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RESUMO 

A bacia do rio Japaratuba é a menor no estado de Sergipe e possui como principais atividades, a 
irrigação da cana de açúcar, lazer, turismo, pesca, abastecimento humano e animal, sendo 
constatado ainda, diversos pontos antropizados causados por atividades extrativistas. A Fundação 
Mamíferos Aquáticos, em parceria com o Instituto Mosaic, desenvolveu um projeto de 
sensibilização ambiental a respeito da bacia hidrográfica do rio Japaratuba. O objetivo do projeto 
foi sensibilizar e conscientizar as crianças e adolescentes, assim como os professores e diretores 
das escolas sobre a importância do rio Japaratuba e o impacto provocado pelo homem por meio 
da exploração e desrespeito com o meio ambiente. O projeto englobou cinco municípios 
sergipanos, sendo estes: Barra dos Coqueiros, Japaratuba, General Maynard, Rosário do Catete 
e Capela. Nestes locais foram selecionadas duas escolas por município para realização das 
atividades. As atividades tiveram início em agosto/2019 e foi desenvolvido em seis escolas e uma 
comunidade quilombola, com um impacto de 80 a 100 alunos por escola. As palestras ocorreram 
com base na problemática dos municípios, logo foi possível desenvolver palestras contemplando 
temas como o descarte de resíduos sólidos e exploração excessiva de recurso hídrico. As oficinas 
temáticas proporcionaram uma vivência prática e conhecimento da importância de resíduos 
sólidos para aplicação em outras atividades, assim como estimulou o contato dos alunos com a 
natureza. Por fim, foi possível concluir que projetos com essa magnitude podem estimular o 
potencial dos alunos no que concerne à conservação do meio ambiente e cuidado com a 
natureza, além disso promove um aprendizado rico baseado no conhecimento lúdico. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação, meio ambiente, recursos hídricos. 

INTRODUÇÃO 

A bacia do rio Japaratuba é considerada a menor entre as bacias que perpassam o estado 
de Sergipe, sendo considerada estritamente sergipana, uma vez que nasce e deságua no próprio 
Estado e compreende total ou parcialmente 20 municípios. É uma bacia hidrográfica que possui 
como principais atividades a irrigação da cana de açúcar, lazer, turismo, pesca, abastecimento 
humano e animal e exploração mineral (SEMARH, 2010). É constituído por três principais rios: 
Japaratuba, Siriri e Japaratuba Mirim, desenvolvidos em rochas do complexo cristalino e em uma 
bacia sedimentar que recolhem os escoamentos da rede de drenagem da bacia (Fontes, 2007). 

Segundo Cruz (2009), a bacia possui pontos fortemente antropizados, principalmente por 
conta de atividades agropecuárias, extração mineral e despejos de rejeitos industriais. Estes 
problemas despertam preocupação e exigem ações voltadas para preservação e recuperação da 
bacia. A exploração de petróleo e potássio tem favorecido o aumento na carga de sedimentos nos 
rios, provocando assoreamento e contribuindo para o aumento da vulnerabilidade do ambiente 
físico. Por outro lado, é importante destacar que do ponto de vista econômico, a bacia está 
localizada estrategicamente, pois abriga o maior campo petrolífero terrestre do país com mais de 
150 km² e 1.200 poços de exploração (SEMARH, 2010). 

A Fundação Mamíferos Aquáticos (FMA) atua desde 1989 com o propósito de conservar o 
meio ambiente, com base na sustentabilidade ambiental. A instituição desenvolve projetos 
voltados para conservação ambiental e desenvolvimento comunitário e, nesse âmbito lançou a 
proposta “FMA na escola: Trilhando o caminho da sensibilização para conservação do rio 
Japaratuba”, juntamente em parceira com Instituto Mosaic. A intenção foi sensibilizar as crianças e 
jovens sobre as problemáticas existentes nos municípios diante da bacia hidrográfica e fornecer 
uma capacitação aos professores da rede municipal e estadual de ensino dos municípios 
contemplados. 

mailto:rodolfoalves@mamiferosaquaticos.org.br


¹Coordenador de núcleo da FMA; Fundação Mamíferos Aquáticos (FMA), Aracaju-Sergipe. 49095-000, 
E-mail: rodolfoalves@mamiferosaquaticos.org.br;  

²Colaboradores da FMA. 

 

Portanto, o projeto teve como objetivo sensibilizar e conscientizar as crianças e 
adolescentes, assim como os professores e diretores das escolas sobre a importância do rio 
Japaratuba e o impacto provocado pelo homem nestes recursos hídricos. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O projeto englobou cinco municípios sergipanos: Barra dos Coqueiros, Japaratuba, General 
Maynard, Rosário do Catete e Capela, sendo todos inseridos parcial ou totalmente dentro da bacia 
hidrográfica do rio Japaratuba. Foram selecionadas duas escolas por município, com exceção da 
Barra dos Coqueiros, cuja atividade deu-se em uma comunidade Quilombola conhecida como 
Pontal da Barra, mas com participação de uma escola próxima a comunidade. Dentre as escolas 
selecionadas nos demais municípios, seguiu-se o critério de uma ser pertencente à rede municipal 
e outra à rede estadual, pois englobaria os diversos níveis de escolaridade. As atividades 
ocorreram durante os meses de setembro a dezembro de 2019. 

Inicialmente, a equipe técnica do Projeto realizou visitas a cada município, levando a 
proposta para as secretarias de meio ambiente, educação e diretores, respectivamente. A FMA 
seguiu um protocolo instituído na construção do projeto no que concerne aos fluxos de 
comunicação com os setores. Dessa forma, após apresentar o projeto e selecionar as escolas 
juntamente com as secretarias, iniciou a etapa de visitas. 

Como parte do conteúdo didático abordado, a equipe técnica ministrou temáticas 
relacionadas a conservação ambiental, com um viés para a bacia hidrográfica do rio Japaratuba. A 
atividade consistiu em uma palestra, com duração máxima de 60 minutos, referente a 
problemática local de cada município e uma oficina sobre a construção de hortas com materiais 
recicláveis, uma vez que a temática normalmente estava relacionada com o descarte de resíduos. 

A palestra foi composta por dois momentos: uma apresentação e um jogo de tabuleiro, 
sendo este com uma proposta de proporcionar aos alunos uma revisão, de forma lúdica, sobre o 
conteúdo ministrado na palestra. O jogo de tabuleiro consistiu na seleção de quatro alunos para 
percorrer um caminho determinado com base na numeração do dado e nas respostas corretas 
referentes às perguntas. À medida que as perguntas eram feitas e não eram respondidas havia 
uma tarefa a ser desenvolvida (paródia, mímica, charada, entre outros). O jogo era finalizado 
quando a primeira pessoa chegasse no final do tabuleiro (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Tabuleiro do jogo aplicado após a apresentação da palestra. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O projeto envolveu alguns órgãos como a Secretaria de Meio Ambiente, Educação e as 
escolas municipais e estaduais. Até o momento o projeto contemplou seis escolas (Japaratuba, 
Rosário do Catete, General Maynard e Capela) e uma comunidade quilombola no município de 
Barra dos Coqueiros. Dentre os locais visitados, destaca-se o município de General Maynard, 
Capela e Japaratuba, cuja presença dos alunos foi significativa, cerca de 80 a 100 alunos por 
escola. Por outro lado, no município de Rosário do Catete, a quantidade de alunos participantes 
foi baixa, sendo este fator relacionado com o compromisso dos alunos com a atividade, uma vez 
que ela não era obrigatória. 

A participação dos professores foi abaixo do esperado, uma vez que o projeto tinha por 
objetivo sensibilizar os alunos e toda equipe docente presente na escola. Contudo, destaque para 
os municípios de General Maynard e Capela, no qual houve uma maior participação dos 
professores, tanto na organização dos alunos durante a palestra como na oficina, dando apoio aos 
integrantes da FMA e contribuindo para o desenvolvimento do aprendizado. 

As palestras em cada município foram estruturadas conforme a problemática presente nos 
mesmos (Figura 2). Desta forma, dois temas se destacaram: “o descarte indevido de resíduos 
sólidos” e “Uso e exploração dos recursos hídricos”, uma vez que são problemas comuns a vários 
municípios da região. O avanço da monocultura de cana-de-açúcar, associado à exploração 
histórica de várias áreas para pastagens contribuíram para o aumento da exploração hídrica e 
diminuição da qualidade ambiental dos corpos hídricos. Já as atividades antrópicas impactaram 
diretamente no ciclo hidrológico da bacia hidrográfica do rio Japaratuba e promoveu mudanças 
significativas no seu volume e velocidade de deslocamento. Além disso, outros sinais são 
evidentes como assoreamento, descarte indevido de resíduos sólidos, em especial plásticos, 
redução da diversidade biológica, descarte de rejeitos industriais e lixiviação. 

Segundo Rivers, et al. (2011), os impactos provocados sobre os recursos hídricos foram 
acelerados nos últimos 50 anos, principalmente para modificar a paisagem em detrimento de 
atividades agrícolas e urbanas. Semelhante ao que acontece na bacia do rio Japaratuba em 
relação à monocultura de cana-de-açúcar, o estudo de Lima, et al. (2016) detectou que 62% da 
paisagem é dominada pela matriz agropecuária na bacia do rio Paraíba do Sul, localizado na 
região Sudeste. A exploração petrolífera é um outro fator que prejudica em grande escala a 
“saúde” dos rios e muitas vezes afetam até o lençol freático, com a ação de metais pesados. 

 

Figura 2. Palestra sobre descarte de resíduos sólidos no município de General Maynard-SE (A) e palestra 
sobre uso excessivo de água em monoculturas no município de Capela-SE (B). 

Em relação à estrutura das atividades, quando possível, a palestra envolveu toda a escola, 
no entanto, não foi possível aplicar essa proposta em todas, devido a estrutura física da escola 
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que foi determinante para a não participação de todos na atividade. A oficina, por sua vez, 
apresentou um resultado positivo e surpreendeu a equipe da FMA e professores, pois a 
participação e interação dos alunos com a atividade foi perceptível e, consequentemente refletido 
no interesse pelo conhecimento e aprendizado. 

A oficina consistiu na construção de hortas orgânicas com a reutilização de resíduos 
sólidos (garrafas PET), o auxílio de ferramentas de jardinagens e muita criatividade, sendo que 
cada aluno construiu sua própria horta orgânica (Figura 3). A proposta foi construir a horta e, em 
seguida cada aluno levar para casa e cuidar durante um período de 20 a 30 dias. Entretanto, 
durante a atividade em uma escola, surgiu a ideia de deixar na unidade de ensino e utilizar para o 
preparo das refeições dos próprios alunos, ideia que foi bem aceita e aplicada nas demais 
escolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Oficina sobre construção de hortas orgânicas na escola Ernesto Muniz Barreto em General 
Maynard-SE (A) e na escola Desembargador Luiz Rabelo Leite em Japaratuba-SE (B). 

Dessa forma, o cultivo da horta continuou sendo monitorado pelos alunos e professores 
até o período da colheita. Dentre as escolas contempladas, apenas duas deu um feedback após 
um período da realização das atividades e o produto gerado foi uma horta bastante diversificada 
com a presença das seguintes hortaliças: Coentro, rúcula, salsa, alface e pimenta.  

A sensibilização ambiental realizada nas escolas promovida pela FMA em parceria com o 
Instituto Mosaic foi apenas o início do que deve ser feito e implementado no ambiente escolar. 
Contudo, segundo Felix (2007), a falta de uma formação ambiental adequada do educador 
dificulta o desenvolvimento de atividades com abordagem ambiental e prejudica a reflexão e as 
ações dos alunos. A falta de conhecimento a respeito da educação ambiental impacta diretamente 
no cotidiano, pois diversas atitudes poderiam ser evitadas como, por exemplo, descarte irregular 
de resíduos sólidos e utilização de produtos plásticos. 

Diante desse cenário, a instituição propôs a realização de uma capacitação sobre 
educação ambiental voltada para os professores, com o objetivo de proporcionar um maior 
conhecimento a respeito da temática e contribuir de forma mais direcionada para cada município. 
Assim, a FMA acredita que essa capacitação vai gerar resultados significativos e promoverá a 
construção de futuros projetos. 

CONCLUSÕES 

Com base nos resultados encontrados, pode-se concluir que projetos com esse viés possui 
um valor inestimável, uma vez que a carência de conhecimento está presente em grande parte 
das escolas visitadas. Logo, propostas de educação ambiental com foco na sensibilização e 
conservação do meio ambiente passam a ser fundamentais para o desenvolvimento e percepção 
dos alunos diante das problemáticas existentes em cada município. 

Em relação às oficinas realizadas, a instituição concluiu que, apesar de ser uma atividade 
complementar, é enriquecedora, pois estimula o aluno a compreender a relação ser 
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humano/natureza, assim como entender a importância de não descartar incorretamente resíduos 
sólidos no meio ambiente, principalmente garrafas PET, copos e canudos plásticos, dentre outros. 
Portanto, atividades com essa temática despertam um olhar mais crítico e estimulam a proteção 
ao meio ambiente. 

Por fim, vale destacar a importância que a bacia do rio Japaratuba possui para os 
municípios inseridos no seu curso, mesmo diante de vários problemas. O rio possui uma elevada 
resiliência e contribui de forma significativa no âmbito econômico, ecológico, social e cultural, 
sendo assim considerado uma fonte importante para as comunidades. 
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