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RESUMO: Com o intuito de contribuir com a promoção da segurança hídrica na bacia hidrográfica 

do rio Sergipe, especificamente no município de Laranjeiras, nasce o Projeto Azahar: flor de 

Laranjeiras, realizado pela Fundação de Pesquisa e Extensão de Sergipe (FAPESE), em parceria 

com a Universidade Federal de Sergipe (UFS) e a Petrobras, por meio do projeto Petrobras 

socioambiental. O projeto Azahar: flor de Laranjeiras é realizado com a parceria da Petrobras, por 

meio do Programa Petrobras Socioambiental. Lançado em 2013, o Programa parte da compreensão 

de que é preciso atuar de forma a integrar a dimensão social com a questão ambiental. Assim, busca 

ampliar a atuação da Petrobras junto a comunidades, instituições do terceiro setor, poder público e 

universidades, contribuindo para a conservação do meio ambiente, para a melhoria das condições de 

vida nas comunidades no entorno das operações da empresa, para a mitigação dos riscos sociais 

relacionados e para o desenvolvimento local nas áreas onde atua. 
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No sul da península Ibérica, Azahar significa Flor de Laranjeira. Em Sergipe, Azahar: Flor de 

Laranjeiras é o nome do projeto - desenvolvido pela Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de 

Sergipe (Fapese), em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS) e a Petrobras, por 

meio do projeto Petrobras socioambiental - que pretende contribuir com a promoção da segurança 

hídrica no município de Laranjeiras, em especial nas comunidades de Pedra Branca e Bom Jesus. 

Genuinamente sergipano, o rio Sergipe carrega em si o nome de nosso Estado. Seus 210 km 

percorrem 26 municípios sergipanos, desde sua nascente na Serra Negra na divisa com a Bahia, até 

desaguar no Oceano Atlântico, entre os municípios de Aracaju e Barra dos Coqueiros. São 3.673 

Km² (16,70% do território sergipano) de águas que são fonte de vida e alimento para parte da 

população sergipana. Águas que carregam beleza, cultura e histórias de vida. 
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Um dos oito municípios que são totalmente banhados pela bacia hidrográfica do rio Sergipe é 

Laranjeiras. Berço da cultura e da democracia em nosso Estado, a cidade viveu ao longo das últimas 

décadas um período de forte desenvolvimento industrial. Este crescimento, assim como em tantos 

outros municípios brasileiros, não impediu o surgimento de desigualdades sociais e econômicas e de 

desequilíbrios ambientais. 

O projeto Azahar: flor de Laranjeiras busca promover a eficiência dos usos múltiplos da água, 

contribuindo para seu aproveitamento, a fim de propiciar condições para a melhoria da qualidade 

dos recursos hídricos, especialmente nas comunidades ribeirinhas de Bom Jesus e Pedra Branca, no 

município de Laranjeiras.Para isso, o projeto desenvolverá ações em quatro eixos estratégicos: 

monitoramento hídrico, educação ambiental, restauração florestal e pesquisas científicas. Para 

transformar, é preciso conhecer a realidade do acesso e da qualidade da água pela a população nos 

povoados Pedra Branca e Bom Jesus, localizados no município de Laranjeiras, bem como das águas 

do rio Sergipe. Por isso, algumas das primeiras ações do projeto se dão através do diagnóstico da 

área e do abastecimento urbano nas áreas de atuação do Azahar, atividades asseguradas a partir da 

interpretação da Lei Federal 9.433/2007. Dentre as ações do projeto citamos :  Diagnóstico do 

abastecimento humano de água, realizado diretamente com a população por meio de visitas a 

campo, utilizando roteiros e questionários semiestrutrados e registros fotográficos, com intuito de 

levantar dados sobre a realidade local da água consumida pela população, sendo este caracterizado 

como diagnóstico qualitativo. Em seguida, análises físico-químicas e microbiológicas serão 

realizadas nas amostras de água coletadas nos povoados. Diagnóstico da potabilidade, por meio da 

avaliação dos poços que abastecem os povoados Bom Jesus e Pedra Branca, para fins de 

abastecimento humano. Monitoramento qualiquantitativo do rio Sergipe, que irá analisar a 

quantidade (vazão) e a qualidade (características químicas, físicas e biológicas), a fim de avaliar se 

a água é adequada para o consumo humano e para manutenção da vida aquática. O estudo refere-se 

à agua do rio Sergipe e de um de seus afluentes.Cuidar da água é cuidar da população e é, 

sobretudo, ensinar os indivíduos a valorizar e cuidar da água. Para isso, são desenvolvidas ações de 

educação ambiental para a gestão de recursos hídricos, a fim de estimular a participação social, o 

envolvimento, a organização e a autonomia das comunidades. Com uma metodologia que parte da 

realidade da própria comunidade e que leva em consideração os saberes populares, a estimativa é 

atender diretamente cerca de 300 pessoas, incluindo professores, crianças e adolescentes, jovens e 

mulheres. Entre as principais ações destacam-se:  Atividades de mobilização, a exemplo de diálogo 

e distribuição de panfletos em feiras livres, visitas a espaços institucionais e coletivos, como 

associações comunitárias, a fim de divulgar o projeto e estreitar a relação com a comunidade. 

Palestras e atividades lúdico educativas em escolas de Laranjeiras, em especial nos povoados Pedra 

Branca e Bom Jesus, sobre temas socioambientais 

Curso de formação sobre Recursos Hídricos para os professores de escolas da rede pública de 

Laranjeiras, com aulas teóricas e práticas 

 

Eventos técnico-científicos com o objetivo de aproximar a comunidade acadêmica da UFS, de 

outros estados do Brasil e a comunidade de Laranjeiras, bem como de divulgar trabalhos científicos, 

promover o debate de ideias e o estímulo à formação de rede de pesquisas. 

Ações participativas voltadas para a comunidade onde o projeto é realizado, envolvendo sobretudo 
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jovens, mulheres e ribeirinhos/as sobre temas a exemplo de empreendedorismo feminino; 

desenvolvimento econômico, ambiental e social; água e saúde; meio ambiente e recursos hídricos; e 

produção de mudas de espécies nativas. A recuperação de áreas degradadas é uma das principais 

atividades para o equilíbrio ambiental com repercussões positivas na flora, fauna, na quantidade e 

na qualidade dos cursos das bacias hidrográficas. Por isso, o projeto Azahar: flor de Laranjeiras 

realiza o plantio de espécies nativas com fins de restauração florestal no bioma Mata Atlântica.ao 

qual citamos : Diagnóstico de áreas degradadas, por meio de levantamento de áreas que necessitam 

de intervenção do homem para o pleno desenvolvimento da vegetação nativa. Estas áreas - 

prioritariamente de agricultura familiar, comunidades ribeirinhas, quilombolas, assentamentos 

rurais ou áreas em que os moradores solicitam o reflorestamento - receberão posterior intervenção 

com técnicas de restauração florestal que se adequem ao ambiente degradado.  

 Cercamento, com a finalidade de isolar determinada área da ação de agentes externos, como 

animais e até o próprio homem. O objetivo é permitir a germinação das sementes de plantas nativas 

e/ou o desenvolvimento de espécies preexistentes no local e/ou o plantio de mudas de espécies 

florestais. O Plantio de mudas de espécies florestais, consiste na adição de espécies nativas, 

cultivadas inicialmente em viveiros, para que possam se desenvolver na área com a finalidade de 

restauração florestal, a fim de resgatar as características do ambiente natural. Com o objetivo de 

contribuir com o desenvolvimento e a difusão da ciência e da tecnologia no campo dos recursos 

hídricos, o Projeto Azahar desenvolve pesquisa de modelagem hidrossedimentológica do rio 

Sergipe. Esse tipo de pesquisa permite a análise de cenários, bem como a previsão dos impactos do 

manejo do solo sobre a qualidade da água, do transporte de sedimentos, e do transporte de químicos 

agrícolas.  Com isso, a utilização desses modelos hidrológicos pode auxiliar no planejamento e na 

gestão dos recursos hídricos. Sendo assim, serão realizados estudos para analisar os impactos 

causados pelas ações humanas na bacia hidrográfica do rio Sergipe.  

 

 

  

Figura 1 – UFS Campus Laranjeiras – Palestra com alunos da rede pública  
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