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Resumo 

 
O estudo da Bacia Hidrográfica do Rio Japaratuba  motivou a realização de uma oficina, cujo 
objetivo  era envolver a sociedade local na discussão dos problemas, além de coletar 
informações sobre sua qualidade ambiental, principalmente, no que se refere ao entendimento 
da relação entre o uso do solo e o da água na bacia. Para tanto, realizou-se uma avaliação 
participativa, por meio da aplicação da metodologia do Planejamento Estratégico-
Participativo, com o intuito de dinamizar o desenvolvimento dos trabalhos em grupo. Para a 
caracterização do meio físico da bacia, utilizou-se o geoprocessamento para a manipulação de 
informações cartográficas e de imagens de satélite, possibilitando a análise espacial dos 
impactos ambientais. Nos resultados levantados foram identificados vários impactos 
ambientais, os quais ocorreram em diversos pontos distribuídos ao longo dos trechos da bacia.  
 
Palavras chave: recursos hídricos, qualidade ambiental, avaliação participativa. 

 
Abstract 
 

The study of the River Basin Japaratuba motivated the development of a workshop whose aim 
was to involve the local community in discussion of problems, and gather information about 
their environmental quality, especially when it comes to understanding the relationship 
between the use of soil and water in the basin. To this end, we carried out a participatory 
assessment, by applying the methodology of Participatory Strategic Planning, with the aim of 
boosting the development of group work. To characterize the physical environment of the 
basin, we used the GIS for the manipulation of cartographic data and satellite imagery, 
allowing spatial analysis of environmental impacts. The results raised several environmental 
impacts were identified, which occurred at several points distributed over the portions of the 
basin. 
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Introdução 

 

O inadequado manejo das bacias hidrográficas tem gerado impactos significativos nos 

recursos hídricos, seja no que se refere às alterações de regimes hidrológicos de rios, na 

degradação da qualidade da água ou na erosão de suas margens.  Portanto, há uma 

necessidade premente, em se adquirir conhecimento a respeito da forma como se está fazendo 

uso dos recursos naturais, e em particular dos recursos hídricos, nas diversas bacias 

hidrográficas no território brasileiro. 

A detecção dos impactos existentes em um determinado corpo hídrico não é difícil, no 

entanto, a identificação de suas fontes e a avaliação de cenários de manejo adequados mostra-

se como tarefa árdua e raramente empreendida da forma necessária. De acordo com Pantaleão 

(2006), na área da Bacia Hidrográfica do Rio Japaratuba, destacam-se os usos da água em 

atividades de exploração mineral, principalmente petróleo, gás e potássio, de abastecimento 

humano e de irrigação, os quais vêm afetando o comportamento hidrológico da bacia, com 

consequentes efeitos sobre as condições ambientais.  

O uso de geotecnologias em estudos relacionados à caracterização ambiental em 

bacias hidrográficas tem se apresentado como instrumento de grande relevância; pois possui 

um elevado potencial de suporte, que se caracteriza pela facilidade de manipulação de mapas, 

pela obtenção de informações e organização de banco de dados.  

O estudo objetivou realizar a análise espacial dos impactos ambientais na Bacia 

Hidrográfica do Rio Japaratuba por meio da aplicação de geotecnologias às informações 

levantadas com auxílio da metodologia do Planejamento Estratégico-Participativo. 

 

Materiais e Métodos 

 

A Bacia Hidrográfica do Rio Japaratuba possui uma área geográfica de 1.734,59 km2, 

equivalentes a 7,65% do território sergipano e abrange 17 municípios, onde estão totalmente 

inseridas terras de 4 municípios: Capela, Carmópolis, Cumbe e General Maynard e, 

parcialmente, 13 municípios: Aquidabã, Barra dos Coqueiros, Divina Pastora, Feira Nova, 

Graccho Cardoso, Japaratuba, Maruim, Muribeca, Nossa Senhora das Dores, Pirambu, 

Rosário do Catete, Santo Amaro das Brotas e Siriri, localizados, em sua maioria, na região 

Vale do Cotinguiba, conforme Fontes (1997). Com as populações urbana e rural que vivem na 
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bacia sendo, respectivamente, de 124.171 e 72.052 habitantes, de acordo com o IBGE (2001). 

A bacia em apreço possui uma intensa atividade econômica de extrativismo e agropastoril. 

Embora, apresente baixa disponibilidade hídrica, sua água superficial é utilizada para diversos 

usos, destacando-se, entre eles, atividades relacionadas à exploração mineral, principalmente, 

de petróleo/gás e potássio, ao abastecimento humano e à irrigação. 

Para o levantamento das informações sobre a qualidade ambiental da bacia foi 

realizada uma oficina com a participação de representantes da população residente na bacia, 

sob a coordenação de um grupo composto por pesquisadores da Embrapa Tabuleiros 

Costeiros, professores da Universidade Federal de Sergipe – UFS, representantes da 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH, Instituto 

Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe – ITPS, Comitê da Bacia do Rio Japaratuba 

– CBHJ, além do apoio de estagiários da Embrapa e da UFS. A metodologia adotada na 

oficina foi a de avaliação participativa baseada no Planejamento Estratégico-Participativo – 

PEP (BROSE, 2001). 

A realização da Oficina sobre a Qualidade Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio 

Japaratuba ocorreu no dia 6 de outubro de 2010, no clube da Associação Atlética Banco do 

Brasil – AABB, em Capela, SE. O desenvolvimento das atividades na oficina consistiu em 

trabalho em grupos, em que cada um tinha um facilitador e um relator. Para facilitar o 

trabalho em grupo, a área da bacia foi dividida em quatro porções: Alto Japaratuba, 

Japaratuba-Mirim, Siriri, e Baixo Japaratuba. No entanto, como o número de participantes foi 

um pouco menor do que o esperado, trabalhou-se com apenas dois grupos: Alto Japaratuba e 

Japaratuba-Mirim – grupo 1 (porção 1) e Siriri e Baixo Japaratuba – grupo 2 (porção 2). Em 

cada sala, foram disponibilizados dois notebooks como ferramentas, contendo informações 

sobre a bacia, para auxiliar na construção das matrizes de prioridades dos impactos 

ambientais. Após a apresentação dos trabalhos em grupo ao final do evento, realizou-se a 

identificação dos impactos indicados nas matrizes de prioridades por meio de pontos em 

mapas impressos no tamanho A0.  

Em seguida, foi realizada a transferência das informações levantadas durante a oficina 

para um formato shapefile georreferenciado utilizando-se módulos da extensão Análise 

Espacial (Spatial Analyst) do ArcGIS, versão 9.2 (ESRI, 2010). A base utilizada foi uma 

imagem SPOT, com resolução espacial de 10 metros, datada de 2005, sem cobertura de 

nuvens, obtida na SEMARH. O sistema de referência utilizado foi UTM, SAD69, Zona 24S.  

A partir da indicação da localização aproximada dos pontos de impactos ambientais ao 

longo da bacia e da seleção de seis destes pontos por cada grupo de trabalho para as duas 



 

 4

porções da bacia, em função de uma série de critérios, tais como: nível do impacto negativo, 

capacidade de resolução do problema, ações concretas a serem adotadas e prioridade para 

resolução do problema, realizou-se a organização da base de dados das informações pontuais 

georreferenciadas, em formato DBase IV.  

Por fim, elaborou-se um mapa temático para possibilitar a visualização espacializada 

dos pontos de impactos ambientais e a análise espacial das prioridades na área bacia, cujo 

procedimento metodológico encontra-se resumido no fluxograma apresentado na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fluxograma do procedimento metodológico para elaboração do mapa temático com a visualização dos 
pontos de impactos ambientais e a análise espacial das prioridades na área Bacia Hidrográfica do Rio Japaratuba.  

 

Resultados e Discussão 

 

As alterações ambientais que vem ocorrendo na área da Bacia Hidrográfica do Rio 

Japaratuba foram reunidas nas matrizes de prioridades dos impactos ambientais identificados 

em cada uma das duas porções da bacia, conforme se encontra apresentado nas Tabelas 1 e 2. 
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Observa-se, pelas Tabelas 1 e 2, que foi possível identificar e priorizar vários impactos 

ambientais ocorridos ao longo da bacia, como por exemplo: desmatamento da mata ciliar que 

incide de forma comum nas porções 1 e 2 da bacia (prioridade 1); disposição inadequada de 

resíduos sólidos na porção 1 (prioridade 2) e na 2 (prioridade 4); falta de legislação adequada 

para o uso e ocupação do solo apontado apenas na porção 1 (prioridade 3); ausência de 

vegetação nas nascentes do rios que aparece unicamente na porção 1 (prioridade 4); poluição 

por esgoto domestico identificado tanto na porção 1 (prioridade 5) como na 2 (prioridade 2); 

ausência de passagem molhada apontado somente na porção 1 (prioridade 6); além de 

contaminação pelo uso inadequado de agrotóxicos, chorume, abatedouros e cemitérios; 

crescimento urbano e expansão imobiliária desordenados; e exploração de minerais, todos 

citados apenas na porção 2 da bacia (com as respectivas prioridades 3, 5, 6).  

 

Tabela 1. Matriz de prioridades dos impactos ambientais identificados na porção 1 da Bacia 
Hidrográfica do Rio Japaratuba. 

 

Problemas 
identificados 

Onde ocorrem? Impacto 
negativo 

Capacidade 
de resolver 

Ações 
concretas 

Prioridade 

Desmatamento da 
mata ciliar 

Malhada dos Bois,Cumbe, 
Graccho Cardoso, 

Japaratuba, Feira Nova, 
Muribeca 

Alto Baixa Baixa 1 

Lixeira em local 
inadequado 

Todos os municípios Alto Baixa Baixa 2 

Falta de legislação 
adequada para uso e 

ocupação do solo 
Todos os municípios Alto Média Média 3 

Ausência de 
vegetação nas 

nascentes dos rios 

Graccho Cardoso e Feira 
Nova 

Alto Baixa Baixa 4 

Poluição por esgoto 
doméstico 

Graccho Cardoso, Cumbe, 
Muribeca 

Alto Baixa Baixa 5 

Ausência de 
passagem molhada 

Cumbe, Aquidabã, Graccho 
Cardoso, Muribeca 

Alto Média Baixa 6 

 

Tabela 2. Matriz de prioridades dos impactos ambientais identificados na porção 2 da Bacia 
Hidrográfica do Rio Japaratuba. 

Problemas 
identificados Onde ocorrem? 

Impacto 
negativo 

Capacidade 
de resolver 

Ações 
concretas Prioridade 

Desmatamento da 
mata ciliar 

Todos os municípios Alto Baixa Baixa 1 

Poluição por esgoto 
doméstico 

Todos os municípios Alto Baixa Baixa 2 

Contaminação por 
uso inadequado de 

Todos os municípios Alto Baixa Baixa 3 
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agrotóxicos, chorume, 
abatedouro e 

cemitério  
Lixeira em local 

inadequado 
Todos os municípios Alto Média Baixa 4 

Crescimento urbano e 
expansão imobiliária 

desordenados  
Todos os municípios Alto Baixa Média 5 

Exploração de 
minerais 

Siriri, Santo Amaro, Divina 
Pastora, Maruim, Rosário 

do Catete, Japaratuba, 
General Maynard, Pirambu, 

Carmópolis, Capela 

Alto Baixa Média 6 

A distribuição dos pontos de impactos ambientais e indicação das prioridades na área 

da Bacia Hidrográfica do Rio Japaratuba podem ser visualizadas na Figura 2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 2. Distribuição dos pontos de impactos ambientais e indicação das prioridades na área da Bacia 
Hidrográfica do Rio Japaratuba. 
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Observando-se a Figura 2, constata-se que existe uma grande atividade antrópica 

distribuída praticamente em todo espaço da bacia, sendo que, esta se intensifica próximo às 

fontes hídricas. Verifica-se também que alguns impactos tiveram suas prioridades igualmente 

definidas, a exemplo, do desmatamento da mata ciliar, que se localiza praticamente em todo 

percurso dos rios da bacia e com mais intensidade nos rios Siriri Morto, em Nossa Senhora 

das Dores; Japaratuba Mirim, em Japaratuba; e no curso principal do Japaratuba, abrangendo 

as cidades de Feira Nova, Cumbe e Graccho Cardoso. Outras prioridades comuns às duas 

porções são a presença de lixões em locais inadequados e de esgotos domésticos sem 

tratamento, que se localizam bem próximas as sedes municipais de Capela, Siriri, Carmópolis 

e Rosário do Catete, influenciando diretamente na poluição dos cursos d’água que alimentam 

a bacia.   

No que se refere às prioridades da falta de passagem molhada (pequena ponte) e da 

ausência de vegetação na nascente do rio, estas foram indicadas apenas para a Porção 1, e se 

encontram próximas as sedes urbanas de Aquidabã, Cumbe, Graccho Cardoso, Muribeca e 

Feira Nova. Constatou-se ainda que a bacia sofre intenso processo de assoreamento no seu 

alto curso. Já com relação à prioridade de falta de legislação adequada para uso do solo, a qual 

foi indicada somente na Porção 1, abrangendo os municípios de Cumbe, Aquidabã, Graccho 

Cardoso, Muribeca e Feira Nova, consiste atualmente em um entrave para a preservação e/ou 

conservação das matas ciliares.    

As prioridades relacionadas à contaminação por uso inadequado de agroquímicos, por 

cemitérios, chorume e abatedouros; e do crescimento urbano desordenado/expansão 

imobiliária, presentes na Porção 2 e, localizados em quase toda bacia, confirmam a 

problemática da ação antrópica impactante, seja no que se refere a poluição das fontes 

hídricas, seja na ocupação de áreas de conservação das mesmas. Já a exploração de minerais, 

também somente indicada na Porção 2, que ocorre nos municípios de Carmópolis, Rosário do 

Catete, Siriri, dentre outros, consiste também como condicionante da poluição e, muitas 

vezes, degradação de cursos d’água, ocasionando assim, graves impactos na bacia. 

 

Conclusões 

 

A metodologia utilizada na oficina foi um meio eficiente de aquisição e avaliação de 

dados e geração de informações a cerca das alterações ambientais na Bacia Hidrográfica do 

Rio Japaratuba. 
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A elaboração do mapa temático por meio da aplicação de geotecnologias permitiu de 

forma satisfatória a visualização dos pontos de impactos ambientais e a análise espacial das 

prioridades na área da bacia. 

Os principais impactos que concorrem para a degradação da qualidade ambiental na 

bacia são o desmatamento da mata ciliar, a disposição inadequada de resíduos sólidos e a 

poluição por esgoto doméstico. 
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