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Resumo:

A pesquisa teve como objetivo realizar um diagnóstico socioambiental e uma análise do nível da degradação
da sub - bacia hidrográfica do rio Ganhamoroba. Este estudo foi desenvolvido a partir de visitas in loco;
entrevistas com o chefe das famílias e aplicação de questionários em 94 residências num equivalente de 350
pessoas entre os meses de novembro de 2012 e setembro de 2013. A área da pesquisa é habitada por
moradores de baixo poder aquisitivo. As ruas não possuem pavimentação e rede de esgoto; a coleta de lixo é
precária e inexistente em 70% da área. A cobertura vegetal nativa da sub-bacia vem sendo, gradativamente,
destruída, dando lugar ao plantio da cana-de-açúcar e pastagens pobres, restando apenas pequenas manchas
de florestas naturais, próximas às cabeceiras do rio e ao longo de suas margens. Concluiu-se que toda a bacia
apresenta-se com um alto nível de degradação.
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Abstract:

This research aimed to carry out an socioenvironmental diagnosis as well as an analysis of the level of
degradation on the sub-basin of the river Ganhamoroba. This study was developed from visits “in locus”;
there were interviews with the head of families and application of ninety four questionnaires, an equivalent of
350 people between the months of November 2012 and September 2013. The research area is inhabited by
residents of low purchasing power. The streets do not have pavement roads and sewer system; garbage
collection is precarious and absent in 70% of the area. The native vegetation cover of the sub-basin is being
gradually destroyed, giving place to the planting of sugar cane and poor pastures, leaving only small patches
of natural forest, near the headwaters of the river and along its banks. It was concluded that the entire basin
has a high level of degradation.
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1. INTRODUÇÃO
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“A água é um elemento vital para a sobrevivência da biodiversidade e das sociedades como um todo. Sendo
um recurso natural limitado e de uso universal, tornam-se necessárias sua preservação e conservação”
(SILVA & MELO e SOUZA, 2013, pág. 169).
Segundo Lanna (1999, apud Silva & Melo e Souza, 2013) “o gerenciamento de bacias hidrográficas é o
instrumento orientador das ações do poder público e da sociedade, no prazo, no controle do uso dos recursos
ambientais-naturais, econômicos e socioculturais pelo homem, na área de abrangência de uma bacia
hidrográfica, com vistas ao desenvolvimento sustentável”.
O estudo da bacia hidrográfica neste sentido é capaz de perceber o ambiente em todos os níveis considerando
o controle do uso dos recursos naturais, e um utensílio orientador para realização de diversas investigações. É
importante ressaltar que, neste sentido, o estudo de bacias hidrográficas tem muito contribuído para o
ordenamento e planejamento ambiental. Numa extensa trajetória histórica, as diversas definições utilizadas
por estudiosos, estão estruturadas na afirmativa de que a bacia hidrográfica é toda a área que contribui por
gravidade para os rios até chegar à seção que a define. Suas características são a área de drenagem, o
comprimento do rio principal, declividade do rio e a declividade da bacia (TUCCI e MENDES, 2006).
A utilização da bacia hidrográfica como unidade formal de planejamento iniciou-se nos Estados Unidos em
1933, prosseguindo pelo Reino Unido, França entre outros países. Já no Brasil, essa utilização só é marcada
apenas na década de 1980 e principalmente na década de 1990 com inúmeros trabalhos sobre unidades de
bacia hidrográfica.
Como sinal de alguma prudência, o homem vem desenvolvendo medidas para diminuir suas ações
destruidoras. A questão da defesa ambiental, tão divulgada atualmente, vem tentar colocar um pensamento
racional frente às relações homem/meio ambiente, incentivando a preservação de maneira geral. Sendo
assim, a aceitabilidade em preservar e proteger os rios tem-se crescido acentuadamente. Segundo Silva &
Melo e Souza, 2013, a aplicação dos diferentes modelos de gestão das águas, implantados por diversos
países, deverá ordenar o uso múltiplo e possibilitar sua preservação para futuras gerações, minimizando ou
mesmo evitando os problemas decorrentes da escassez e da poluição dos cursos de água, os quais afetam e
competem os usos múltiplos dos recursos hídricos.
Reconhece-se que a problemática da gestão dos recursos hídricos é inseparável da problemática ambiental,
concebendo-se que é do meio ambiente onde a sociedade extrai os recursos essenciais à sobrevivência, que
também precisa ser preservada (SÁNCHES, 2008).
Conforme Sánchez (2008, pág. 18) “degradação ambiental é geralmente uma redução percebida das
condições naturais ou do estado de um ambiente, tendo como agente causador sempre o ser humano”. A
degradação está sempre associada à ideia de perda de qualidade. A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente
define degradação ambiental como “alteração adversa das características do meio ambiente”. Pode ser
percebido em diferentes graus, aquele que se recupera espontaneamente e ou aquele que precisa de um
prazo muito longo com a retirada da fonte de perturbação (SÁNCHEZ, 2008).
A preocupação com a degradação ambiental configura-se como uma crise global que vem sendo denunciada
desde os tempos remotos a partir do momento em que alguns segmentos da sociedade mundial passaram a
se preocupar com a degradação da natureza e com a possibilidade de esgotamento de alguns recursos
naturais. A contaminação do ar e das águas ocorridos nas décadas de 1950 e 1960 começava a revelar a
irracionalidade do modelo de desenvolvimento capitalista sendo apontados como os antecedentes de uma
crise ambiental, iniciada de forma mais sistemática na década de 1970, sendo divulgada pela mídia e
discutida nos diversos encontros realizados após a Conferência de Estocolmo.
Durante a segunda metade do século XIX e todo o século XX ocorreu um intenso processo de industrialização
e urbanização da população mundial. Com o rápido e em muitos casos desordenado crescimento das cidades
em países desenvolvidos e subdesenvolvidos, elas passaram a acumular problemas ambientais. Em especial
nos países mais pobres, a continuidade do crescimento urbano desordenado acarretou diversos impactos
ambientais, provocando até mesmo perdas materiais e de vidas humanas (SACHES, 2008). Nesses países os
danos ambientais são mais alarmantes nas grandes cidades, onde a densidade populacional é alta, as
condições de vida são precárias e os investimentos públicos são insuficientes.
A partir do século XIX, o cultivo da cana de açúcar vai girar a vida econômica da província. Nesse mesmo
século, os canaviais ocupavam os vales dos rios do Vale e Baixo Cotinguiba de Sergipe. A pesar do cultivo da
cana de açúcar haver se espalhado por todo o estado, a área de maior concentração da produção
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concentrava-se no Vale do rio Cotinguiba (FRANÇA & CRUZ, 2007).
A redução da área verde, muito comum em grande parte dos rios, é um fator preponderante que contribui
para o aumento dos processos erosivos no interior das cidades, ou seja, ao tempo em que os materiais
transportados pelas águas das chuvas são depositados na calha ou vale dos rios, os mesmos acabam
provocando o assoreamento, contribuindo assim para intensificar as periódicas inundações, sobretudo nas
áreas mais baixas. A construção de casa em áreas de grande risco no interior das cidades é comum, como,
por exemplo, aquelas próximas aos rios ou em suas várzeas, isto é, nas áreas que inundam no período das
chuvas. Neste último caso, as classes mais pobres são as principais vítimas embora as inundações também
possam atingir as classes médias e altas (SERGIPE, 2011).
Fala-se muito dos problemas ambientais das grandes aglomerações urbanas, mas, muitas vezes, pequenas
cidades também estão sujeitas a graves impactos no meio ambiente. Rotineiramente uma cidade pequena
apresenta problemas ecológicos mais graves do que uma grande metrópole, a exemplo do município de
Maruim onde aglomera o maior quantitativo populacional da sub-bacia hidrográfica do rio Ganhamoroba e
vem enfrentando diversos problemas ambientais, como inundações e enchentes, consumo de água
contaminada, ocupação humana na planície de inundação, poluição, entre outros.
Desta forma, o comprometimento dos recursos naturais e a ocupação do espaço físico do município de
Maruim encontram-se guiado por um modelo de desenvolvimento pautado na convivência da duplicidade
riqueza/desperdício e consumo/poluição, tendo como resultante uma tendência à depredação dos recursos
naturais e o aumento da poluição em toda a sub-bacia. Ao longo da história, o Brasil passou por várias
transformações, muitas delas comprometeram os elementos da natureza. Áreas naturais foram destruídas
para dar lugar á ocupação humana, ocupação essa que se intensificou após a conquista portuguesa, porém
com o passar dos anos, muitos povos constataram que os elementos naturais deveriam ser protegidos. Para
que a população brasileira possa desfrutar de um meio ambiente equilibrado, o governo protege as áreas
naturais por meio de unidades de conservação (UC). No Brasil, foi promulgada a Lei nº. 9.985 de 18 de julho
de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de Conservação da Natureza (SNUC) que possibilita uma visão de
conjunto das áreas a serem preservadas.
De acordo com essa lei, Unidade de Conservação é:

espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características relevantes,
legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime
especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção.

Devido ao rápido processo de urbanização e com a ocupação desordenada do solo, sobretudo nos países
subdesenvolvidos, tem provocado inundações nos períodos de chuvas intensas, uma vez que pequenas
quantidades de chuva já são suficientes para causar sérios danos ambientais, algo que vem acontecendo no
município de Maruim, Sergipe.
As enchentes urbanas podem ser provocadas por uma série de fatores, a exemplo da ocupação urbana
acelerada e as crescentes obras de engenharia realizadas pelos próprios moradores, situações que acabam
modificando a geometria dos canais, rios ou córregos, causando a diminuição de sua capacidade de retenção
das águas das chuvas em diversos pontos, o que facilita o transbordamento das águas.
Com as precipitações (chuvas), o volume das águas superficiais é ampliado pela impermeabilização do solo na
cidade (pavimentação de ruas, avenidas, estacionamentos, quintais e calçadas), como também prédios,
casas, entre outros, não permitindo sua infiltração. Como as águas superficiais dirigem-se para os vales
fluviais em maior quantidade, as mesmas modificam o regime fluvial, aumentam as descargas fluviais locais e
provocam enchentes. Os materiais transportados pelas águas das chuvas são depositados na calha ou vale
dos rios, provocando assoreamento, ou seja, a deposição de sedimentos nos rios, contribuindo para
intensificar as periódicas inundações, sobretudo nas áreas mais baixas.
No século XIX um dos principais meios de transporte em Maruim era o fluvial. Várias autoridades nesse
período para chegar a Maruim, navegava o rio Ganhamoroba, a exemplo de D Pedro II que com a sua visita
entusiasmou a população, fazendo com que o Comendador Manoel de Souza Macieira chefe Executivo a
época, mandasse edificar um cais no Porto Velho, localizado no município de Maruim, com escadas de
alvenaria para o desembarque de D Pedro II. Aproveitando o ensejo Macieira também manda calçar algumas
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ruas do município (AGUIAR, 2004).
O município de Maruim tem histórico de convivência com cheias e inundações. Os primeiros registros de
enchentes datam do século XIX, quando as pequenas localidades começaram a se organizarem com a
chegada de famílias estrangeiras vindas da Alemanha, França, Inglaterra, entre outros. Ao longo do processo
de ocupação na cidade de Maruim, a população praticamente se instalou sobre a planície de inundação do rio
Ganhamoroba, vindo a ser atingida por enchentes periódicas e aprendendo com isso a conviver com elas
(AGUIAR, 2004).
Na capacidade do repensar da prática democrática, emerge a necessidade de redefinição da concepção de
progresso dominante, uma vez que a degradação ambiental resvala na escassez de recursos financeiros para
a sua recuperação, pois desastre e catástrofes são fenômenos que obrigam uma população a viver
repentinamente uma situação desestruturante. As situações de catástrofes exigem respostas humanas
organizadas que refletem o grau de consciência pública e privada a respeito da complexidade das situações
enfrentadas e da necessidade de abordá-las de forma ampla na maior quantidade de aspectos possíveis
(BRASIL, 2010, Pag. 226).
Por todos esses aspectos surgidos e cada vez mais intensificados nos últimos anos, fica clara a degradação
crescente da sub-bacia do rio Ganhamoroba. Ressalta-se que o reconhecimento dos processos sociais que
operam o contínuo movimento de ocupação e destruição da natureza pela sociedade, criando e (re)criando
espaços, necessitam ser repensados ao tempo em que os recursos naturais vão sendo escassos e a natureza
sofrendo com altos estágios de degradação. Não se trata, portanto, de visão terrorista preconizar o risco de
no futuro se presenciar uma catástrofe igual ou maior a presenciada em 2008, caso não se proceda a uma
consistente revitalização do rio Ganhamoroba.
É pertinente salientar que a maior catástrofe natural já mais vista no município de Maruim (a enchente de
2008), resultou em drásticas cenas de inúmeras famílias abandonarem suas casas, que por muitos anos
levaram para construí-las e em poucos segundos presenciar todo seu trabalho ser levado pela enchente.
Sendo assim, a probabilidade de acontecer uma outra catástrofe é muito remota, uma vez que o atual estágio
de degradação no trecho do rio entre o Povoado São Vicente e o bairro São José ambos localizados em
Maruim, continua sendo degradado (SILVA, 1994).
A sub-bacia hidrográfica do rio Ganhamoroba está localizada na bacia hidrográfica do rio Sergipe, situada a
esquerda do rio Sergipe. O Ganhamoroba é um rio que marcou e marca a vida de muitas pessoas residentes
às suas margens. Ele nasce no antigo Engenho Mato Grosso de Cima em Divina Pastora e depois de percorrer
pouco mais de 21km, deságua no rio Sergipe (SERGIPE, 2011).
Maruim é um município brasileiro do estado de Sergipe, localizado na microrregião do Baixo Cotinguiba,
situado na macrorregião do leste sergipano, a 30km de Aracaju, com uma área de 94,293 km² e uma
população com 16.343 habitantes. Limita-se ao norte com o município de Rosário do Catete, a sul com
Laranjeiras, a oeste com Riachuelo e Divina Pastora e a leste com Santo Amaro das Brotas e Rosário do
Catete. A densidade demográfica é de 173,27 hab. km2 entre as coordenadas 10º44’23” de latitude Sul e
37º04’55” longitude oeste, altitude de 10m (IBGE, 2010).
Em Maruim, alguns povoados se formaram a partir de invasão, totalmente desprovidos de infraestrutura,
onde grande parte da população lança seu esgoto sanitário em valas a céu aberto ou no leito do rio
Ganhamoroba. Esta mesma população, sem sistema de abastecimento de água potável, se abastece através
de fontes naturais e poços escavados com altos índices de contaminação proveniente de resíduos e esgoto
sanitário, cujas consequências são percebidas através do elevado número de notificações de doenças de
veiculação hídrica.
Ao aproximar a noção de meio ambiente ao termo conscientização da sociedade, estar-se-á não apenas
discutindo a degradação ambiental vivenciada na sub-bacia como também à questão ambiental e a ocupação
do seu espaço. Assim sendo, este estudo vem subsidiar a importância da preservação e cuidado com o rio,
construindo uma conscientização em relação ao problema do homem modificar e destruir o meio ambiente,
não tendo o mesmo condições de retornar à qualidade de vida anterior à destruição.
A pesquisa tem como objetivo geral realizar um diagnóstico socioambiental e uma análise do nível da
degradação da sub-bacia hidrográfica do rio Ganhamoroba. Objetivos específicos i) Verificar as principais
transformações socioambientais ocorridas na sub-bacia do rio Ganhamoroba, enfatizando o avanço da
monocultura da cana de açúcar; ii) Analisar as condições socioambientais no médio curso do rio Ganhamoroba
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nos povoados São Vicente, Arapiraca e Estação – Maruim, SE; iii) Levantar as causas e consequências da
enchente de 2008 no município de Maruim/SE.

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Tendo por base um conjunto de elementos que possuem algumas características em comum e com a intenção
de levantar informações sobre a área em estudo, decidiu-se fazer um diagnóstico socioambiental da sub-bacia
do rio Ganhamoroba. Após levantamento da área foi realizado levantamento bibliográfico acerca da temática
com o propósito de dar embasamento à pesquisa.
Foram elaborados roteiros para entrevistas semiestruturadas destinadas a população das comunidades dos
povoados em estudo, com a finalidade de obter informações quanto à escolaridade do entrevistado, ao tipo de
moradia; esgotamento sanitário, disposição de resíduos sólidos, condições de moradia e situação econômica.
Em um universo de 120 famílias na área em estudo, foram entrevistadas 94 chefes de famílias, (78,3%) entre
os meses de novembro e dezembro de 2012, e de janeiro a setembro de 2013. Esse total de famílias está
dividido entre os Povoados São Vicente, Arapiraca e Estação. Decidiu-se fazer uma amostragem, em virtude
do tempo para realização das entrevistas e do baixo custo, uma vez que essa metodologia oferece uma
clareza na elaboração e apresentação dos dados.

3. RESULTADOS

O médio curso do rio Ganhamoroba que abrange os Povoados São Vicente, Estação e Arapiraca, faz parte de
uma área rural populosa da sub-bacia, com renda média mensal de um salário mínimo, baixo nível social,
com nível educacional da maioria dos moradores: fundamental incompleto; problemas relacionados à falta de
saneamento básico; atendimento de saúde precário, onde a maioria dos moradores precisam percorrer pouco
mais de 2km para serem atendidos na unidade de saúde mais próxima; pavimentação somente em uma parte
da Rua Marechal Deodoro da Fonseca do Povoado Arapiraca; a coleta de lixo é realizada uma vez na semana
de forma precária e insuficiente, não atendendo ao povoado São Vicente, e moradores sobrevivendo sobre o
meio físico de forma desordenada e sem critérios específicos de habitação. O número total de famílias na área
em estudo é de 142, sendo 51 no Povoado São Vicente, 42 na Estação e 49 no Arapiraca. Na área da
pesquisa existem 28 casas de taipas, em sua maioria no povoado São Vicente (22 casas).
Em meio a vários problemas ocasionados na área em estudo, a falta de uma política habitacional mais
consistente é o que mais se destaca, porém essa ausência faz com que a ocupação do meio físico ocorra de
maneira desordenada e inadequada gerando graves problemas.
Buscando diagnosticar as condições ambientais e sanitárias do logradouro e a forma com que a população
percebe a questão do saneamento básico para planejar a maneira mais eficiente de incrementar esta
participação, apresenta-se após entrevistas o resultado de algumas questões contidas no roteiro de
entrevistas. Na primeira pergunta foi quantificado a participação dos moradores em algum grupo social.
Diante das respostas é possível constatar que a participação em grupos de igreja (católica e protestante) com
6% dos entrevistados predomina, uma vez que existe uma associação de moradores que não funcionam.
Percebeu-se também que os moradores são desmotivados para a prática e participação em grupo social.
Outro fator que vem confirmar essa realidade é a baixa frequência de participação em reuniões e encontros
em atividades de grupos ligados a saúde, como grupos de diabéticos, hipertensos, gestantes.
A seguir foi questionado de que é feita a casa, se de taipa ou alvenaria. Constata-se que a quantidade de
casas de alvenaria (70%) é maior que a de taipa (30%), porém ainda existe um total significante de casas de
taipa, em sua maioria no povoado São Vicente. Com isso deduz-se que por se tratar de uma área de invasão,
as pessoas constroem moradias de taipa sem fossa e água encanada, realidade que acaba forçando-os a
utilizar água contaminada do rio e das fontes naturais. Esta prática se torna muito frequente e descontrolada
gerando a partir de então inúmeras doenças.
Quanto à indagação sobre o grau de satisfação dos entrevistados em residir na área, os dados indicam que o
nível de satisfação é predominante na área, 70%. Contudo pode-se deduzir que mesmo diante dos constantes
problemas e toda precariedade os moradores tem perspectivas de melhoras na infraestrutura e na qualidade
de vida.
No que diz respeito ao levantamento econômico e socioambiental prossegue situando o tipo de ocupação
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profissional dos entrevistados, que em sua maioria trabalham em atividades diversas, em especial trabalhos
rurais em uma usina de álcool e açúcar por se tratar de uma atividade histórica da região do Vale do
Cotinguiba. Esta prática é constante devido ao baixo nível de escolaridade.
Quanto ao nível de escolaridade das famílias, constatou-se que é muito baixo, pois 65% das respostas
indicaram que as pessoas tinham apenas ensino fundamental incompleto, o que gera deficiências na
participação comunitária, especialmente criação de estratégias para atender suas próprias demandas, bem
como na capacidade de formação ou absorção de valores socioambientais.
As famílias entrevistadas são compostas por pessoas com baixo poder aquisitivo. O interesse por
investimentos em qualidade de vida através de melhorias ambientais é muito baixo em função do poder
econômico verificado, existindo um sentimento de acomodação. A renda predominante é de um salário
mínimo, 53%, existindo até famílias sobrevivendo sem renda fixa e um quantitativo significante de famílias
sobrevivendo com a renda do Programa Bolsa Família. Com esses rendimentos, certamente a população não
teria como pagar taxas pelo fornecimento de água potável tendo em visto que sequer conseguem prover seus
próprios sustentos.
A cobertura vegetal nativa da sub-bacia hidrográfica do rio Ganhamoroba vem sendo gradativamente
destruída pela ação humana, dando lugar ao plantio da cana de açúcar e as pastagens pobres, restando
apenas pequenas manchas de florestas naturais, próximas às cabeceiras do rio e ao longo de suas margens
(matas ciliares).
Na sub-bacia do rio Ganhamoroba, a degradação ambiental causada pelo plantio da cana tem aumentado com
o passar dos tempos, trazendo impactos cientificamente comprovados no solo, na água, na flora, na fauna, à
saúde humana, sendo as queimada, a principal fonte de poluição atmosférica e impactos à saúde.

A prática das queimadas da cana passou a ser rotineira. Depois da queima inicial da vegetação existente para
a implantação dos canaviais, ocorrem as queimas destinadas a despalhar a cana para facilitar a colheita. As
queimadas provocam um uso maior de agrotóxicos e herbicida, para o controle de pragas e de plantas
invasoras, sendo que esta prática agrava ainda mais o meio natural, afetando os microrganismos do solo e
contaminando o lençol freático e os mananciais. A contaminação da água pode atingir níveis de difícil ou até
mesmo impossível recuperação. Durante a queimada da palha da cana de açúcar a temperatura a 1,5 cm de
profundidade do solo chega a mais de 100º e atinge 800º centígrados a 15 cm acima da terra, afetando
gravemente a atividade biológica do solo, responsável por sua fertilidade (ADITAL, 2007).
Nota-se que além do avanço da degradação ambiental da sub-bacia, as queimada da palha da cana tem
aumentado as despesas públicas com atendimento das pessoas com problemas respiratórios. Salienta-se
também que a montante do rio Ganhamoroba a presença de bases de captação de petróleo e gás vêm
aumentado com o passar dos tempos.
Após visita in loco à sub-bacia foram identificados diversos pontos de deposição de resíduos as margens do
rio, principalmente no trecho dos povoados Estação, Arapiraca e São Vicente. Além desses pontos de
deposição existe um matadouro de gado particular que lança in natura o sangue dos animais abatido sem
qualquer tratamento.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que algumas práticas devem ser adotadas emergencialmente no tocante a degradação ambiental
da sub-bacia do rio Ganhamoroba. O uso inadequado do solo requer mudanças no sentido de sua melhor
conservação, sendo o primeiro passo evitar à deposição de resíduos de forma irregular as margens do rio;
aterramento da planície de inundação para construção de casas; assim como o avanço da monocultura da
cana-de-açúcar. Alternativas de destino para os efluentes domésticos constituem, também, medida para
evitar a poluição do rio.
É importante ressaltar, portanto, que, para a melhor forma de intervenção na área, necessária se torna a
interação entre comunidade local, poder público e empresas privadas, uma vez que a não parceria interferirá
no grau de preservação da sub-bacia hidrográfica do rio Ganhamoroba.
Acredita-se que o desenvolvimento de um trabalho de educação sanitária para a população das referidas
localidades, a adoção de medidas preventivas visando à preservação das fontes de água e a conscientização
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dos moradores para a não degradação dos recursos naturais da sub-bacia hidrográfica do rio Ganhamoroba.
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