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RESUMO

Alguns dos grandes desafios enfrentados nas regiões semiáridas do Nordeste brasileiro são a
fixação e a criação de oportunidades de sobrevivência do homem para atender as necessidades
básicas atuais e futuras sem exaurir os recursos naturais. Os avanços teóricos e conceituais,
nos diferentes campos do saber, têm levado a um aprofundamento dos conhecimentos e à
possibilidade de análise da questão ambiental em diferentes abordagens. Devido à situação
atual dos recursos naturais encontrar-se degradada pela ação do homem através da ocupação
urbana indevida e atividades agropecuárias, a sub-bacia hidrográfica do riacho Jacaré
apresenta um cenário ideal para se estudar os efeitos destas atividades. Esta sub-bacia é de
suma importância, pois as águas do riacho abastecem os municípios de Telha, Cedro de São
João e Propriá; os projetos de irrigação (hortaliças, plantações de arroz), criatórios de peixes e
propiciam o suprimento do comércio interno da região. Dessa forma, compreende-se a
importância da pesquisa, tendo em vista a contribuição para o desenvolvimento sustentável
através dessas atividades. Portanto, este trabalho tem por finalidade analisar os impactos
ambientais das atividades desenvolvidas no vale do riacho Jacaré e sua influência no Rio; por
meio de uma caracterização física do sistema do vale do riacho. Poder-se-á então identificar
os impactos ambientais na água e no solo, e suas consequências, causados pelas atividades de
rizicultura, piscicultura, suinocultura e a bovinocultura de corte, desenvolvidas no vale da
sub-bacia do riacho Jacaré, por meio de uma análise das características físico-químicas da
água do riacho Jacaré; e análises das características química, física e mineralógicas do solo
no vale do riacho Jacaré e identificar de que forma esses impactos tem afetado a população
ribeirinha. Os resultados apresentados permitiram identificar os principais impactos na
qualidade da água e as suas fontes de origem. Eles sinalizam, portanto, para a direção dos
procedimentos a serem adotados para proteção da sub-bacia do riacho Jacaré, contribuindo
para um desenvolvimento sustentável.

Palavras-chave: Atividade Agropecuária. Desenvolvimento sustentável. Qualidade de água.

ABSTRACT

Some of the major challenges faced in semiarid regions of northeast of Brazil are the
establishment and the creation of human survival opportunities to meet the current and future
necessities without exhaustion of natural resources. Theoretical and conceptual advances in
different fields of knowledge, have led to a deepening of knowledge and the possibility of
review of the environmental issue on different approaches. Due to the current situation of
natural resources be degraded by human action through improper agricultural activities and
urban settlement, the Sub-basin of Riacho Jacaré presents an ideal setting for studying the
effects of these activities. This sub-basin is of paramount importance, because the waters of
stream supply the municipalities of tile, Cedro de São João and Propriá, irrigation projects
(vegetables, rice plantations), fish breeding and provides the supply of the internal trade of the
region. This way, we understand the importance of research, with a view to contributing to
sustainable development through these activities. Therefore, this work aims to analyze the
social and environmental impacts of activities in the Riacho Jacaré Valley and its influence on
River; by means of a system's physical characterization of valley do riacho. We can then
identify the environmental impacts in water and soil, and its consequences, caused by the
activities of rice production, fish farming, pig production and cutting cattle developed in the
Valley of Riacho Jacaré, through an analysis of the physico-chemical properties of Riacho
Jacaré water; and analyses of chemical, physical and mineralogical characteristics of soil in
the Valley of Riacho Jacaré and identify how these impacts have affected the riparian
population. The results identified the main impacts on water quality and their sources of
origin. They therefore signal to the direction of the procedures to be adopted for the protection
of the Sub-basin of Riacho Jacaré, contributing to sustainable development, contributing to
sustainable development.

Keywords: Agricultural Activity. Sustainable development. Water quality.
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INTRODUÇÃO

Alguns dos grandes desafios enfrentados nas regiões semiáridas do Nordeste
brasileiro são a fixação e a criação de oportunidades de sobrevivência do homem para atender
as necessidades básicas atuais e futuras sem exaurir os recursos naturais. Os avanços teóricos
e conceituais, nos diferentes campos do saber, têm levado a um aprofundamento dos
conhecimentos e à possibilidade de análise da questão ambiental em diferentes abordagens.
O desenvolvimento econômico adotado nos tempos modernos não tem como
prioridade a distribuição de renda e qualidade de vida da população e aponta a terra como
sendo uma fonte inexaurível de recursos naturais. A industrialização e a agricultura
desenvolveram-se, de forma acelerada, acarretando danos ao meio ambiente, principalmente
ao solo, tais como: os processos de erosão, salinização, alcalinização e acidificação tornandoo inapto ao cultivo; contaminação e poluição da água. No entanto, a sociedade urbana e
industrial, por não conhecer limites, cresceu de forma desordenada, à custa de níveis
crescentes de poluição e degradação ambiental. Esses níveis começaram a causar impactos
negativos significantes, isso compromete a qualidade de vida, transforma rios em verdadeiros
esgotos a céu aberto, reduz a fertilidade do solo e aumenta as áreas desérticas.
Santos (2004) diz que o estado de Sergipe possui um modelo de utilização de sua
base física caracterizado pela destruição dos ecossistemas naturais repercutindo nos corpos de
água. A origem desse padrão não é próprio da região. Ele está inserido na prática global de
ampliação do capital, pois as características nos espaços subdesenvolvidos são desenhadas
pela contínua utilização dos recursos naturais sem alcançar índices elevados de qualidade de
vida para as populações.
Com a restrição cada vez maior do uso de reservas de água doce no Planeta,
provocado pelo crescente uso indevido desse recurso natural e pela degradação ambiental que
está acelerada e comprometendo os mananciais, as reservas hídricas vêm sendo utilizadas de
forma prejudicial e irreversível, havendo necessidade de ações que visem o gerenciamento de
bacias hidrográficas e outros mananciais. Devido à situação atual dos recursos naturais
encontrarem-se degradados pela ação do homem através da ocupação urbana indevida e
atividades agropecuárias, a sub-bacia hidrográfica do riacho Jacaré apresenta um cenário ideal
para se estudar os efeitos destas atividades. Esta sub-bacia é de suma importância, pois as
águas do riacho abastecem os municípios de Telha, Cedro de São João e Propriá, os projetos
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de irrigação (hortaliças, plantações de arroz), criatórios de peixes, os quais propicia o
suprimento do comércio interno da região. Dessa forma, compreende-se a importância da
pesquisa, tendo em vista a contribuição para o desenvolvimento sustentável dessas atividades.
Portanto, este trabalho teve por finalidade analisar os impactos ambientais das
atividades desenvolvidas no vale do riacho Jacaré, por meio de uma caracterização física do
sistema do vale do riacho; identificar os impactos ambientais na água e no solo, causados
pelas atividades de rizicultura, piscicultura, suinocultura e a bovinocultura de corte, por meio
de uma análise das características físico-químicas da água do riacho Jacaré e análise físicoquímica e granulométrica do solo.
A pesquisa apresenta a hipótese de que os impactos no solo são ocasionados pela
rizicultura e piscicultura, contaminando a água através dos produtos químicos (fertilizantes) e
compactando o solo ao longo do vale do riacho Jacaré, no baixo São Francisco.
O presente trabalho está estruturado em três capítulos. No primeiro capítulo,
“Bacia Hidrográfica e Ambiente”, é abordado os aspectos conceituais de Bacia Hidrográfica,
vale e impactos ambientais. E como o objeto de estudo são as atividades antropogênicas do
riacho Jacaré, procurou-se descrever os principais problemas ambientais causados por essa
ação, os principais passos que envolvem o processo produtivo das agroindústrias, os resíduos
gerados, seus impactos ambientais, e como o gerenciamento do processo produtivo, baseado
nos princípios da Administração da Produção, pode contribuir para implantação de um
Sistema de Gestão Ambiental, com os conceitos da Produção mais Limpa, a fim de preservar
e conservar o Meio Ambiente e reduzir os impactos da atividade agroindustrial. Tratar-se-à
também sobre o tema “Recursos Hídricos no Brasil e no Nordeste”, mostrando a real situação
dos recursos naturais, baseado na Política Nacional e Estadual dos Recursos Hídricos, o Plano
Nacional e Estadual dos Recursos Hídricos.
No segundo capítulo, aborda-se a metodologia da pesquisa. Primeiramente uma
descrição da área, em seguida, a caracterização do meio físico da sub-bacia do riacho Jacaré.
Por fim, foram abordados os procedimentos metodológicos, que envolvem uma ideia geral da
ciência e do método científico, assim como as técnicas e instrumentos de coleta de dados que
foram utilizados.
Já no terceiro capítulo, abordam-se os resultados da pesquisa de campo, referente
aos aspectos ambientais no vale da sub-bacia hidrográfica do Riacho Jacaré, em virtude da
ocupação e uso do solo e da água, as atividades desencadeadoras de externalidades ambientais
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recorrentes na área que compreende parte dos municípios de Muribeca, Malhada dos Bois,
Cedro de São João e Propriá. Por fim, as considerações finais, seguindo-se as referências
bibliográficas e os anexos.
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CAPÍTULO I
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

17

1 – BACIA HIDROGRÁFICA E AMBIENTE

1.1 – BACIA HIDROGRÁFICA E VALE FLUVIAL

Na literatura é possível encontrar vários conceitos de bacia hidrográfica, alguns
bem conhecidos como: bacia hidrográfica definida como uma área de capitação natural de
água de precipitação que faz convergir o escoamento para um único ponto de saída. Ela
compõe-se basicamente de um conjunto de vales e de uma rede de drenagem formada por
cursos de água que confluem até resultar num único leito. No entanto, a seguir alguns
conceitos sobre o assunto abordado por diversos autores.
Segundo Bertoni e Lombardi Neto (1999), uma bacia deve ser entendida com um
sistema geomorfológico drenado por cursos d’água ou por um sistema de canais conectados
que convergem, direta ou indiretamente, para um rio principal ou para um espelho de água,
constituindo-se, assim, em uma unidade sistêmica ideal para o planejamento do manejo
integrado dos recursos naturais.
Já Botelho (2004) considera que “a bacia hidrográfica ou bacia de drenagem
compreende a área da superfície terrestre drenada por um rio principal e seus tributários e
limitada por diversos divisores de água”. Dessa forma, é notório que nas últimas décadas os
processos antrópicos atuaram em conjunto dando uma visão diferente, em relação ao estudo
da ação da sociedade na natureza. Assim, a ocupação do espaço pelo homem e o uso
frequente que ele faz dos recursos naturais de forma imprópria, para atender suas próprias
necessidades, resultam em poluição e degradação da sub-bacia.
O conceito de bacia hidrográfica também pode ser entendido por meio dos
aspectos da rede hidrográfica e relevo.
A rede hidrográfica é um conjunto de rios dispostos em hierarquias encontrados
nas bacias hidrográficas, sendo que os rios de primeira ordem correspondem às nascentes,
onde o volume de água ainda é baixo. Os rios de segunda ordem correspondem à junção de
dois rios de primeira ordem e os rios de terceira ordem, a junção de dois de segunda, assim
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sucessivamente, formando uma hierarquia. A conclusão dessa análise é de que, quanto maior
for a ordem do rio principal, maior será a quantidade de rios existentes, e maior será também
sua extensão.
Em sub-bacias, os rios principais serão no máximo de 3° ordem, enquanto que em
grandes bacias hidrográficas, pode-se chegar até a 10° ordem. Além disso, o escoamento das
águas dentro de uma bacia segue outro caminho, bem mais lento, através da infiltração no
solo, em direção ao leito fluvial.
Outra característica importante no estudo sobre Bacias Hidrográficas é a questão
escalar. Dependendo da escala adotada é possível verificar detalhes como relevo, solo,
ocupação humana, encontrados em microbacias (escala local), até a abrangência de uma
mesobacia (escala continental), resultado do agrupamento de inúmeras microbacias.
De modo geral, uma Bacia Hidrográfica pode ser melhor caracterizada,
analisando-se seu perfil topográfico.
A partir desta perspectiva de análise, é possível observar as seguintes partes de
uma bacia:
a) Interflúvios: São regiões mais elevadas de uma Bacia Hidrográfica, servindo de divisor
entre uma bacia e outra. Também são chamados de divisores topográficos ou divisores de
água, dependendo da análise. Nos interflúvios predominam os processos de erosão areolar
(em círculos), realizadas pelo intemperismo físico e químico, que tendem a rebaixar o relevo.
Os sedimentos resultantes desses processos tendem a se deslocar em direção ao leito fluvial
(canal do rio ou vale), caracterizando assim uma região fornecedora de material.
Assim, segundo o dicionário geomorfológico (2011), a definição de Vale Fluvial é
dada da seguinte forma:

Região alongada e rebaixada do relevo. Os vales podem ter muitas origens, e
constituem uma forma geomorfológica importante no entendimento da evolução do
relevo. Os vales mais comuns são formas esculpidas pela erosão fluvial, às vezes
com um nítido condicionante estrutural ou tectônico. Em regiões glaciais os vales
são esculpidos pelas geleiras. Um vale é o local por onde escoam, permanente ou
temporariamente, as águas das chuvas e dos rios. A linha que une os pontos mais
profundos de um vale dá-se o nome de talvegue. O mapa do talvegue de um rio, seus
tributários e dos vales por onde escoa temporariamente a água da chuva, é
conhecido como mapa de drenagem. Este mapa tem importância capital na
interpretação geomorfológica da área. A área drenada por um rio e seus
tributários, delimitada pelo divisor de águas mais externo, damos o nome de bacia
hidrográfica. (Dicionário Geomorfológico, 2011).
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b) Vertentes: Por definição, é considerada uma vertente, qualquer superfície que possua uma
inclinação superior a 2°, ângulo suficiente para haver escoamento da água. Entretanto, as
vertentes são mais do que superfícies inclinadas; são consideradas as partes mais importantes
de uma bacia, principalmente por estabelecerem uma conexão dinâmica entre os topos dos
interflúvios e o fundo do vale, ou leito fluvial, e por comportarem geralmente, a maior parte
da vegetação. Além de servirem de região de transportes de sedimentos, a inclinação das
vertentes é fundamental na densidade de drenagem em uma bacia. Em vertentes muito
inclinadas e sem a presença de vegetação nas suas encostas, o resultado em geral é rápido e
desastroso. A perda de solo causa voçorocas (grandes buracos) e os sedimentos são carreados
em direção ao fundo do vale, ocasionando o assoreamento do rio, tornando-se mais raso.
c) Leito Fluvial ou Vale Fluvial: é denominado como sendo o canal de escoamento de um
rio, onde encontra se o leito da vazante; região mais baixa da bacia hidrográfica, onde o rio
escoa em época de seca. O leito menor considerado como sendo o leito do rio propriamente
dito, por ser bem encaixado e delimitado, caracterizando-se também como a área de ocupação
da água em época de cheia.
Portanto, os vários conceitos de bacia hidrográfica é mais ou menos adequado em
função do olhar do profissional de áreas que trabalham direta ou indiretamente no manejo,
conservação e preservação das bacias, quer seja no uso e ocupação ou qualidade e quantidade
da água que a bacia armazena.

1.2 BACIAS HIDROGRÁFICAS DE SERGIPE

No Estado de Sergipe existem oito Bacias Hidrográficas, que são as bacias do rio
São Francisco, Grupo Costeira 1, Grupo Costeira 2, Vaza Barris, Real, Japaratuba, Sergipe e
Piauí. Os rios: São Francisco, Vaza Barris e Real são rios federais por que atravessam mais de
um Estado. Enquanto os rios Japaratuba, Sergipe e Piauí são rios Estaduais, pois suas bacias
estão dentro do Estado de Sergipe.
Sergipe apresenta uma densa rede hidrográfica, composta por pequenos rios,
intermitentes e irregulares, a exceção do rio São Francisco, dotados de pequena utilidade para
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fins energéticos. Eles possuem suas nascentes em grande parte dos cursos médios,
insuficientes para suprimento permanente. Essas condições delimitam a carência e
importância da água, como recurso limitado para o Estado (SANTOS, 2004).
A bacia hidrográfica do rio São Francisco, na qual está inserida a sub-bacia do
riacho Jacaré, tem grande importância para o país não apenas pelo volume de água
transportado em uma região semiárida, mas, também, pelo potencial hídrico passível de
aproveitamento e por sua contribuição histórica e econômica para a região.
A Bacia Hidrográfica do rio São Francisco abrange 639.219 km2 de área de
drenagem (7,5% do país) e vazão média de 2.850 m3/s (2% do total do país). O rio São
Francisco tem 2.700 km de extensão e nasce na Serra da Canastra em Minas Gerais, escoando
no sentido sul-norte pela Bahia e Pernambuco, quando altera seu curso para este, chegando ao
Oceano Atlântico através da divisa entre Alagoas e Sergipe. A Bacia possui sete unidades da
federação - Bahia (48,2%), Minas Gerais (36,8%), Pernambuco (10,9%), Alagoas (2,2%),
Sergipe (1,2%), Goiás (0,5%), e Distrito Federal (0,2%) - e 504 municípios (cerca de 9% do
total de municípios do país).
Os municípios sergipanos que compõem a bacia hidrográfica do São Francisco
são: Amparo de São Francisco, Aquidabã, Brejo Grande, Canhoba, Canindé de São Francisco,
Capela, Cedro de São João, Feira Nova, Gararu, Gracho Cardoso, Ilha das Flores, Itabi,
Japaratuba, Japoatã, Malhada dos Bois, Monte Alegre de Sergipe, Muribeca, Neópolis, Nossa
Senhora da Glória, Nossa Senhora de Lourdes, Pacatuba, Pirambu, Poço Redondo, Porto da
Folha, Propriá, Santana do São Francisco, São Francisco e Telha.
A sub-bacia do riacho Jacaré está situada na porção norte do estado de Sergipe,
abrange os municípios sergipanos de Muribeca, Malhada dos Bois, Propriá e Cedro de São
João, sendo que Propriá e Cedro de São João fazem parte da Mesorregião do Leste Sergipano.
Muribeca e Malhada dos Bois pertencem ao Agreste sergipano, ocupando uma área de
aproximadamente 326 Km² (YACHIYO, 2000).
Fazem parte da sub-bacia hidrográfica do riacho Jacaré, em sua totalidade, os
municípios de Cedro de São João, Malhada dos Bois, Telha, e em parte os municípios de
Amparo de São Francisco, Aquidabã, Muribeca, Propriá e São Francisco totalizando uma
população de aproximadamente 73.565 habitantes (Gráfico 01). Vale ressaltar que boa parte
dessa população desenvolve atividades agropecuárias.
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Gráfico 01: Dados da população da sub-bacia do riacho Jacaré em Propriá.
Fonte: IBGE, 2010.

De acordo com Alves (2004), a poluição dos rios ocorre sempre de maneira
constante, por isso eles vão degradando-se aos poucos e perdendo a sua biodiversidade que
deixando de exercer papel importante para as populações que sobrevivem deles, seja
comercialmente ou para subsistência, como também a poluição hídrica afeta a função
paisagística que os rios ocupam, e geram problemas ambientais, advindos do aumento
demográfico, com as construções subnormais. Portanto, a dimensão da degradação ambiental
perpassa o sistema ambiental físico ou geossistema definido como:

[...] o resultado da combinação dinâmica, portanto instável, de
elementos físicos, biológicos e antrópicos, que, reagindo
dialeticamente uns sobre os outros, fazem da paisagem um conjunto
único e indissociável, em perpetua evolução (BERTRAND, 1971, p.
2).

Neste sentido, o autor propôs a análise de paisagem a partir de três elementos
basilares: o potencial ecológico, (clima, hidrologia e geomorfologia), a exploração biológica
(flora, fauna e solo) e a ação antrópica.
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Para Guerra e Cunha (2004, p. 353)

[...] as bacias hidrográficas integram uma visão conjunta do
comportamento das condições naturais e das atividades humanas
nelas desenvolvidas, uma vez que mudanças significativas em
qualquer dessas unidades, podem gerar alterações, efeitos e/ou
impactos a jusante e nos fluxos energéticos de saída (descarga,
cargas sólidas e dissolvidas).

Botelho e Silva (2004) afirmam que ao analisar o estado dos elementos que
compõem o sistema hidrológico (solo, água, vegetação, etc.) e os processos a ele relacionados
(infiltração, escoamento, erosão, assoreamento, inundação, contaminação), é possível avaliar
o equilíbrio do sistema ou ainda a qualidade ambiental nele existente.
Portanto, o estudo de bacia hidrográfica é importante e se faz necessário
estabelecer diretrizes de uso racional dos seus recursos naturais, visando minimizar os efeitos
ou impactos ao meio ambiente. Seu estudo, como unidade de planejamento, remete à
necessidade de conservação dos recursos naturais.
Vale ressaltar que o conhecimento dos recursos naturais de uma determinada
bacia hidrográfica passa pelos levantamentos e interações dos componentes físicos e
biológicos do estrato geográfico, que dão suporte à vida vegetal e animal, inclusive ao
homem, possibilitando o entendimento da interação entre os aspectos naturais e sociais.

1.3 – PROBLEMAS AMBIENTAIS VERSUS SOCIEDADE

Cada vez mais a temática ambiental está se tornando matéria obrigatória em
diversas áreas do conhecimento humano. A globalização, a internacionalização dos padrões
de qualidade ambiental, a conscientização crescente da sociedade e a disseminação da
Educação Ambiental, da Gestão Ambiental e Responsabilidade Social revelam o quanto é
urgente encontrar formas de solucionar ou minimizar os problemas ambientais, buscando a
preservação do meio ambiente e melhoria da qualidade de vida da população.
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De acordo com o Conselho Nacional do Meio ambiente (CONAMA), através da
resolução 001, de 23 de Janeiro de 1986, o qual estabelece as definições, as responsabilidades,
os critérios básicos e as diretrizes gerais para o uso e implementação da Avaliação de Impacto
Ambiental, para efeito dessa resolução no artigo 1º, considera que:
Impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e
biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia
resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a
segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota;
as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos
ambientais (CONAMA, resolução 001, de 23 de Janeiro de 1986, Art. 1º).

Para Coelho (2005), impacto ambiental é o processo de mudanças sociais e
ecológicas causado por perturbações no ambiente. Do modo que, é indivisível no estágio de
avanço da ocupação do mundo, em que se torna cada vez mais difícil separar impacto
biofísico de impacto social. Na produção dos impactos ambientais, as condições ecológicas
alteram as condições sociais, e são por elas transformadas.
Alves (2004), Santana (2005), Souza (1995), Cunha e Guerra (1998) e Tundisi
(2004), entre outros, revelam que é cada vez mais evidente o interesse pelo estudo da questão
ambiental, em virtude da ação humana causar impactos negativos no ambiente, provocando
mudanças, capazes de afetar a qualidade de vida da população e a sobrevivência de outras
espécies. As atividades humanas constituem-se num importante aspecto a ser investigado,
principalmente na abordagem ambiental, onde a forma de apropriação e transformação da
natureza feita pelo homem vai responder pela existência ou não de problemas ambientais, cuja
origem encontra-se determinada pela própria relação social.
O estudo da degradação ambiental não deve ser realizado apenas sob óptica dos
fatores físicos. Apesar de alguns processos ambientais como cheias, erosão, assoreamento e
movimento de massa, ocorrem sem intervenção antrópica, é certo que a ação humana acelera
ou amplia este processo de ocupação marginal, ou seja, “[...] quando o homem desmata,
planta, constrói, transforma o ambiente, esses processos, ditos naturais, tendem a ocorrer com
intensidade muito mais violenta e, nesse caso, as consequências para a sociedade são quase
sempre desastrosas”. Essas causas, provocadas pela intervenção antrópica, podem ser
acentuadas devido à declividade das encostas, à maior facilidade do escoamento das águas,
em superfície e sub-superfície, à existente descontinuidade nos afloramentos rochosos e nos
solos, e as chuvas concentradas, sendo: “[...] uma posição simplista de que áreas com forte
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concentração populacional estejam necessariamente sujeitas à degradação. É claro que essa
pode ser uma causa, mas não a única, nem a principal”. Estes problemas ambientais
mencionados são de caráter mundial, afetam todos os espaços da Terra e têm gerado uma
crise ecológica onde as atividades humanas têm grande responsabilidade nesse processo. Não
há duvida de que o modo de vida da maioria das sociedades modernas, que estabelecem como
meta a produção e o ritmo da produtividade, representa a causa fundamental (CUNHA e
GUERRA, 1998, p. 341 - 435).
Assim, quando o desenvolvimento de qualquer atividade econômica ou o processo
de urbanização desordenada ocorre em descompasso com o meio ambiente, gera
desequilíbrios na demanda por recursos naturais. A sustentabilidade do desenvolvimento só
ocorrerá se houver estabilidade do processo (industrial ou urbano) e redução das atividades
agressoras. Por conta disso, minimizar ou reparar esses problemas implica em investimentos e
mais custos operacionais. Já a urbanização ordenada ocupa um papel relevante para o
desenvolvimento de uma região. Todavia, este processo requer compromisso com o meio
ambiente e maiores investimentos nesta área, a fim de minimizar ou superar os impactos
ambientais.
As relações existentes entre a disposição dos recursos naturais como o uso que o
homem faz dele é fundamental para a compreensão da dinâmica de uma bacia hidrográfica,
isso porque o homem é um dos agentes transformadores da terra e a sua ação sobre a mesma
ocorre numa escala de tempo muito intensa.
Assim, a derivação antropogênica é entendida como a apropriação, pelo homem,
dos recursos naturais com interesse de explotação (MONTEIRO, 1978). Neste processo, a
interação do homem com a natureza pode gerar impactos positivos e negativos.
Durante as últimas décadas, o homem, em sua corrida rumo ao desenvolvimento,
tem criado problemas ambientais em escala global. O ritmo acelerado do desenvolvimento
industrial e a falsa ideia de que os recursos naturais eram infinitos, fizeram com que esses
recursos fossem usados de forma inconsequente, alterando as condições ambientais e
comprometendo a qualidade de vida das futuras gerações.
Segundo Donaire (2006), o fato do meio ambiente ter sido considerado um
recurso abundante e classificado na categoria de bens livres, dificultou a possibilidade de
estabelecimento de critérios em sua utilização e tornou disseminada a poluição ambiental,
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passando a afetar a totalidade da população, através de uma utilização indevida do ar, da água,
do solo, da fauna e da flora.
A sub-bacia do rio Jacaré tem sérios problemas urbanos e dentre as principais
derivações antropogênicas da sub-bacia pode-se citar: crescimento desordenado da população,
lixeiras a céu aberto, efluentes domésticos e industriais que são lançados diretamente no rio
sem qualquer tratamento, desmatamento entre outros.
No mundo todo aumentam os depósitos de lixo, acúmulos de resíduos quase
nunca inofensivos. Estudos revelam que, cada vez mais, os produtos estão ficando mais
descartáveis, produzidos com matérias-primas sintéticas, que aumentam consideravelmente as
lixeiras. Neste contexto, mananciais de água estão sendo poluídos, terras férteis
contaminadas, plantas e animais estão sofrendo mutações biológicas irreversíveis, entre outros
problemas.
Estudos revelam ainda que o Brasil produz cerca de 61,9 milhões de toneladas de
lixo por ano, de acordo com dados do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil. Cada
brasileiro gera em média 1,5kg de lixo por dia e esse lixo vai para aterros, misturado com
todo tipo de material. Tal problemática é decorrente do crescimento acelerado do processo de
urbanização e, por consequência, o crescimento da população. Este crescimento demográfico
e a urbanização acelerada resultam em uma demanda crescente de bens de consumo,
aumentando cada vez mais a produção de lixo (ABRELPE, 2011).
Em Sergipe, é notório também o crescimento expressivo de lixeiras. Em muitos
municípios, o sergipano convive com a maioria do lixo que produz, o que representa uma
séria ameaça à saúde e a qualidade de vida.
Na área do presente estudo, grande parte do lixo e dos efluentes domésticos e
industriais são diretamente lançados nos cursos de água, provocando eutrofização, ou seja,
proliferação excessiva da flora aquática e poluição visual. Os resíduos sólidos também são
espalhados em terrenos baldios, comportamentos típicos do crescimento populacional urbano,
sobretudo nos países subdesenvolvidos. Toda essa carga poluidora decorrente dos esgotos
domésticos, despejos de fábricas e dos matadouros, ainda existentes, acarreta diversos
problemas de degradação ambiental dos corpos d’água da região, pois são lançados sem
tratamento adequado.
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1.3.1 – Impacto Ambiental

O impacto ambiental é uma alteração do meio ambiente provocada pela ação
humana. Assim, tal alteração pode ser positiva ou negativa.
Desse modo, é possível postular que o impacto ambiental pode ser causado por
uma ação humana que implique em supressão de certos elementos do ambiente, tais como
supressão da vegetação; destruição de manguezais, inserção de alguns elementos no ambiente,
introdução de barragens, rodovias, áreas urbanizadas, sobrecarga de poluentes, redução da
disponibilidade de recursos e aumento por bens e serviços (Figura 01).

Ações humanas:
Atividades
Produtos
Serviços

Aspectos
Ambientais

Impactos
Ambientais

Figura 01: Relação entre ações humanas, aspectos e impactos ambientais.
Fonte: Sánchez, 2008.

A crescente degradação dos recursos naturais agrava cada vez mais a qualidade de
vida da humanidade e, leva a sociedade a buscar modelos alternativos para harmonizarem o
desenvolvimento econômico com a imprescindível proteção do meio ambiente.
Para Sánchez (2008) “degradação ambiental pode ser qualquer alteração adversa
dos processos, funções ou componentes ambientais, ou como uma alteração adversa da
qualidade ambiental. Isto é, degradação ambiental corresponde ao impacto ambiental
negativo”.
Dessa forma, a demanda dos consumidores por produtos que agridam menos o
meio ambiente e a própria saúde, confere um desafio ao setor produtivo, influindo fortemente
na competitividade das empresas.
O que se tem de novo neste cenário é um indicativo de que a proteção ambiental
está deixando de ser considerada responsabilidade exclusiva dos órgãos oficiais de meio
ambiente, passando a ser compartilhada por todos os setores da sociedade (DIAS; PEREIRA
& VIRGÍLIO, 1999).
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1.3.2 Impactos decorrentes de atividades ou práticas agropecuárias

1.3.2.1 Agrotóxicos

Com a modernização da agricultura, a produção em grandes áreas de monocultura
passou a predominar, em detrimento dos princípios ecológicos e da preocupação com o
ambiente. Os cultivos solteiros em grande escala promovem a simplificação da biodiversidade
e a formação de um sistema artificial, que requer constante intervenção humana com
utilização de agrotóxicos que apesar de contribuir para elevar a produtividade e eliminar as
pragas que aparecem nas lavouras, apresenta diversas desvantagens sob o ponto de vista
ambiental e econômico.
Conscientes dos prováveis impactos, pesquisadores concordam que a agricultura
moderna tem confrontado com muitos dos princípios ecológicos básicos. Muitas cultivares
melhoradas usadas em monocultivo não possuem mecanismos ecológicos de defesa
suficientes para tolerar os surtos de pragas. As perdas de produção devido às pragas ainda são
elevadas, embora o consumo de agrotóxicos tenha aumentado em escala mundial
(BARRIGOSSI, LANNA & FERREIRA, 2004).
Uma alternativa tem sido resgatar a consideração dos princípios ecológicos na
forma de produzir. Para isso, além de inovações tecnológicas deve ser considerada a
complexidade das interações entre os recursos, as pessoas e o ambiente. O manejo integrado
de pragas incorpora fatores ecológicos no planejamento do sistema e na tomada de decisão,
levando em consideração as preocupações da sociedade com qualidade ambiental e segurança
do alimento. No manejo, além dos procedimentos tradicionalmente usados como
monitoramento e uso do nível de dano econômico, são enfatizadas as medidas no
estabelecimento do agrossistema que desfavoreçam a praga em favor de seus parasitas e
predadores. Essas medidas incluem métodos culturais como, rotação de culturas e a criação e
preservação de habitats para os organismos benéficos. (Figura 02).
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Figura 02: Arrozal em Propriá

É importante prevenir para que fontes de água e lençol freático não sejam
contaminados com resíduos de agrotóxicos, uma vez que qualquer operação realizada na
superfície do solo pode afetar a qualidade da água do subsolo, especialmente a forma como os
agrotóxicos e fertilizantes são aplicados. Em muitas situações, quando o controle químico é
necessário, produtos com restrições são necessários. Portanto, é muito importante conhecer as
características do produto e os cuidados exigidos para seu manuseio, bem como seu
comportamento no ambiente (Figura 03).

Figura 03: Uso de Fertilizante no Arrozal em Propriá

29

Estabelecimentos rurais apresentam particularidades quanto ao tipo de solo,
topografia, profundidade do lençol freático, sistemas de cultivo, dentre outras. Em áreas onde
o lençol freático é elevado, o potencial de filtragem do solo é menor. Isso significa que os
agrotóxicos aplicados na superfície têm maior chance de contaminar a água subterrânea.
O tipo de solo da área onde o agrotóxico é aplicado tem muita influência no
impacto causado pelo produto ao ambiente, especialmente sobre a água. Solos mais argilosos
possuem muitas partículas com compostos ativos que funcionam como sítios de captura dos
agrotóxicos. Por outro lado, alguns tipos de solo possuem estruturas conhecidas como
macroporos que facilitam o movimento de agrotóxicos no solo. Quando os agrotóxicos se
aderem às partículas de solo ou à matéria orgânica, eles se tornam mais sujeitos à degradação.
A decomposição dos agrotóxicos se dá por meio de reações químicas envolvendo água e
compostos presentes no solo. A decomposição dos agrotóxicos ocorre principalmente nas
camadas superficiais do solo quando a temperatura e umidade são elevadas, o teor de matéria
orgânica do solo é alto, e o solo apresenta boas condições de aeração. Assim, a decomposição
dos agrotóxicos se dá com maior intensidade na camada mais superficial do solo do que nas
mais profundas.
Altas concentrações de agrotóxicos são pouco prováveis de serem totalmente
decompostas pelo solo. Por isso não se deve abastecer o pulverizador ou preparar a mistura
sempre no mesmo local para evitar derramamentos pontuais. O vazamento freqüente de
produto em um mesmo ponto aumenta a concentração de agrotóxico no local e, portanto
aumenta a chance do agrotóxico ser lixiviado e atingir o lençol freático.
De acordo com a Lei Federal nº 7802 de 11 de Julho de 1989, art. 2º, agrotóxico é:

Os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados
ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos
agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou implantadas, e de
outros ecossistemas e também ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja
finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da
ação danosa de seres vivos considerados nocivos (Lei Federal nº 7802 de 11 de
Julho de 1989, art. 2º).

Essa Lei dispõe também sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a
embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda
comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens,
o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos e afins.
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A facilidade de compra e o “rápido efeito” dos agrotóxicos têm levado a uma
grande utilização. Em contrapartida o uso indiscriminado, através de subdosagem e/ou
superdosagem causa impactos negativos sobre a saúde humana e ao meio ambiente” (DIAS,
PEREIRA & VIRGÍLIO, 1999).
Como alguns efeitos do uso indiscriminado de agrotóxicos são decorrentes do
manuseio é possível destacar alguns problemas, tais como a toxicidade aguda, a contaminação
de material e produtos de colheita, isto é, hortaliças e arroz; além da contaminação dos solos,
do ar, da fauna e flora e do homem. Medidas de redução dos impactos negativos por meio da
utilização de agrotóxicos no ambiente são apresentadas a seguir.
i) Verificar as condições das máquinas e equipamentos utilizados na aplicação dos
produtos. Agrotóxicos são mais prováveis de atingir a água do subsolo por meio de
vazamentos durante o preparo;
ii) O preparo de calda de agrotóxicos deve ser feito distante das fontes de água.
Agrotóxicos derramados próximo de poços podem atingir o lençol freático através da saída de
água;
iii) Durante a operação de abastecimento do tanque do pulverizador, manter a
extremidade da mangueira no nível da abertura do tanque. A mangueira deve ser removida do
tanque antes de desligar a bomba para impedir que haja retorno da água do tanque do
pulverizador para o reservatório;
iv) Obedecer às normas para o descarte de embalagens. A tríplice lavagem
remove mais de 99% dos resíduos. Efetue o procedimento jogando os resíduos no tanque do
pulverizador;
v) A lavagem do pulverizador deve ser feita no campo, onde a água resultante da
lavagem e o excedente de calda não usada devem ser eliminados;
vi) A calibragem do pulverizador é importante para que o produto seja aplicado na
dose recomendada.

Os agrotóxicos são classificados de acordo com seus grupos destinatários que dão
impressão errada de toxicidade limitada, tais como os grupos dos herbicidas, fungicidas,
inseticidas, etc. Sendo que, a maioria desses produtos são de amplo espectro, com efeitos

31

letais, afetando os processos metabólicos do indivíduo. Assim, os riscos de contaminação no
uso desses agrotóxicos estão em todas as partes do processo, ou seja, no armazenamento, no
transporte, na utilização e no descarte das embalagens. Vale ressaltar também o perigo de
contaminação dos alimentos devido as práticas inadequadas desses produtos. Haja vista que
novas práticas de proteção vegetal surgem como alternativas aos agrotóxicos, dentre elas é
possível destacar as de controle biológico, a busca de variedades geneticamente resistentes e o
controle integrado que tem por finalidade a redução e/ou eliminação da utilização dos
agrotóxicos, tendo assim um alimento mais saudável com um menor risco para o meio
ambiente e para a sociedade.

1.3.2.1.1 – Uso de Agrotóxicos na Rizicultura

A prática do cultivo do arroz é uma das mais antigas, ocupando aproximadamente
10% do solo agricultável do Planeta. Para atender a demanda por alimentos, devido ao rápido
crescimento da população mundial, a produção de arroz cresceu rapidamente nos últimos
anos. Com a redução das áreas disponíveis para produção, será necessário conciliar cultivos
intensivos com elevadas produtividades, mas em bases sustentáveis (BARRIGOSSI, LANNA
e FERREIRA, 2004).
Existem três tipos principais de ecossistemas de arroz: terras altas, várzeas úmidas
e irrigadas por inundação. Dentre eles, o sistema de produção de arroz irrigado por inundação
é o mais expressivo, representando 80% do arroz produzido no mundo, responsável por
aproximadamente 93% da produção total. No Brasil, o ecossistema de arroz irrigado é
responsável por, aproximadamente, 60% da produção nacional (EMBRAPA, 2004).
O arroz é cultivado em solos secos e inundados, em ambientes de baixa e alta
temperatura e em muitos tipos de solo, sendo os parâmetros ambientais mais relevantes para a
cultura o regime de água, a temperatura e o tipo de solo, incluindo textura, drenagem e
topografia. Os principais impactos ambientais negativos decorrentes das atividades na
rizicultura são:
 Redução de ecossistemas naturais devido a abertura de novas áreas;
 Redução da capacidade produtiva do solo, em decorrência de práticas culturais
inadequadas;
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 Redução da qualidade do ar devido a emissão do gás metano (gás de efeito estufa);
 Redução da quantidade e qualidade da água em virtude de processos como assoreamento,
eutrofização e uso de agrotóxicos.
No Brasil, o total de ingredientes ativos de agrotóxicos comercializados passou de
4.597 t, em 1997, para 3.146 t, em 2002, correspondente a uma redução de 31,6%. Desse
total, 93,2% correspondeu à venda de herbicidas, 3,8% de fungicidas e 3% de inseticidas.
(BARRIGOSSI, LANNA & FERREIRA, 2004).
Na região do Perímetro Irrigado de Propriá, os agricultores se utilizam de diversos
produtos dente eles estão o inseticida piretróide, conhecido como Cyptrin 250 CE, de
composição (RS)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS; 1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2dimethyl cyclopropane carboxylate ; CIPERMETRINA, 250g/L(25% m/v) e Ingredientes
Inertes, 723g/L(72,3% m/v) (Figura 04).
O Dash® HC que é um molhante indicado para melhorar e regularizar a eficácia
do herbicida AURA® (200 g/l de profoxidime). O Dash HC, ao reduzir a tensão superficial
das gotas do produto melhora a repartição e aderência do herbicida AURA sobre as folhas das
infestantes gramíneas. Deste modo o herbicida fica menos susceptível a evaporação e
arrastamento, penetrando mais rapidamente e em maior quantidade através da cutícula cerosa
das folhas das infestantes.
A Dose de utilização para o Arroz, em mistura com o herbicida AURA, é na dose
de 0,75 l/ha de Dash HC. Em aplicações de baixo volume, a concentração de Dash HC não
deve ultrapassar 0,5%. Sua formula é concentrado para emulsão com 350 g/l ou 37,5 % (p/p)
de oleato de metilo e de palmitato de metilo e, contém Solvesso 150.
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Figura 04: Aplicação de agrotóxico na rizicultura

Vale lembrar que novas práticas de proteção vegetal surgem como alternativas aos
agrotóxicos, dentre elas é possível destacar as de controle biológico, a busca de variedades
geneticamente resistentes e o controle integrado que tem por finalidade a redução e/ou
eliminação da utilização dos agrotóxicos, tendo assim um alimento mais saudável com um
menor risco para o meio ambiente e para a sociedade.

1.3.2.2 Produção Animal Extensiva

Na pecuária extensiva um dos impactos negativos mais significativos da produção
animal é o pisoteio excessivo que provoca alterações na estrutura da camada superficial do
solo. Esse tipo de impacto, além de intensificar a compactação dos solos, reduz a cobertura
vegetal favorecendo a erosão. A amplitude desses impactos depende da espécie, porte e carga
animal de cada unidade produtiva, bem como da topografia e do tipo do solo da região.
A contaminação por meio dessa atividade geralmente é devido a proximidade dos
animais das fontes de abastecimento de água. Assim, açudes, cursos d’água são facilmente
poluídos pelas fezes, o que aumenta os riscos à saúde humana, visto que próximo às fontes
ocorre também o comprometimento da vegetação, por meio da supressão da mata ciliar para
facilitar o acesso à água.
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Dentre os principais impactos negativos pode-se destacar o desmatamento da área
para cultivo de pastagens, aumento das perdas de nutrientes do solo, contaminação dos
produtos de origem animal por causa do uso inadequado de agrotóxicos e fertilizantes
químicos nas pastagens, redução da capacidade do solo de infiltrar a água e assoreamento dos
recursos hídricos.

1.3.2.3 Matadouros

De acordo com Dias, Pereira & Virgílio (1999), o processo de abate nos
matadouros de pequeno porte é feito da seguinte maneira: espera nos currais (pastos), abate,
eliminação do sangue, separação de pele (bovinos), destripamento e preparação para o
comércio. A concentração de produção nos matadouros é de carne fresca e respectivos cortes,
sendo que os demais subprodutos que necessitam de processos adicionais.
Os principais impactos ambientais negativos estão correlacionados com a
produção de efluentes líquidos que podem provocar a contaminação tanto do solo como das
águas superficiais e subterrâneas, além de gerar odor devido à decomposição da matéria
orgânica (Figura 05).

Figura 05: Matadouro irregular em Cedro de São João
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1.3.2.4 Conservação de Solos

O objetivo da conservação de solos é combater a erosão e evitar o
empobrecimento através de técnicas racionais, tais como rotação de culturas, adubação de
reposição, manutenção dos níveis desejáveis de matéria orgânica, mantendo e melhorando sua
fertilidade. Assim sendo, é fundamental que a propriedade agrícola tenha práticas
conservacionistas de proteção dos recursos naturais. É possível observar na tabela a seguir
alguns tipos dessas práticas (Quadro 01).

Quadro 01: Práticas Conservacionistas
Práticas Conservacionistas
São práticas que visam manter e/ou melhorar a fertilidade e as
características físicas, químicas e microbiológicas dos solos. Estão
baseadas na capacidade de uso, eliminação e controle das queimadas e
De
caráter na rotação de culturas. Esse ajustamento refere-se ao limite máximo do
solo, além do qual o mesmo sofrerá com a erosão. Na rotação de
edáfico
culturas, devido as diferentes exigências de nutrientes de cada planta, o
solo seria levado a um nível de exaustão de nutrientes menor,
especialmente pela contribuição diferenciada de matéria orgânica e
pela intensa e diversificada atividade microbiológica. Nesses casos
reduz-se a incidência de ciclos de pragas e doenças, evitando ataques
com maior intensidade, mas como consequência há um aumento no uso
de agrotóxicos. Ex. consórcio do algodão, milho ou trigo com a soja.
São práticas que tendem controlar a erosão utilizando a cobertura
vegetal do solo, protegendo-o por meio da interceptação das gotas da
De caráter
chuva, evitando as enxurradas, fornecendo matéria orgânica e
vegetativo
sombreamento para o solo. Ex.: reflorestamento, cobertura do solo com
palha.
São práticas que utilizam máquinas no trabalho de conservação,
introduzindo algumas alterações no relevo, procurando corrigir os
De caráter
declives acentuados com construção de patamares em nível que
mecânico
interceptam as águas de enxurradas. Ex.: o preparo do solo e plantio em
curvas de nível.
São práticas que têm em vista melhorar a estrutura do solo. O plantio
direto, por deixar de gradear, arar, escarificar, isto é, revolver a terra,
como é feito no preparo convencional, criou uma nova forma de
Culturais e de
manejo dos solos agrícolas, que reduz, de forma significativa, as perdas
manejo
de solo e água, incrementa a quantidade de matéria orgânica e
melhoram as propriedades físicas, químicas e biológicas dos solos.
Fonte: Manual de Impactos Ambientais, 1999.

36

1.3.2.5 Irrigação

Atualmente, a prática de irrigação é importante no desenvolvimento da agricultura
nas regiões áridas e semiáridas, proporcionando um equilíbrio na produção evitando as
possíveis interferências provocadas pela falta de água.
Com a introdução da irrigação, grandes áreas, não produtivas, passam a
incorporar-se ao sistema produtivo. Porém, projetos de irrigação podem interferir, pois
necessitam de infraestrutura externas a esse sistema, como por exemplo, represas,
bombeamentos, canais para transporte da água, desvio e retificação do corpo hídrico.
De acordo com a FAO (1997), citado por LUCAS (2007), diz que o
desenvolvimento da irrigação pode causar impacto ambiental positivo ou negativo. O aspecto
positivo da irrigação é que, intensificando a produção de alimentos e forrageiras nas terras
mais favoráveis, torna-se possível permitir que um país reduza a pressão em terras marginais,
pois essas terras encontram-se em processo de degradação. O impacto ambiental
potencialmente negativo da irrigação pode ocorrer fora ou dentro da propriedade agrícola.
Fora da propriedade, o efeito pode acontecer à montante, onde o rio pode ser represado para
fins de fornecimento de água. Outro problema pode ser gerado à jusante da área irrigada, pela
disposição de água, que pode conter concentrações elevadas de dejetos orgânicos, resíduos
agroquímicos, dentre outros fatores.
A falta de manejo adequado na irrigação e drenagem não sustentável causa
problemas como o excesso ou déficit de aplicação de água; baixa qualidade da
água, degradação da flora e da fauna e danos ao ecossistema devido a redução da
quantidade e qualidade da água (LUCAS, 2007).

A degradação ambiental deve ser entendida como o resultado de um conjunto de
ações e processos que causam efeitos adversos sobre o ambiente que, não respeitando a sua
capacidade de suporte e/ou aptidão, compromete os recursos naturais e, consequentemente, a
qualidade de vida da população. A atividade agrícola tem contribuído muito para redução dos
recursos naturais e da qualidade ambiental no Brasil, tanto nas áreas de fronteira agrícola,
como nas áreas tradicionalmente exploradas.
Para que haja um bom programa de irrigação é necessário um manejo adequado
da aplicação de água sobre as culturas. Em casos que o manejo é inadequado ocorrem danos
ao solo (Figura 06), com destaque para a salinização e o aumento do nível do lençol freático.
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Figura 06: Bombeamento de água do riacho Jacaré

O principal impacto ambiental da irrigação é a salinização dos solos – esse
processo é mais intenso nas regiões áridas e semiáridas devido a evaporação superficial que é
mais intensa, desequilíbrios de nutrientes, desestruturação e impermeabilização do solo. A
saturação é ocasionada pela drenagem incorreta e irrigação excessiva, provocando uma
concentração de sais no perfil do solo.

1.4 – RECURSOS HÍDRICOS NO BRASIL E NO NORDESTE

1.4.1 Brasil

A distribuição de água no Planeta e sua falsa inesgotabilidade têm levado a
humanidade a tratar este recurso com descaso, uma vez que tanto a escassez da água como os
excessos resultam do mau uso.
A água representa a vida e domínio sobre a composição química de todos os
organismos. Ela é o elemento fundamental não só para natureza, mas todas as atividades
antrópicas. Esse valor universal da água como uma necessidade básica em todas as formas de
vida faz de seu uso um problema de preservação. Isto é, além de suprir as necessidades
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básicas do ser humano e dos animais, a água é necessária como matéria-prima para a geração
de energia elétrica, irrigação e como um condutor de dejetos e resíduos. Assim, as diferentes
maneiras de se utilizar a água acaba criando um conflito de interesses.
Os principais problemas relacionados à água estão ligados à qualidade e
quantidade. A qualidade da água varia de acordo com o uso que se faz dela, por exemplo, a
água que se destina à piscicultura, as indústrias, à geração de energia, à irrigação ou
abastecimento humano, cada nível desse requer uma qualidade para o uso da água sendo
diferente para cada atividade.
O Brasil passa por um crescente processo de urbanização aumentando também a
demanda por água. Vale destacar que não é somente a urbanização e a industrialização as
causadoras da diminuição e poluição da água, mas o manejo inadequado do solo na
agricultura e pecuária, o uso indiscriminado de agrotóxicos, o desmatamento e, como
consequência, a erosão todos eles contribuem para a degradação da qualidade da água.
Portanto, é necessário que haja uma política de conservação dos recursos hídricos
eficaz. Segundo Oliveira (2007), essa política deve estar fundamentada no uso disciplinado
das bacias hidrográficas, considerando o reflorestamento, a proteção da vegetação natural, a
conservação do solo e da fauna, o monitoramento permanente dos corpos d’água, como itens
relevantes que fornecerão as bases científicas para o manejo adequado, satisfazendo assim, as
demandas futuras deste recurso.

1.4.1.1 - Política Nacional de Recursos Hídricos

A Lei 9433/97, sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída em 08
de Janeiro de 1997, organizou o setor de planejamento e gestão dos recursos hídricos em
esfera nacional, introduzindo diversos instrumentos de política.
Entre os princípios norteadores sobre a gestão desses recursos, e incorporados a
essa Lei, estão os fixados na Agenda 21, da Conferência Rio 92 e da Conferência
Internacional sobre Água e Desenvolvimento, os quais resumem-se em: a água é um recurso
finito e vulnerável, essencial para a manutenção da vida, do desenvolvimento e do meio
ambiente; o desenvolvimento e a administração da água devem ser baseados em uma
abordagem participativa, ou seja, envolvendo usuários, planejadores e elaboradores de
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políticas públicas, em todos os níveis; a água tem valor econômico em todos os seus usos, por
isso deve ser reconhecida como bem econômico. De acordo com o Art. 2º-I, ao definir os
objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos, a Lei 9433/97 buscou assegurar, a atual
e as futuras gerações, a disponibilidade de água com padrões de qualidade adequados para
seus respectivos usos. Para se fixar essa Política, foi criado o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), composto por um conjunto de órgãos
governamentais e ONG’S, como o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH),
Secretarias de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente (SRH/MMA), Agência
Nacional de Águas (ANA), Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito
Federal, dos poderes públicos federal, estaduais e municipais, bem como os Comitês de
Bacias Hidrográficas e Agências de Bacia. Toda essa estrutura institucional propõe assegurar
ampla participação de instituições públicas de diferentes níveis governamentais, de usuários
de recursos hídricos, possibilitando uma gestão dos recursos hídricos de forma
descentralizada e participativa (MELO, 2011).

1.4.1.2 Plano Nacional de Recursos Hídricos
Com a finalidade de implementar os objetivos do Plano Nacional de Recursos
Hídricos (PNRH) que baseiam-se em garantir à atual e às futuras gerações a necessária
disponibilidade de água, em padrões de qualidade aos respectivos usos, e, na busca de
prevenção e de defesa contra eventos hidrológicos críticos e com vistas ao desenvolvimento
sustentável, por meio da utilização racional dos recursos hídricos, o processo de detalhamento
do PNRH, envolveu o Grupo Técnico de Coordenação e Elaboração do Plano (GTCE) –
formado pela ANA e pela Secretaria Nacional de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano
(SRHU/MMA), as Câmaras Técnicas do Conselho Nacional de Recursos Hídricos,
consultores e diversas instituições.
Esse processo culminou com a aprovação, pelo CNRH, do detalhamento operativo
desses programas. Esse detalhamento incluiu uma estimativa de investimentos, para o período
2008-2011, da ordem de R$ 2,5 bilhões/ano para a implementação do conjunto de
subprogramas. Desse total, cerca de R$ 240 milhões/ano se referem às ações de gestão de
recursos hídricos efetivamente vinculadas à governabilidade do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH).
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Em dezembro de 2008, foram empreendidos esforços para o detalhamento do
Programa Nacional de Águas Subterrâneas; Gestão Ambiental de Recursos Hídricos na
Região Amazônica; Conservação das Águas no Pantanal, Gestão Sustentável de Recursos
Hídricos e Convivência com o Semiárido Brasileiro (XAVIER & BEZERRA, 2005).
Em setembro de 2009, foi assinada a Portaria Conjunta nº186, entre a ANA e a
SRHU/MMA, que institui o Grupo de Integração e Articulação de temas afetos às atividades
da SRHU/MMA e da ANA, especialmente aqueles relacionados com o Conselho Nacional de
Recursos Hídricos (CNRH), os planos de recursos hídricos e enquadramento dos corpos de
água, e os comitês de bacias hidrográficas.

1.4.2 Nordeste

A Gestão dos Recursos Hídricos e os desdobramentos decorrentes da abordagem
integrada da gestão da água é um tema importante no País, especialmente no Nordeste do
Brasil devido às limitações climáticas que a região está sujeita. Dimensões até pouco tempo
consideradas irrelevantes adquiriram magnitude e expressão no contexto do gerenciamento
integrado após a promulgação da Constituição de 1988.
A gestão integrada dos recursos hídricos deve unir a abordagem tecnológica dos
problemas relacionados à água, como os de natureza quantitativo e qualitativo, com os
institucionais e de tomada de decisões, pelo qual, são formuladas as políticas de meio
ambiente.
A política da água não pode ser separada das políticas de desenvolvimento
socioeconômico e, deste modo, requer que sejam tratadas juntamente com o conjunto de
políticas públicas. A formulação desintegrada das políticas sociais caracteriza-se por um
reconhecimento insuficiente das consequências. Assim sendo, faz-se necessário pensar as
políticas de recursos hídricos não como um fim, mas como ferramenta para o serviço de
políticas de desenvolvimento sociais. Deve-se tratar a política da água e suas influências
mútuas com a política agrícola, o uso do solo, a saúde pública, a geração de energia e o
abastecimento, levando em consideração os ecossistemas e as estruturas socioeconômicas.
O objetivo maior dessa política consiste em assegurar a sustentabilidade dos usos
diversos dos sistemas hídricos sendo parte integrante do processo de desenvolvimento do
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Nordeste. Não considerar o uso múltiplo da água é impedir uma abordagem integral,
transversal e articulada, com o uso do solo. Este é um critério essencial para assegurar a
disponibilidade do recurso em longo prazo para todas as espécies, incluindo o homem em
torno da utilização da água.
Segundo Lima (2005), nessa dimensão três fatores são essenciais: 1) um sistema
de informação acessível e confiável, pois sem a informação não existe o gerenciamento; não
há desenvolvimento sustentável – este, por assim dizer, transversal, é importante em todos os
aspectos – não há ética e sem ética não há recurso disponível. Fica impossível saber quem e
quanto usa. Não sabemos quais impactos são gerados sobre o que é usado. Logo, é importante
para a economia. 2) A construção de escalas espaciais e horizontes temporais adequados. É
uma informação que embora pareça vaga permite chamar a atenção para cada problema.
Numa dimensão maior, se há um problema em nível de Estado, de uma bacia, deve-se ter um
olhar flexível para as causas rudimentares e também para os horizontes temporais. Estes são
importantes também para todos os aspectos, principalmente os econômicos. 3) A capacidade
de resolução dos conflitos gerados pelos usos. Esses conflitos sempre irão existir ao gerirem
as águas. A gestão dos conflitos distingue o modelo sustentável do não sustentável, pois os
primeiros têm formas específicas e transparentes de resolver os dissensos.
Portanto, as políticas públicas não podem e não devem ser fechadas. Devem ser
atualizadas e renovadas de forma que assegure alguma adequação à dinâmica social e
econômica que é muito intensa na nossa sociedade. Haja vista que, a água é um bem comum e
serve a todos.

1.4.2.1 – Política Estadual de Recursos Hídricos

O Estado de Sergipe está localizado ao leste do Nordeste do Brasil, sendo o menor
Estado em área territorial. Tem uma população de aproximadamente 2.068,017 habitantes
(IBGE, 2010), distribuídos ao longo de ≈22 km2. Na porção árida e semiárida do Estado
ocorre uma insuficiência, em termos de disponibilidade hídrica.
Segundo Lima (2005),
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Os habitantes dessa área geográfica padecem de carências hídricas crônicas,
presentes desde o período inicial de povoamento da região, que é denominada
sertão, constituinte de uma extensão do semiárido nordestino, na qual as secas são
periódicas e, na maioria das vezes, devastadoras (LIMA, 2005. p.169).

A escassez de água no interior sergipano contrasta com a abundância deste
recurso na região litorânea. Tal fato ocorre porque os rios que percorrem a região semiárida
do Estado são correntes apenas temporariamente. Logo, cessada a estação chuvosa, tais rios
voltam a secar, deixando a população, que habita as margens, enfrentando dificuldades de
acesso a água até mesmo para consumo humano e dessedentação dos animais.
Diante dos marcantes problemas de acesso a água, é de se esperar uma gestão
cuidadosa dos recursos hídricos no Estado de Sergipe, a fim de que as carências desse bem
sejam cuidadosamente gerenciadas. Em termos de legislação hídrica, a matéria é tratada até
mesmo na Constituição Estadual vigente, que considera, em seu artigo 239, II, com prioridade
do Poder Público Estadual, promover “o gerenciamento integrado dos recursos hídricos”,
afim de garantir “a utilização racional e proteção contra poluição das águas superficiais e
subterrâneas” (LIMA, 2005. p. 170).
A partir da formulação da Política Nacional dos Recursos Hídricos em 1997, os
estados brasileiros foram convocados a organizar instrumentos e modelos correspondentes.
Em Sergipe, segundo a SRH, o estabelecimento da Política Estadual de Recursos Hídricos se
deu por meio da Lei Estadual 3870 de 25 de Setembro de 1997, que criou o Sistema Estadual
de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
Dessa forma, como na Política Nacional dos Recursos Hídricos, na política
estadual de Sergipe, a água é considerada um bem coletivo de domínio público dotado de
valor econômico, a bacia hidrográfica é a unidade de planejamento territorial para
implementação dessa política, como também, a gestão deve ser de forma descentralizada,
tendo a adesão do poder público, dos usuários e da comunidade. Os instrumentos dessa
política são os mesmos da política nacional, isto é, o enquadramento dos corpos d’água, os
planos de bacias, a cobrança pelo direito de uso e a outorga.
Em dezembro de 1999, foi criado o Conselho Estadual de Recursos Hídricos
(CERH), cuja responsabilidade, dentre as diversas funções atribuídas ao conselho, são:
promover a articulação do planejamento estadual de recursos hídricos com os planejamentos
nacionais e regionais; aprovar os planos de recursos hídricos e determinar as medidas para a
implementação; instituir os comitês de bacia hidrográfica; decidir sobre conflitos relativos ao

43

gerenciamento de recursos hídricos e, estabelecer critérios para a cobrança pelo direito de uso
da água. A função do Conselho Estadual é semelhante à do Conselho Nacional de Recursos
Hídricos, ao concentrar atividades de planejamento e indução política. A Secretaria Executiva
do Conselho Estadual de Recursos Hídricos foi criada para dar apoio em todos os viés ao
CERH.
Sendo assim, no sistema estadual de gestão dos recursos hídricos, o governo do
estado se envolve por meio de seus órgãos, com a finalidade de gerir a água. Cabe ao estado à
indução do processo, preparando as diretrizes gerais e os critérios de planejamento
estratégico, como também, atribuindo funções para as entidades estaduais.
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CAPÍTULO II
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
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2 – METODOLOGIA

A metodologia não se reduz somente ao caráter limítrofe da sub-bacia
hidrográfica, como também, o entrosamento de um sistema que contém e gera processos,
sendo influenciado, de forma igual, por eles externamente. Atualmente, os estudos ambientais
fazem um resgate da análise dos sistemas na Geografia introduzindo conteúdos da Geografia
Humana no estudo do meio físico.
Segundo o Zoneamento Ecológico-Florestal do Estado de Sergipe (1976), quatro
formações fitogeográficas eram dominantes neste espaço – Floresta Esclerófila Litorânea ou
Restinga, a Floresta Galudosa Marítima ou Manguezal, o Cerrado e a Mata Atlântica.
De acordo com Mendonça (1999), a metodologia de zoneamento e gestão de bacia
hidrográfica agrega a evolução dos sistemas na Geografia integrando homem e natureza.
A partir desta abordagem foi possível a caracterização do sistema ambiental da
sub-bacia hidrográfica, tomando como ponto de partida unidades de estudo com explanações
temáticas, mapeamento e diagnóstico do meio físico e natural. Tendo como objetivo principal
a análise dos impactos ambientais no vale do riacho Jacaré ocasionados pelas atividades
agropecuárias, através do diagnóstico ambiental. Sendo utilizado para identificar os impactos
ambientais na qualidade da água oriundos das atividades de irrigação e criação de peixes; no
solo por causa das atividades de rizicultura, piscicultura, suinocultura e bovinocultura de corte
e suas consequências para o vale do riacho e por fim, da caracterização dos aspectos
geomorfológicos, geológicos, climatológicos e hidrológicos.
Entretanto, para a elaboração da pesquisa foram levantados dados, através de
instrumentos norteadores tais como: documentos cartográficos – mapas, GPS -, registros
fotográficos dos impactos e dos problemas encontrados ao longo do vale do riacho Jacaré.
Levantamentos bibliográficos, de livros, teses e artigos já publicados, e informações
fundamentais sobre as propriedades dos condicionantes socioambientais. Portanto, a pesquisa
será de caráter qualitativo e descritivo.
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2.1 – DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

A sub-bacia do rio Jacaré está situada na porção Norte do Estado de Sergipe. O
Riacho Jacaré é afluente da margem direita do rio São Francisco, abrange os municípios
sergipanos de Muribeca, Malhada dos Bois, Propriá e Cedro de São João, sendo que Propriá e
Cedro de São João fazem parte da Mesorregião do Leste Sergipano. Muribeca e Malhada dos
Bois pertencem ao Agreste sergipano, ocupando uma área de aproximadamente 326 Km²
(Mapas 01).
As condições climatológicas têm sido consideradas na dinâmica do meio
ambiente, pois o fornecimento de calor e umidade, sobretudo, desencadeia processos no
geossistema, levando à formação dos solos, aos processos morfológicos, aos recursos
hídricos, inclusive repercutindo nas atividades econômicas (FONTES, 2003).
Em relação às condições climatológicas, o Estado de Sergipe é controlado durante
o ano pelo anticiclone semifixo do Atlântico Sul, originando as massas de ar Tropical
Atlântica (mTa) e Equatorial Atlântica (mEa) e de sistemas de frentes que se individualizam
na Frente Polar Atlântica (FPA) e nas Correntes Perturbadas de Leste (Ondas de Leste), que
são decisivas na manutenção de um regime pluviométrico caracterizado por chuvas mais
abundantes no período de outono - inverno e tempo estável e seco no de primavera-verão.
De acordo com a classificação de Köppen, o clima da sub-bacia hidrográfica do
riacho Jacaré é semiárido, ou seja, com estação seca no verão, com evapotranspiração
potencial média anual superior a precipitação média anual, com temperaturas sempre
superiores aos 18ºC e amplitude térmica mensal menor que 5ºC (BRASIL, 1998). Apesar
desta classificação ainda deve-se considerar o fato da área localizar-se em uma faixa de
transição entre o clima agreste e o semiárido, além das próprias características do solo que
podem influenciar na cobertura vegetal.
O comportamento pluviométrico das chuvas apresenta máximas nos meses de
abril a julho com uma média de 124 mm. Ausência de precipitações foi registrada nos meses
de novembro a fevereiro com uma média de 28,2 mm, constituindo-se nos meses mais secos
da série estudada.

Mapa 01: Localização da Sub-Bacia do Riacho Jacaré.
Fonte: Base Cartográfica: Atlas Digital sobre Recursos Hídricos do Estado de Sergipe, 2004. Org. Rodrigo da Silva Menezes, 2011.
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No estabelecimento das alternativas e limitações climáticas à utilização da terra, o
conhecimento das disponibilidades de água constitui um dos elementos mais importantes a
considerar, especificamente em trabalhos ligados ao planejamento de recursos hídricos e
agricultura.
Decorrente do processo de ocupação com viveiros, agricultura e, mais
recentemente, a ocupação urbana para construção de habitações, a vegetação nativa sofreu um
processo de desmatamento, com vários estágios de antropização.
Geologicamente, as feições bem características da sub-bacia hidrográfica do
Riacho Jacaré são separadas pela falha estrutural de Propriá, limitando-se a Bacia Sedimentar
Sergipe/Alagoas, do complexo Cristalino característico do Proterozóico, que teve sua
formação vinculada à abertura dos continentes Americano e Africano, durante a Era
Mesozóica. Nessa unidade morfoestrutural ocorrem os grupos Barreiras, Coruripe, Igreja
Nova, Macururé unidade 2, Macururé unidade 3, Perucaba, Suíte intrusiva, Depósitos
Aluvionares e fluvio-lagunares de idade Quaternária (Mapa 02).
Os sedimentos do Grupo Barreiras (Tb) estão distribuídos no leste do Estado de
Sergipe, separados da costa pelas coberturas continentais pleistocênicas e holocênicas. São
depósitos de duas fases de pediplanação que ocorreram ao longo da costa brasileira durante o
período Cenozóico. A primeira fase foi desenvolvida no Plioceno Inferior, gerando a
Superfície Sul-Americana. A segunda do Plioceno Superior, dando origem à Superfície
Velhas. Esses sedimentos representam as maiores elevações da sub-bacia do riacho Jacaré.
São constituídos por cascalhos, areias finas e grossas e níveis de argila, que tem sido bastante
utilizado na indústria da construção civil. O grupo ocorre formando planaltos, ligeiramente
inclinados em direção à costa, onde é possível encontrar falésias, enquanto que na borda
ocidental (interior do estado), o seu relevo é cuestiforme com drenagem superimposta,
formando vales de encosta abruptas (SANTOS, MARTINS, NEVES, LEAL, 1997. p. 56). A
extração desordenada desses sedimentos tem gerado sérios danos ao ambiente.
O nome do Grupo Coruripe é devido ao rio que cruza o centro da área geográfica
por onde correm os sedimentos que pertencem a este grupo. Fazem parte do Grupo Coruripe
as seguintes formações: Barra de Itiúba, Penedo, Rio Pitanga, Coqueiro Seco, Ponta Verde,
Poção, Maceió e Muribeca. A idade do grupo vai do Berriasiano ao Neoaptiano. A formação
presente na sub-bacia do riacho Jacaré é a de Muribeca que se estende do sul do rio São
Francisco no Estado de Sergipe até o norte da cidade de Marechal Deodoro, em Alagoas. A
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Formação Muribeca é constituída pelos clásticos grossos, evaporitos e carbonatos de baixa
energia (SANTOS, MARTINS, NEVES, LEAL, 1997. p. 47-50).
O Grupo Igreja Nova tem esse nome devido a cidade de Igreja Nova no estado de
Alagoas, onde encontra-se mais exposto. A idade do grupo que é determinada por métodos
paleontológicos é permo-carbonífera. Na Bacia de Sergipe ele é representado pelas formações
Batinga e Aracaré. A Formação Batinga está depositada em não-conformidade sobre o
embasamento cristalino ou discordantemente sobre o Grupo Estância, seu contato superior,
com diversas unidades litoestratigráficas, também é discordante. A Formação Aracaré aflora
próximo as margens do rio São Francisco. Os afloramentos da margem direita do rio São
Francisco, foram indicados como seção-tipo da formação. Os seus contatos, inferior com a
Formação Batinga e superior com a Formação Bananeiras, são discordantes (SANTOS,
MARTINS, NEVES, LEAL, 1997. p. 44 e 45).
A idade do Grupo Perucaba vai do Neojurássico ao Eocretáceo. Esse grupo reúne
as formações Bananeiras, Candeeiro e Serraria. A formação predominante na sub-bacia do
riacho Jacaré é a Banaeiras, pois seus afloramentos estão situados ao longo da borda Oeste da
bacia, desde a fazenda Pão de Açúcar, na cidade de Muribeca, no estado de Sergipe, até ao sul
da cidade de Junqueiro, no Estado de Alagoas. A seção-tipo está nos afloramentos à margem
da antiga estrada de Ferro Leste Brasileiro a sudoeste da vila de Bananeiras (SANTOS,
MARTINS, NEVES, LEAL, 1997. p. 45 e 47).
No Grupo Macururé foram cartografadas seis litofácies designadas como MNm1 a
MNm6, que representam áreas de predominância de determinados litótipos. Na sub-bacia do
riacho Jacaré ocorrem o MNm2 e MNm3. O primeiro ocorre como corpos lenticulares
intercalados da MNm1. Sua principal área de ocorrência é a noroeste do Domínio Macururé e
a oeste de Monte Alegre e Sergipe. Granitóides intrusivos tipos Glória e Propriá cortam a
litofácies, como se nos arredores de Itabi e Propriá. O segundo ocorre em faixas associadas
aos metarritmitos da litofácies MNm2, como a Oeste de Monte Alegre e a sul de Nossa
Senhora de Lourdes. Compõe-se de metagrauvacas e metarenitos finos, com cor cinzaesverdeado e aspecto maciço, fracamente foliados, com intercalações boudinadas de rochas
calcissilicáticas; localmente apresentam fragmentos angulosos de filitos. Raramente refletem
os dobramentos regionais, a não ser aqueles muito localizados, do tipo Kink e faixas
milonitizadas (SANTOS, MARTINS, NEVES, LEAL, 1997. p. 22-25).
Os Granitóides Tipo Propriá ocorrem na região de Propriá, Canhoba e Escurial,
parte nordeste do estado, incluídos no tipo Glória. Possuem contatos intrusivos muito nítidos
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com metapelitos-metapsamitos do Grupo Macururé e, no caso do maciço de Propriá, parte do
contato é feita por meio de falhas normais com sedimentos da Bacia Sergipe. São comuns
xenólitos das encaixantes. O tipo característico é identificado como biotita-moscovita granito
porfíritico, isotrópico, por vezes com autólitos máficos e indicações de mistura/coexistência
de magma. Esses granitóides têm tendência alcalina de composição química e subalcalina, em
parte com afinidades shoníticas, pós-orogênicos (SANTOS, MARTINS, NEVES, LEAL,
1997. p. 37).
Os Depósitos Fluvio-lagunares (QHf) encontra-se na faixa costeira quaternária,
ocupando a rede de drenagem instaladas sobre os terraços marinhos pleistocênicos. As regiões
baixas entre os terraços pleistocênicos e holocênicos e a parte inferior dos vales entalhados no
Grupo Barreiras. São constituídos por areias e siltes argilosos, ricos em matéria orgânica
(SANTOS, MARTINS, NEVES, LEAL, 1997. p. 57).
Os Depósitos Aluvionares (QHa) apresentam expressão cartográfica apenas nas
desembocaduras dos principais afluentes e margens do rio São Francisco e ao longo de alguns
outros rios que cortam as formações da Bacia Sedimentar de Sergipe. Esses depósitos são
constituídos por sedimentos arenosos e argilo-arenosos, com níveis irregulares de cascalhos,
formando terraços aluvionares. Os sedimentos argilo-arenosos foram depositados na planície
de inundação e a presença de matéria orgânica varia de local (SANTOS, MARTINS, NEVES,
LEAL, 1997. p. 58).
Compondo a geologia da sub-bacia ocorre, ainda, a presença de sedimentos de
aluvião (Qspa). As coberturas quaternárias ocorrem ao longo do médio e baixo curso e sua
textura varia de acordo com o ambiente de sedimentação.
A estratificação da bacia sedimentar é identificada na zona leste da bacia, onde
está localizada a sede do município de são Francisco. Ao cristalino cabe grande parte da subbacia em estudo, onde os gnaisses predominam segundo estudos da ANA, e o mapeamento
realizado sobre o estado de Sergipe.
Conforme Santos (2004), na sub-bacia hidrográfica do riacho Jacaré predominam
os solos chamados de Neossolos com suas variações, como os Litólicos, Quartzarenicos e os
Flúvicos, associados aos Argissolos ou Latossolos (Mapa 03). Essas estruturas geológicas que
juntamente com o clima, dominante na área, possibilita o desenvolvimento de uma drenagem
intensa com pequenos córregos temporários e intermitentes. Os recursos hídricos e os canais
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de drenagem são utilizados de forma impactante ao sistema hidrológico devido aos
barramentos, a poluição e uso impróprio das terras e leito dos riachos.

Mapa 02: Geologia da Sub-Bacia do Riacho Jacaré.
Fonte: Base Cartográfica: Atlas Digital sobre Recursos Hídricos do Estado de Sergipe, 2004. Org.
Rodrigo da Silva Menezes, 2011.
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Mapa 03: Pedologia da Sub-Bacia do Riacho Jacaré
Fonte: Base Cartográfica: Atlas Digital sobre Recursos Hídricos do Estado de Sergipe, 2004.
Org. Rodrigo da Silva Menezes, 2011.
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2.2 – DETERMINAÇÃO DE PARÂMENTROS DO SOLO E DA ÁGUA

2.2.1 Parâmetros do solo

Os métodos apresentados foram divididos em duas partes: análises físicas e
análises químicas. As análises físicas estudadas foram Densidade do solo, densidade de
partículas, porosidade total, microporosidade, macroporosidade e análise granulométrica. As
análises químicas foram pH, nitrogênio total, acidez do solo e sais solúveis. Dessa forma, em
cada uma das partes foram detalhados os procedimentos metodológicos e a execução dos
métodos empregados.
As coletas se procederam em três profundidades distintas sendo elas: 0 – 20 cm,
20 – 40 cm e de 40 a 60 cm, distribuídas em três áreas com diferentes tipos de uso do solo em
torno da sub-bacia do riacho Jacaré, pastagem, rizicultura e piscicultura com 3 repetições.
Foram coletadas 27 amostras indeformadas, sendo 3 em cada profundidade para análise de
porosidade total, macroporosidade, microporosidade.

2.2.1.1 Atributos Físicos

A Densidade Aparente também conhecida como Densidade do Solo ou Densidade
Global, representa a relação entre a massa de sólidos e o volume total, isto é, o volume do
solo incluindo os espaços ocupados pela água e pelo ar.
A Densidade do Solo depende da estrutura, da umidade do solo, da compactação
do solo e do manejo do solo. A Ds é uma propriedade física que reflete o arranjamento das
partículas do solo, que por sua vez, definem as características do sistema poroso. Assim, todas
as manifestações que incidirem sobre a disposição de partículas do solo, refletirão diretamente
nos valores da Ds.
A Densidade Aparente foi realizada por meio da coleta de amostras de solo com
estruturas indeformadas através de um anel de aço (Kopecky) de bordas cortantes e volume
interno de 50 cm3. O valor da densidade foi determinado pela relação massa sobre volume,
após a amostra ser seca a 105°C e conhecido o peso do solo seco.
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Ds = m/Vtotal

Densidade do solo (g/cm3) = a/b

Sendo: a= peso da amostra seca a 105°C e b= volume do anel

A Densidade de Partículas (Dp) é uma propriedade física bastante estável porque
depende exclusivamente da composição da fração sólida do solo. Dentro desse contexto a Dp
será dependente tanto da proporção entre matéria orgânica e parte mineral, quanto da
constituição mineralógica do solo.
Várias são as aplicações da Dp e dentre elas podemos citar o cálculo da
porosidade total do solo, auxilia na classificação de solos e em estudos mineralógicos na
separação de minerais pesados e leves. Para a determinação deste parâmetro foi necessário
conhecer o volume de álcool para completar a capacidade de um balão volumétrico, contendo
solo seco em estufa.
Dp = m/Vsólidos

Densidade de partículas (g/cm3) = a/50 – b

As determinações da porosidade total, macroporosidade e microporosidade foram
realizadas segundo o Método do Anel Volumétrico (EMBRAPA, 1997), que consiste em
levar as amostras que foram pesadas à mesa de tensão. As amostras de solo foram saturadas e
colocadas sob a mesa de tensão, a qual retira a água dos macroporos (poros com ө ≥ 0,05
mm). Após pesagem, antes e depois de ir à estufa de 105ºC, obtém-se o volume de macro e
microporos contidos na amostra. Durante o período que as amostras passaram na mesa de
tensão foi exercida sobre elas uma força de sucção. É importante observar que esta
metodologia parte do preenchimento de todos os poros com água, e é através da retirada desta
água que chega-se aos resultados. A mesa de tensão tem o papel de quantificar os macroporos,
pois a água contida nestes é mais facilmente retirada. Já a água contida nos microporos foi
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retirada através de evaporação, por isso a necessidade do uso da estufa neste segundo
momento. Portanto, a porosidade total é obtida através do volume de água perdido, que por
sua vez é obtido pela diferença entre o peso úmido e o peso seco está a diferença relacionada
com o volume total.

P (%) = (1- Ds/Dp) x 100

Estes parâmetros são de importante conhecimento, pois através deles é possível
determinar o volume ocupado por ar ou água dependendo das condições de umidade do solo.
A porosidade total foi determinada pela relação entre a densidade real e a densidade aparente
do solo. A macroporosidade foi determinada pela diferença entre a porcentagem de saturação
e a microporosidade, ou pela diferença da porcentagem total de poros e a microporosidade.

2.2.1.2 Análise Granulométrica (Dispersão Total)

A determinação deste parâmetro usa o método do densímetro. Este método baseiase na sedimentação das partículas que compõem o solo. Após a adição de um dispersante
químico, marca-se um tempo único para a determinação da densidade da suspensão que se
admite ser a concentração total de argila. As frações grosseiras (areia fina e grossa) são
separadas por tamisação e pesadas. O silte é obtido por diferença. Vale ressaltar que este
método é indicado para solos que não apresentem problemas de dispersão com NaOH
(EMBRAPA, 1997).

2.2.1.3 Tributos Químicos

A determinação do pH fez-se por meio da medição do potencial de eletrodo
combinado imerso em suspensão solo: líquido (água, KCL e CaCl2), na proporção 1:2:5.
O nitrogênio é convertido em sulfato de amônio por meio de oxidação com uma
mistura de CuSO4, H2SO4 e Na2SO4 ou K2SO4 (mineralização).

56

Posteriormente em meio alcalino, o sulfato de amônio convertido da matéria
orgânica libera amônia que, em câmara de difusão, é complexada em solução de ácido bórico
contendo indicador misto, sendo finalmente determinado por acidimetria (H2SO4 ou HCl).
A acidez potencial foi feita por meio da extração da acidez dos solos com acetato
de cálcio tamponado a pH 7,0 e determinado volumetricamente com solução de NaOH em
presença de fenolftaleína como indicador. Pode ser denominada como acidez extraível ou
acidez titulável. Lembrando que o emprego de NaOH 0,0606 N elimina o fator 1,65
usualmente utilizado no cálculo de (H+ + Al+++).
A determinação dos sais solúveis nos solos foi feita pela medição de cátions e
ânions no extrato aquoso. O procedimento descrito é o do extrato obtido na pasta de
saturação. A salinidade do solo é estimada pela condutividade elétrica do extrato.
Os sais solúveis estudados nesta pesquisa foram: Cálcio, Magnésio, Potássio,
Fósforo e Sódio.
O cálcio e o magnésio solúveis foram determinados pelo AAS e o sódio e potássio
pelo fotômetro de chama nos extratos diluídos. As interferências nas determinações pelo AAS
são eliminadas pela adição de lantânio. Existem dentro deste método três procedimentos a
serem adotados. São eles: Ca e Mg solúveis, Na solúvel e K solúvel.
O sal solúvel no solo é expresso de duas formas. A primeira é a concentração de
cátions no extrato expresso em Cmolc/L-1. A segunda é a concentração de cátions no solo,
expressa em Cmolc/kg-1. Lembrando que o fator f para o Na+ em função dos valores obtidos
com os padrões de 0,01 – 0,02 – 0,03 – 0,04 Cmolc/L-1 Na+. O fator f para K é alcançado da
mesma maneira que para o sódio só que em menores proporções.
Os ânions solúveis é a determinação dos carbonatos, bicarbonatos, cloretos e
sulfatos presentes no solo. Os Carbonatos São determinados por acidimetria com H2SO4 em
presença da fenolftaleína como indicador. Já os Bicarbonatos são determinados por
acidimetria com H2SO4 no extrato após determinação do carbonato em presença de vermelho
de metila como indicador. Os Cloretos foram feitos pela determinação volumétrica com
AgNO3 em presença de K2Cr2O4 como indicador.
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2.2.2 Parâmetros de água

A garantia da qualidade da água para consumo humano fornecido por um sistema
de abastecimento público constitui elemento essencial das políticas de saúde pública. Até
finais do século XIX, a avaliação e o controle de riscos para a saúde humana por transmissão
de doenças provocadas por consumo de água eram realizadas de forma empírica, confiando-se
primordialmente na aparência física da água (Planos de segurança da água para consumo
humano em sistemas públicos de abastecimento).
A água potável não deve conter microorganismos patogênicos e deve estar livre
de bactérias indicadoras de contaminação fecal. Os indicadores de contaminação fecal,
tradicionalmente aceitos, pertencem a um grupo de bactérias denominadas coliformes. O
principal representante desse grupo de bactérias chama-se Escherichia coli.
A Portaria nº 518/2004 do Ministério da Saúde estabelece que sejam
determinados, na água, para aferição de sua potabilidade, a presença de coliformes totais e
termotolerantes de preferência Escherichia coli e a contagem de bactérias heterotróficas. A
mesma portaria recomenda que a contagem padrão de bactérias não deve exceder a 500
Unidades Formadoras de Colônias por 1 mililitro de amostra (500/UFC/ml).
Segundo a resolução do CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005, dispõe sobre
a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem
como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Ela define no Capítulo 1º, Art. 2º, os tipos de água baseado na sua qualidade. No Capítulo 2º,
no Art.3º, mostra que as águas doces, salobras e salinas do Território Nacional são
classificadas, segundo a qualidade requerida para os seus usos preponderantes, em treze
classes de qualidade. (RESOLUÇÃO CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005).
A Seção III dispõe sobre as Águas Salobras e no Art. 6º As águas salobras são
assim classificadas (Quadro 02):
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Quadro 02: Classificação das Águas Salobras
Classes

I - Classe especial

II - Classe 1

Destino
a) a preservação dos ambientes aquáticos
em unidades de conservação de proteção
integral; e,
b) a preservação do equilíbrio natural das
comunidades aquáticas.
a) a recreação de contato primário,
conforme Resolução CONAMA no 274, de
2000;
b) a proteção das comunidades aquáticas;
c) a aqüicultura e a atividade de pesca;
d) ao abastecimento para consumo humano
apos tratamento convencional ou avançado;
e) a irrigação de hortaliças que são
consumidas cruas e de frutas que se
desenvolvam rentes ao solo e que sejam
ingeridas cruas sem remoção de película, e
a irrigação de parques, jardins, campos de
esporte e lazer, com os quais o publico
possa vir a ter contato direto.

III - Classe 2

a) a pesca amadora; e
b) a recreação de contato secundário.

IV - Classe 3

a) a navegação; e
b) a harmonia paisagística.

Fonte: Resolução CONAMA, nº 357 de 17 de março de 2005.

2.3 ANÁLISE DOS DADOS

Os dados foram analisados segundo a estatística descritiva como média, máximo,
mínimo e porcentagem.
As coletas foram realizadas nos meses de Abril, Julho, Agosto e Outubro de 2011,
ao longo do curso do riacho Jacaré: a 1ª coleta em 28/04/2011, a 2ª coleta em 15/07/2011, a 3ª
coleta foi dividida em duas etapas a primeira etapa no dia 29/08/2011 e a segunda dia
30/08/2011. Da mesma forma a 4ª coleta, sendo a primeira etapa dia 03/10/2011 e a segunda
dia 04/10/2011.
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As coletas foram realizadas em período seco e chuvoso, sendo as amostras de
água obtidas em seis pontos, denominados:
1º ponto coletado: Coordenadas em UTM: 24L 0726945 e 8852352 – DESO – dentro da
estação da própria empresa no povoado Visgueiro.
2º ponto coletado: Coordenadas em UTM: 24L 0727482 e 8853860 - Nascente localizado na
Fazenda “Bom Jesus”.
3º ponto coletado: Coordenadas em UTM: 24L 0727358 e 8854020 - Fazenda “Bom Jesus”
(riacho) – águas do riacho Jacaré que atravessa a referida propriedade;
4º ponto coletado: Coordenadas em UTM: 24L 0728568 e 8861190 - Povoado Poço dos Bois:
passagem entre duas Fazendas;
5º ponto coletado: Coordenadas em UTM: 24L 0731174 e 8866502 - Ponte sobre o Riacho
Jacaré em Cedro de São João;
6º ponto coletado: Propriá (Coordenadas em UTM: 24L 0736292 e 8870872) – Encontro do
Riacho Jacaré com o São Francisco – FOZ.
Todas as amostras foram coletadas em dois frascos: um de plástico branco com
capacidade de 1L cada. E outro de vidro que foi reservado para as análises de pH,
Condutividade, P-Total, Cloreto, Sódio, Potássio, Cálcio, Magnésio, Amônia, Nitrito, Nitrato,
N-Total, Sulfato, Sólidos Totais, DQO, DBO, OD e Cor. As análises foram realizadas de
acordo com APHA (1995), no laboratório de Química Analítica Ambiental da Universidade
Federal de Sergipe (UFS).
A temperatura medida variou entre 26ºC a 30ºC. Ela está relacionada com o
aumento do consumo de água, com a fluoretação, com a solubilidade e ionização das
substâncias coagulantes, com a mudança do pH, com a desinfecção, etc.
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CAPÍTULO III
RESULTADOS E DISCUSSÕES
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3.1 AVALIAÇÃO DOS ATRIBUTOS DO SOLO SOB DIFERENTES USOS

3.1.1 Atributos Físicos

Na Tabela 01 estão apresentados os valores médios das características físicas,
densidade do solo, macro, micro e porosidade total do solo sob os cultivos de arroz, gramínea
e em tanques de piscicultura.
A Densidade do Solo depende da estrutura, da umidade do solo, da compactação
do solo e do manejo do solo. A Ds é uma propriedade física que reflete o arranjamento das
partículas do solo, que por sua vez, definem as características do sistema poroso. Assim, todas
as manifestações que incidirem sobre a disposição de partículas do solo, refletirão diretamente
nos valores da Ds.

Tabela 01.: Valores médios para densidade do solo, macro, micro e porosidade total
Tipos de Uso
Tributos Físicos
Pastagem Rizicultura Piscicultura
profundidade 0 -20 cm
3
Densidade do solo (g/cm )
1,69
1,17
1,07
Macro (%)
Micro (%)
Porosidade Total (%)

7,8
43,6
55,4

Densidade do solo (g/cm3)

12,1
8
55,8
63,46
68,6
73,3
profundidade 20-40 cm
1,45
1,49
1,42

Macro (%)
Micro (%)
Porosidade Total (%)

16,2
40,2
59,1

Densidade do solo (g/cm3)

12,36
4,93
45,96
57,5
59,9
64,4
profundidade 40-60 cm
1,57
1,61
1,44

Macro (%)
Micro (%)
Porosidade Total (%)

15,87
42,8
68

8,8
44,45
54,2

7,6
54,72
65,8

Segundo Ferreira (2001), não existem valores característicos de Ds para os
diferentes grupos de solo, são encontrados valores variando entre 0,90 g/cm3 e 1,5 g/cm3,
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dependendo da estrutura do solo. Os valores acima, (Tabela 01), estão dentro da amplitude
encontrada por Ferreira (2001), com exceção da pastagem nas profundidades 00-20 cm e 4060 cm e da rizicultura na profundidade 40-60 cm. Os valores mais baixos estão sempre
associados a solos ou camadas e solos com estrutura granular, ao passo que os valores mais
elevados estão associados à estrutura do tipo em blocos ou similar. Esses valores, contudo
ainda poderão ser alterados de acordo com o tipo de manejo do solo, se esse manejo alterar a
disposição das partículas do solo. Assim, os solos poderão ter seus valores de Ds aumentados
pelo processo de compactação e diminuição pela incorporação de matéria orgânica e práticas
de preparo do solo. Nesse sentido, a determinação da Ds é importante balizador na tomada de
decisão quanto ao sistema de manejo do solo a ser adotado. O valor da Ds correlaciona-se
inversamente com a permeabilidade do solo e como tal, constitui-se em importante indicativo
da capacidade de armazenamento de água para plantas, auxiliando ainda a determinação de
práticas de conservação do solo e da água.
Foram observadas variações nos valores de macroporosidade, onde o menor valor
encontrado foi de 7,6% para a profundidade de 40-60 cm na área de piscicultura, de 7,8%
observado na área de pastagem na camada de 00-20 cm. Quando se observa as áreas entre si,
o maior valor de macroporos está na camada e 20-40 cm na área de pastagem. Valores
maiores em superfície devem-se a presença de cobertura vegetal significante, com raízes o
solo argiloso apresenta macroporosidade em decorrência da agregação. Este comportamento é
comum e a principal característica física do solo afetado pela matéria orgânica é a agregação.
Um solo com baixo teor de matéria orgânica apresenta pouca agregação, sendo assim tendo
maior susceptibilidade a erosão.
Já a porosidade total ficou dentro do esperado, pois os solos geralmente
apresentam de 50 a 55% de espaço poroso. Observou-se que para esta característica física do
solo na profundidade de 00-20 cm o espaço poroso total atingiu 73% na área da piscicultura e
o menor espaço poroso encontrado foi de 54,2% na camada de 40-60 cm na área da
rizicultura.
Foi observado que a deflagração dos deslizamentos da encosta sofre influência da
alta concentração de frações finas, facilitando erosão hídrica com lenta drenagem no perfil.
Junto a isso tem-se uma alta declividade da encosta que mantém elevado o fluxo de água em
eventos pluviométricos. Os resultados da porosidade total mostram valores elevados ao longo
de todo perfil; nos dados de macroporosidade obteve-se um comportamento comum nos três
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horizontes, observando-se uma diminuição de macroporos conforme o aumento da
profundidade.
A Densidade de Partículas (Dp) é uma propriedade física bastante estável porque
depende exclusivamente da composição da fração sólida do solo. Dentro desse contexto, a Dp
será dependente tanto da proporção entre matéria orgânica e parte mineral, quanto da
constituição mineralógica do solo.
De acordo com Ferreira (2001), na maior parte dos solos minerais a Dp varia de
2,6 – 2,7 g/cm3, que reflete a grande influência da presença dominante do quartzo que
apresenta peso especifico de 2,65 g/cm3. Na densidade da partícula os valores encontrados nos
3 manejos variaram de 2,3 a 2,7 g/cm3. Dessa forma, os valores estão dentro da amplitude
encontrada por Ferreira (2001). A presença de óxidos de Fe e metais pesados aumenta o valor
da Dp, enquanto que a matéria orgânica contribui a diminuição. O tipo de manejo do solo
poderá modificar o valor da Dp ao longo do tempo, se com esse manejo houver modificação
significativa do conteúdo de matéria orgânica.
Quanto aos resultados da análise textural apresentados na Tabela 02, observa-se
que a classificação da área de pastagem foi franco-argilo-arenoso nas 3 profundidades, o
mesmo ocorreu com o solo da área de rizicultura, enquanto na área da piscicultura nas
profundidades de 00-40 cm a classificação foi argiloso e de 40-60 cm foi argilo-arenoso.

Tabela 02:Classificação Textural
Profundidades Areia (%)
(cm)
00-20
20-40
40-60

58,79
59,48
54,67

00-20
20-40
40-60

48,80
48,38
46,00

00-20
20-40
40-60

44,88
43,84
44,68

Argila (%)
Pastagem
23,84
23,07
23,35
Rizicultura
28,80
26,83
28,45
Piscicultura
50,20
50,33
48,70

Silte (%)

Classificação
Textural

17,37
17,45
21,98

Franco-argiloarenoso

22,39
24,79
25,54

Franco-argiloarenoso

4,92
5,82
6,61

Argila
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A textura do solo é importante porque influencia em características como
propriedades e comportamento do solo, capacidade de retenção de água, teor de matéria
orgânica, decomposição de matéria orgânica, susceptibilidade de compactação e erosão
hídrica, potencial de lixiviação de nutrientes, capacidade de armazenamento de nutrientes e
resistência a mudanças do pH.
No manejo da pastagem observou-se que a porcentagem de areia ficou acima de
50%, isto é, a área é suscetível à compactação, devido ao solo ser arenoso, em consequência
do pisoteio dos animais. No manejo da rizicultura notou-se que a porcentagem de argila ficou
acima de 20% influenciando na capacidade de retenção de água. Apesar dos dois manejos –
Pastagem e Rizicultura – terem apresentado os mesmos tipos de classificação textural, quando
se observa os valores no triângulo textural percebe-se uma tendência para o franco-arenoso, o
manejo da pastagem, em comparação com o da rizicultura, que tende para o franco-argiloso.
Já no manejo da piscicultura, a porcentagem de argila no solo, na profundidade de 00-40 cm,
ficou em 50, 33% e na profundidade de 40-60 cm em 48,70%, dando a este solo uma maior
capacidade de retenção da água em relação ao manejo anterior, propenso para o
desenvolvimento da atividade.
Em função do observado entre as áreas, a que se encontra em processo de maior
degradação é a área da pastagem, pois não havia uma boa cobertura do solo e em função
disso, o solo fica mais suscetível à erosão, causando assoreamento do riacho Jacaré (Figura
07).

Figura 07: Processo de assoreamento em trecho do no riacho Jacaré
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3.1.2 Atributos Químicos

As amostras de solo analisadas apresentaram valores de pH levemente ácido nos
três tipos de manejos. Os teores de Alumínio trocáveis (Al+3) apresentaram uma variação de
valores entre baixo e médio, sendo que, a concentração de Al pode ocorrer na limitação da
decomposição de matéria orgânica. De acordo com a classificação do ITPS (Tabela 03), a
matéria orgânica encontrada nas amostras de solo apresentam altos teores que podem ser
devido às condições do manejo, isto é, tipo de adubação, utilização de maquinários para
semeadura e plantio.
Na classificação de teores de fósforo (P) disponível, foram encontrados valores
baixos para a Rizicultura e Pastagem e um valor mediano para a Piscicultura, em comparação
com o máximo permitido em cada atividade (Tabela 03). As concentrações de fósforo (P)
disponível nestes solos podem estar relacionadas à concentração de alumínio (Al) que na
forma de óxido e oxihidróxidos, contribui para a fixação de fósforo (SANTOS e ZANELLO).
As determinações de potássio nas amostragens de solo demonstraram teores nos
níveis médios a alto. Os teores encontrados de cálcio (Ca) e magnésio (Mg) nas amostragens
foram considerados altas, sendo assim, pode-se esperar alta saturação por bases (V%)
conforme visto na (Tabela 03).
Os solos amostrados apresentaram baixo teor de alumínio (Al) apenas nas
atividades de Piscicultura e Rizicultura e na Pastagem apresentou teor de 0,25 Cmolc/dm-3
considerado médio (Tabela 03). Sendo o alumínio um íon tóxico para as plantas, de uma
maneira geral, o ideal e que seus teores no solo sejam nulos (SANTOS e ZANELLO). Os
valores de CTC dos solos variaram de 14,50 a 28,00 Cmolc/dm-3,conferindo ao solo alto
potencial de retenção de cátions.

Tabela 03: Valores das análises físico-químicas do solo
Tipo de uso do solo MO(1) pH Cloreto CE (2)

N-Total

Al

Ca

Mg

K

P

CTC(3)

SB(4)

Sat.de
Bases

(1)

g/dm3

---

meq/L

dS/m

%N

cmolc/dm-3

mg/dm3

cmolc/dm-3

Piscicultura

14,3

6,00

28,82

1,38

<0,22

<0,08

14,5

9,50

126

6,20

28,00

25,80

92,10

Rizicultura

16,5

5,88

70,00

1,22

<0,22

<0,08

6,67

4,03

63,9

4,10

14,50

12,30

84,80

Pastagem

9,57

5,30

123,50

1,99

<0,22

0,25

6,47

6,53

43,6

1,90

17,00

14,60

85,90

%

Matéria Orgânica, (2) Condutividade Elétrica (Solos), (3) Capacidade de Troca de Cátions e (4) Soma de Bases Trocáveis.
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No que se refere à condutividade elétrica, é um parâmetro de qualidade importante
para fins de irrigação e avaliação indireta da salinidade. Tanto a condutividade elétrica quanto
a razão de adsorção de sódio (RAS) da solução do solo são parâmetros importantes para
determinar se haverá ou não danos à permeabilidade.
De acordo com Yoshioka & Lima (s.d.), em condições continentais os solos
salinos se formam pela ascensão capilar da água do lençol freático, rica em sais solúveis, e
sua deposição pela evaporação, pela acumulação de sais na água de irrigação, quando a
lixiviação do solo é deficiente, seja por má drenagem ou pela falta de água. Também deve-se
considerar como fonte de sais, o intemperismo de minerais, os sais depositados por longos
períodos e em pequeno grau, as chuvas; esta últimas contribuem com sais, especialmente em
regiões próximas ao oceano. Em áreas com má drenagem de regiões áridas e semiáridas, a
evaporação pode se tornar maior que a precipitação pluviométrica. Em tal situação, sais
solúveis e Na+ trocável podem se acumular em quantidades tais de modo a prejudicar
severamente e, às vezes, tornar impossível o crescimento de plantas, além de afetar
prejudicialmente as propriedades físicas do solo. Às vezes, os sais contidos nas águas de
irrigação contribuem bastante para agravar o problema.
Para Yoshioka & Lima (s.d.), a salinidade do solo é expressa por condutividade
elétrica da fase líquida do solo (solução do solo). Quanto mais sais, maior a condutividade
elétrica. Segundo EMBRAPA (1999) o caráter salino corresponde a condutividade elétrica
maior ou igual a 4 e menor que 7 dS/m (a 25ºC). O caráter sálico corresponde a condutividade
elétrica maior ou igual a 7 dS/m (a 25ºC).

3.2 - QUALIDADE DA ÁGUA

Os resultados apresentados aqui permitiram identificar os principais impactos na
qualidade da água e as suas fontes de origem. Eles sinalizam, portanto, para a direção dos
procedimentos a serem adotados para proteção da sub-bacia do riacho Jacaré.
Os valores dos parâmetros gerais da água, Temperatura (ºC), pH, Condutividade
(uS), P-Total(mg/L), Cloreto, Sódio, Potássio, Cálcio, Magnésio, Amônia, Nitrito, Nitrato, NTotal, Sulfato(mg/L), Sólidos Totais (mg/L), DQO (mg/L), DBO (mg/L), OD e Cor, são
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apresentados nos gráficos a seguir, e os valores máximos estabelecidos pela Resolução
CONAMA para água de classe 2.
O pH governa as propriedades solventes da água e os processos físicos, químicos
e biológicos que ocorrem no corpo d’água em geral, para águas naturais, está entre 6,5 e 8,5.
O valor do pH varia de 0 a 14. Abaixo de 7 a água é considerada ácida e acima de 7, alcalina.
Água com pH 7 é neutra. O pH variou de 4,7 a 8,6. Durante os períodos estudados, os valores
de pH variaram de 5,2 a 7,4 no mês de Abril; de 4,7 a 7,58 em Julho; de 5,7 a 8,5 em Agosto
e de 5,9 a 8,6 em Outubro (Gráfico 02). Não se observou entre as campanhas, uma variação
significativa nos valores do pH da água. De acordo com os valores de pH apresentados, o
ponto 2 está indicando o menor valor, variando entre de 4,7 a 5,9 na coleta do mês de abril a
Outubro. Os pontos avaliados mantiveram o pH acima de 6,0 e menor que 8,5 conferindo o
aspecto alcalino a esse corpo hídrico. Com base na estatística básica, as médias desses valores
são de 6,5 a 8,5, enquadrando-se ao limite estabelecido pela Resolução CONAMA, n° 357 de
17 março de 2005, para as classes 1e 2.

Gráfico 02: Variação de pH em função do período de coleta

A temperatura está relacionada com o aumento do consumo de água, com a
fluoretação, com a solubilidade e ionização das substâncias coagulantes, com a mudança do
pH, com a desinfecção. A temperatura apresentou uma variação de 26 a 28ºC, com a
temperatura máxima tendo ocorrido no mês de Agosto e a mínima em Julho.
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Variações de temperatura são parte do regime climático normal, e corpos de água
naturais apresentam variações sazonais e diurnas, bem como estratificação vertical. A
temperatura superficial é influenciada por fatores tais como latitude, altitude, estação do ano,
período do dia, taxa de fluxo e profundidade. A elevação da temperatura em um corpo d'água
geralmente é provocada por despejos industriais. A temperatura dos sistemas aquáticos
geralmente varia com as estações do ano. Os organismos que os habitam estão adaptados a
estas variações e desenvolvem os seus ciclos de vida de acordo com as condições ambientais
do meio em que estão inseridos. Contudo, flutuações naturais de temperatura muito acima das
variações sazonais, podem por vezes ocorrer, o que geralmente, se refletem no crescimento e
no número de organismos. Sendo assim, alterações rápidas na temperatura produzem “choque
térmico” afetando todos os organismos, incluindo peixes, provocando muitas vezes a morte
imediata (CARAPETO, 2008).
Os maiores registros para a condutividade elétrica ocorreram nos ponto 6 (Gráfico
03), devido ao acúmulo de matérias acrescentado ao corpo hídrico mediante a precipitação
ocorrida nesta estação. Provavelmente houve uma redução da vazão que propiciou num
aumento da concentração de íons, aumentando, assim, a condutividade elétrica. Os valores
estabelecidos pela Resolução do CONAMA, nº 357 de 17 de março de 2005, para
condutividade em água, pode variar de 10 a 1000μS.cm-1.
Em geral, níveis superiores a 100 μS/cm indicam ambientes impactados. A
condutividade também fornece uma boa indicação das modificações na composição de uma
água, especialmente na sua concentração mineral, mas não fornece nenhuma indicação das
quantidades relativas dos vários componentes. A condutividade da água aumenta à medida
que mais sólidos dissolvidos são adicionados. Altos valores podem indicar características
corrosivas da água (CETESB, 2009).
Para a irrigação, como o principal problema é o excesso de sais na água, pois ele
se acumula no solo à medida que a água evapora, podendo resultar em salinização do solo. O
aumento da salinidade no solo pode ocasionar a redução nos rendimentos da plantação e
provocar até mesmo a morte da cultura sensível ao sal.
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Gráfico 03: Variação da Condutividade Elétrica em função do período de coleta

De acordo com Pereira e Mercante (2005), a amônia em concentração elevada
pode prejudicar o crescimento do ambiente aquático, o que, por sua vez, impede a formação
de proteínas, elemento essencial no crescimento dos animais. Valores de amônia acima de
0,20 mg/L já são suficientes para induzir toxicidade crônica inibindo o crescimento. Níveis de
amônia entre 0,70 e 2,40 mg/L podem ser letais, quando expostos por um período. Exposição
contínua ou frequente a concentrações de amônia tóxica acima de 0,02 mg/L pode causar
intensa irritação. Mesmo na ausência de níveis detectáveis de amônia total na água, grande
elevação do pH da água durante períodos de intensa fotossíntese prejudica a excreção da
amônia. Tal condição invariavelmente resulta na autointoxicação do ambiente aquático pela
amônia gerada em seus próprios processos metabólicos.
A melhor maneira de reduzir o potencial tóxico da amônia é evitar que
fitoplâncton desencadeie grandes elevações do pH da água. Para tanto, é necessário à
aplicação de estratégias de controle da população fitoplanctônica. Essas estratégias podem ser
classificadas em duas categorias: a primeira seria estratégias baseadas no uso de produtos
algicidas e a segunda seria estratégias que utilizam a manipulação da disponibilidade de
nutrientes, principalmente aquela que conduz à redução dos teores de ortofosfatos solúveis na
água e da penetração de luz na água (PEREIRA & MERCANTE, 2005).
A concentração de amônia (Gráfico 04) distribuídos nos pontos P1, nos meses de
Julho e Agosto, foram de 1,82 e 0,17mg/L, e no P2 nos meses de Abril e Agosto, foram 1,28 e
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0,11mg/L, sendo o maior valor registrado no mês de Julho, no ponto P1, estando dentro do
limite estabelecido pelo CONAMA 357/2005, que é de 3,75mg/L para faixa de pH menor ou
igual a 7,5 exigido para a classe 2. Em águas contaminadas por fertilizantes, é possível
encontrar valores médios superiores a 3,0 mg/L de amônia. Mediante aos dados apresentados,
não há indícios de contaminação por fertilizantes no manancial.

Gráfico 04: Variação de Amônia em função do período de coleta

As concentrações de nitrato (mg/L) (Gráfico 05) nos pontos P1, P2, P3-nos meses
de Abril, Julho e Outubro -, P4 nos meses de Agosto e Outubro, P5 e P6-Abril e Outubro-,
estiveram no limite ou superior ao que é permitido pelo CONAMA e, no ponto P6 nos meses
de Julho e Agosto ficaram abaixo da média, isto é, abaixo de 0,70 mg/L-1 limite estabelecido
pelo CONAMA 357/2005 para a classes 1 e 2. É notório ao longo do curso do riacho Jacaré
plantas aquáticas devido aos teores de nitrato acima de 0,70 mg/L-1 que podem favorecer o
crescimento dessas espécies de plantas.
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Gráfico 05: Variação de Nitrato em função do período de coleta

O nitrogênio pode estar presente na água sob várias formas: molecular, amônia,
nitrito, nitrato; é um elemento indispensável ao crescimento de algas, mas, em excesso, pode
ocasionar um exagerado desenvolvimento desses organismos, fenômeno chamado de
eutrofização.
Na maioria dos pontos coletados a concentração de Nitrogênio-Total ficou acima
da média estabelecida pela Resolução CONAMA 357/2005 que é de 0,70mg/L (Gráfico 06).
Observou-se que a concentração mínima de N-Total foi no mês de Agosto no ponto 6 de 0,54
mg/L e a máxima foi no mês de Outubro no ponto 4 de 14,21 mg/L. Isso é devido ao
lançamento de esgotos domésticos e industriais, fertilizantes, excrementos de animais
existentes na região da microbacia do riacho Jacaré.

73

Gráfico 06: Variação de Nitrogênio Total em função do período de coleta

O valor de sólidos totais dissolvidos (Gráfico 07) no Ponto 5 ficou em
1.020,00mg/L no mês de Abril, ultrapassando o limite máximo permitido pelo CONAMA que
é de 500 mg/L. As elevadas concentrações de Sólidos Totais Dissolvidos (STD) observadas
evidenciam a existência da influencia de um agente externo, provavelmente associado à
drenagem terrestre e relacionado com o manejo do solo na região estudada.

Gráfico 07: Variações de Sólidos Totais em função do período de coleta

Uma das grandes metas é a utilização racional e conservação dos recursos
hídricos, devido a uma queda na qualidade da água. Como resultado da má utilização desse
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recurso e da característica de usos múltiplos destes sistemas, tais como, a geração de energia
elétrica, irrigação, entre outros, faz-se necessário o monitoramento da qualidade de água,
tendo como um dos parâmetros a ser analisado tem-se a concentração de Oxigênio Dissolvido
(OD). Este parâmetro caracteriza a estratificação.
A distribuição dos teores de oxigênio dissolvido nas águas do riacho Jacaré foi
investigada por meio de dados obtidos através das coletas em trechos do riacho. Dentre os
parâmetros fornecidos pelas fontes foram avaliados o teor de oxigênio dissolvido (OD)
procurou-se realizar uma análise das variações desse parâmetro. A concentração do oxigênio
dissolvido encontra-se expressa em mg/L. Observou-se que, nos meses de Abril no ponto 2
ficou em 2,01mg/L e no ponto 6 ficou em 1, 44mg/L, Julho no ponto 3 de 3,44mg/L e no
ponto 6 de 3,15mg/L, os valores de OD ficaram abaixo do valor permitido pelo CONAMA
que é de não inferior a 4 mg/L O2. Isso é devido ao grande volume de efluentes urbanos
lançados no riacho (Gráfico 08). Vale ressaltar que a temperatura afeta a solubilidade do
oxigênio.

Gráfico 08: Variação de OD em função do período de coleta

As medições de OD foram feitas em períodos de cheia e de estiagem. De todos os
pontos analisados verificou-se que em nenhum trecho da microbacia possui um sistema de
tratamento de esgoto, ocasionando descargas de efluentes diretamente no riacho Jacaré,
provenientes dos municípios e povoados que estão próximos desse corpo hídrico.
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A Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) (Gráfico 09) é importante no
controle da qualidade da água. Verifica a quantidade de oxigênio presente na água, pois
quanto mais oxigênio, maior o número de seres aeróbios como bactérias e outros seres. Ou
seja, parâmetro que indica presença de matéria orgânica.

Gráfico 09: Variação de DBO em função do período de coleta

A Demanda Química de Oxigênio (DQO) (Gráfico 10) é uma medida do
equivalente de oxigênio da porção de matéria orgânica na amostra que é susceptível à
oxidação por um oxidante forte, é um parâmetro indispensável nos estudos de caracterização
de esgotos sanitários, e de efluentes industriais e domésticos que são lançados nos corpos
hídricos. O valor estabelecido pela resolução vigente CONAMA nº 357/2005 é de 10 mg/L
O2. Portanto, considerando o resultado das análises, os valores de DQO obtidos variaram
entre 40,68 mg/L a 353,22 mg/L estando muito além do valor máximo permitido.
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Gráfico 10: Variação de DQO em função do período de coleta

A cor da água determina a profundidade de penetração da luz e desse modo
controla a taxa de fotossíntese das algas presentes no ambiente. A cor verdadeira pode ser de
origem natural, devido à presença de substâncias húmicas e/ou compostos inorgânicos de
ferro e manganês. Águas muito turvas levam à produção excessiva de lodo durante o
tratamento da água e interferem no processo de desinfecção. A sua medida é de fundamental
importância, visto que, água de cor elevada provoca a sua rejeição por parte do consumidor e
o leva a procurar outras fontes de suprimento muitas vezes inseguras. A Portaria nº 518/2004
do Ministério da Saúde estabelece para cor aparente o valor máximo permitido de 15 uH
como padrão de aceitação para consumo humano. Foi notório nos meses de Abril ponto 6 o
valor atingiu 49, 8 e em Julho no ponto 1 chegou a 63, 5. Os valores analisados extrapolaram,
nestes pontos, o máximo permitido pela portaria do Ministério da Saúde. Estando todos os
outros pontos dentro do padrão (Gráfico 11). A cor mostrou um aumento significativo no
período chuvoso, quando o conteúdo de matéria orgânica e de material particulado (argila,
silte e areia) na água drenada para o riacho aumenta.
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Gráfico 11: Variação da Cor em função do período de coleta

O sódio é um dos elementos mais abundantes na terra e seus sais são muito
solúveis, por isso toda água natural contém sódio. Em alguns pontos, porém, as concentrações
de sódio estão bem abaixo de 50 mg/L. Nas amostras das coletas de água o sódio variou de
4,43 mg/L a 236,98 mg/L; as menores concentrações foram observadas em Abril
(P1=5,13mg/L), Agosto (P1=7,11 mg/L e P2=5,56 mg/L) e Outubro (P1= 4,43 mg/L e
P2=7,18 mg/L) (Gráfico 12).

Gráfico 12: Variação de Sódio em função do período de coleta
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As concentrações de potássio (Gráfico 13) ficaram entre 1,56 e 36,67 mg/L em
todos os pontos coletados na região. As concentrações de potássio, em águas naturais, são
baixas, pois as rochas que contêm potássio são relativamente resistentes ao intemperismo.
Cálcio e magnésio são elementos comuns em águas naturais, originários de rochas calcárias e
de rochas contendo minerais ferro-magnésio.

Gráfico 13: Variação de Potássio em função do período de coleta

O cálcio é um elemento nutricional, essencial à vida animal, elevadas
concentrações são relativamente inofensivas ao organismo. As concentrações de cálcio
variaram de 2,28 a 70,92 mg/L, a menor concentração foi medida no mês de Outubro, no
ponto 2 e a maior concentração no ponto 4 do mesmo mês (Gráfico 14). O cálcio é um dos
“elementos maiores” responsáveis pela dureza da água. Água com cálcio menor que 60 mg/L
é considerada água mole.
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Gráfico 14: Variação de Cálcio (mg/L) em função do período de coleta

O magnésio é também essencial à vida – um adulto requer diariamente cerca de
200 a 300 mg de Mg. Ele não exerce efeito danoso à saúde e à vida aquática, mas presente em
grande quantidade imprime gosto amargo à água. As concentrações de magnésio variaram de
1,23 a 49,36 mg/L. O menor e o maior valor foram registrados na coleta de Outubro, nos
pontos 2 e 4, respectivamente (Gráfico 15).

Gráfico 15: Variação de Magnésio (mg/L) em função do período de coleta

Os cloretos, geralmente, provêm da dissolução de minerais ou da intrusão de
águas do mar, pela deposição de efluentes industriais e urbanos e pelo intemperismo de rochas
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sedimentares. O limite pela resolução vigente CONAMA 357/2005 é de 250mg/ L;
concentrações excessivas de cloreto não têm efeito nocivo, sendo o limite estabelecido,
principalmente, em função do seu potencial corrosivo. As concentrações de cloreto ficaram
entre 4,43 e 299,26 mg/L (Gráfico 16). Em altas concentrações, conferem sabor salgado à
água ou propriedades laxativas.

Gráfico 16: Variação de Cloreto em função do período de coleta

O sulfato é a forma solúvel estável do enxofre em águas de superfície e
subterrâneas. Origina-se igualmente da lixiviação de compostos de enxofre e minerais de
sulfato, como o gesso. O limite estabelecido pelo CONAMA é de 250 mg/L. As
concentrações de sulfato variaram de 1,494 a 37,976mg/L (Gráfico 17), ficando dentro do
padrão estabelecido pelo CONAMA. O sulfato é um dos ânions menos tóxicos. Águas com
elevadas concentrações de sulfato podem provocar alterações gastrintestinais, por isso é
recomendado consumir água com concentração de sulfato menor que 500mg/L.
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Gráfico 17: Variação de Sulfato em função do período de coleta

O fósforo encontra-se na água nas formas de ortofosfato, polifosfato e fósforo
orgânico. O fósforo é um nutriente essencial para o metabolismo de plantas aquáticas, mas,
em excesso, causa a eutrofização. O fosfato é o nutriente limitante, mas a produção de algas
vai depender da disponibilidade de fosfato na água e do índice de insolação.
O fósforo é essencial importante porque é a forma diretamente assimilável de
fósforo pelas plantas aquáticas durante o seu metabolismo. As principais fontes de fósforo
para os ecossistemas aquáticos são o intemperismo de rochas fosfatadas, despejos domésticos,
efluentes industriais, detergentes, excrementos de animais e fertilizantes. A concentração de
P-total variou entre 0,028 e 0,185 mg/L, sendo o valor máximo estabelecido pelo CONAMA
de 0,093 mg/L (Gráfico 18).
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Gráfico 18: Variação de P-Total em função do período de coleta

A importância relativa das diversas fontes de nutriente tem tradicionalmente sido
avaliada com base na variação do fluxo anual do rio (Jarvie et al., 2005). Foi observado que
em rios que apresentam uma relação inversa entre o conteúdo de fósforo e o fluxo, as
concentrações do fósforo na água são controladas por fontes pontuais, desde que essas fontes
sejam diluídas no período de alto fluxo (período chuvoso). Nos rios que drenam regiões
agrícolas com baixa população urbana, as concentrações de fósforo aumentaram no período
de alto fluxo, indicando a predominância de fontes difusas no controle das concentrações do
fósforo na água.

83

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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De acordo com os resultados obtidos conclui-se que:

a) As análises físico-químicas de solo mostrou que as atividades antropogênicas
desenvolvidas na região da sub-bacia do riacho Jacaré estão em conformidade. Mas,
visualmente observou-se a ausência da vegetação de mata ciliar que deixou os solos e as
águas expostos a diversos problemas, como por exemplo, a compactação do solo devido ao
pisoteio dos animais e o assoreamento do riacho em alguns pontos. De certa forma as
atividades de agropecuária desenvolvidas nessa região estão impactado o solo, e torna-se
necessário que haja um manejo ecológico e sustentável para conservação e preservação desse
ambiente natural para as futuras gerações.
b) As análises de água mostraram que não houve contaminação do corpo hídrico por
fertilizantes utilizados na rizicultura. Dos parâmetros físico-químicos analisados em alguns
pontos não atingiram o valor permitido pelo CONAMA, em outros os valores ficaram
superiores ao CONAMA, apontando contaminação por meio de lançamentos de efluentes
domésticos e industriais. E contaminação por excrementos de animais devido às atividades de
bovinocultura e suinocultura que são desenvolvidas próximas do vale do riacho Jacaré.
c) Pelo observado os agrotóxicos são uma ameaça, pois reduz a capacidade produtiva do solo,
porque na aplicação do agrotóxico uma parte não atinge a planta e cai diretamente no solo;
reduz a quantidade e qualidade da água em virtude de processos como assoreamento,
eutrofização e salinização.
O uso indiscriminado de agrotóxicos (inseticida, fungicida e herbicida) e adubações
desequilibradas está causando doenças nas plantas, reduzindo a biodiversidade do solo e
ecossistema como um todo. Portanto, novas práticas de proteção vegetal surgem como
alternativas aos agrotóxicos, dentre elas é possível destacar as de controle biológico, a busca
de variedades geneticamente resistentes e o controle integrado que tem por finalidade a
redução e/ou eliminação da utilização dos agrotóxicos.

85

REFERÊNCIAS E FONTES
BIBLIOGRÁFICAS

86

ALVES, A. S. et al. Relatório da grande Aracaju. Aracaju, 2004.

AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION. Standard Methods for the examination
of water and wastewater. 17th.ed. Washington D.C.: Water American Public Health
Association, Edition: 1995 - 2198 p.

BARRIGOSSI, J. A. F.; LANNA, A. C.; FERREIRA, E. Agrotóxicos no cultivo do arroz no
Brasil: análise do consumo e medidas para reduzir o impacto ambiental negativo. Circular
Técnica 67 (EMBRAPA). Santo Antonio de Goiás, Dez/2004.

BERTONI, José; LOMBARDI NETO, Francisco. Conservação do solo. 4. ed. São Paulo,
1999. p. 355.

BERTRAND, G. Paisagem e geografia física global: esboço metodológico. Caderno Ciência
da Terra. USP/IG: n. 13, p. 1-27. 1971.

BOTELHO, R. G. M.; SILVA, A. S. Erosão e conservação dos solos: conceitos, temas e
aplicações. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999. p. 339.

BOTELHO, R. G. M.; SILVA, A. S. Bacia hidrográfica e qualidade ambiental. In: VITTE, A.
C.; GUERRA, A. C. T. (Org.). reflexões sobre a geografia física no Brasil. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 2004, p. 153-192.

CARAPETO, C. Poluição Térmica. Universidade Aberta, 2008. Disponível em
<http://antonio-fonseca.com/Unidades%20Curriculares/2-Ano/Poluicao/1%20Licoes/13%20%2014%20-%2015/Pol_Termica.pdf> Acesso em: 01Fev2012.

CASAGRANDE, C. A.; MOURA, J. M. S.; TOLEDO, A. M. A.; ANTUNES, P. M.;
LUCAS, A. A. T.; PINAZZA É.; COGO, M.; MARTINELLI, L. A. Efeitos Naturais e

87

Antrópicos nas Alterações dos Teores de Oxigênio Dissolvido: Uma Comparação Entre as
Bacias do Rio Amazonas e Piracicaba. RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos.
USP. v. 11, n.4 Out/Dez 2006, p. 221-231.

CASAGRANDE, C. A. Diagnóstico ambiental e análise temporal da adequabilidade do uso e
cobertura do solo na bacia do ribeirão dos Marins, Piracicaba-SP. Piracicaba: USP/Escola
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, 2005. (Tese de Mestrado).

CETESB. Significado ambiental e sanitário das variáveis de qualidade das águas e dos
sedimentos e metodologias analíticas e de amostragem. Série Relatórios, CETESB, 2009. 44p.
Disponível em <http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/agua/aguas-superficiais/variaveis.
pdf > Acesso em 04Fev2012.

COELHO, M. C. N. Impactos ambientais em áreas urbanas-teorias, conceitos e métodos de
pesquisa. IN: GUERRA, A. J. T e CUNHA, S. B da (Orgs.) Impactos ambientais urbanos no
Brasil. 3ªed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Resoluções do CONAMA; 1984/91.
Brasília: IBAMA, 1992. 2ª ed.

CUNHA, Sandra Baptista de; GUERRA, Antônio Teixeira. Geomorfologia do Brasil. Rio de
Janeiro: Bertrant Brasil, 1998.

DIAS, M. C. O., PERREIRA, M. C. B., VIRGÍLIO, J. F. Manual de impactos ambientais:
orientações básicas sobre aspectos ambientais de atividades produtivas. Fortaleza: Banco
do Nordeste, 1999.

DONAIRE, D. Gestão ambiental. São Paulo: Atlas, 2006.

88

EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Solos. Manual de métodos de análise de solos.
2 ed. rev. atual. Rio de Janeiro: EMBRAPA Solos, 1997. 212 p.

EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Solos. Sistema brasileiro de classificação de
solos. Brasília: Embrapa - Produção de Informação; Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 1999.

FERREIRA, Darlene Ap. de O. A Geografia Agrária brasileira da década de 30 à de 90:
concepções e temáticas. In: Geografia, Agricultura e Meio Ambiente. NPGEO/UFS, 1999.

FERREIRA, M. M. Física do Solo. Lavras: UFAL/FAEPE, 2001.

FONTES, A. L. Caracterização Geoambiental da bacia do rio Japaratuba (SE). 2003.
298 f. Tese (Doutorado em Geomorfologia) – Instituto de Geociências e Ciências Exatas.
Universidade Estadual de São Paulo, Rio Claro, 2003.

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (FUNASA). Manual prático de análise de água.
Ministério da Saúde: Fundação Nacional de Saúde. Brasília, 2009.

GUERRA, A. J. T. Novo dicionário geológico-geomorfológico. 9. ed. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 2011. 648 p.

GUERRA, A. J. T.; CUNHA, S. B. Degradação ambiental. In: GUERRA, A. J. T.; CUNHA,
S. B. (Org.). Geomorfologia e meio ambiente. 5 ed. São Paulo: Bertrand Brasil, 2004. p.
337-379.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GRAFIA E ESTATISTICA. IBGE Disponível em
<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1> Acesso em 05Dez2011.

89

LIMA, G. M. Sergipe. In: Gestão legal dos recursos hídricos dos Estados do Nordeste do
Brasil. Fortaleza: Fundação Konrad Adenauer, 2005.

LUCAS, A. A. T. Impacto da irrigação na bacia hidrográfica do ribeirão dos Marins.
Piracicaba: USP/Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, 2007. (Tese de Doutorado).

MELO, M. C. F. de. Socioeconomia e meio ambiente na sub-bacia hidrográfica do rio
Itaueira-PI. Teresina: UFPI/PRODEMA, 2011 (Dissertação de Mestrado).

MENDONÇA, Francisco. Diagnóstico e análise ambiental de sub-bacia hidrográfica:
proposição metodológica na perspectiva de zoneamento, planejamento e gestão ambiental. In:
RA’E GA, nº 3, ano III, 1999, p. 67-89.

MONTEIRO, C. A. F. Derivações antropogênicas dos geossistemas terrestres no Brasil e
alterações climáticas: perspectivas urbanas e agrárias ao problema da elaboração de modelos
de avaliação. In: SIMPÓSIO: A COMUNIDADE VEGETAL COMO UNIDADE
BIOLÓGICA, TURÍSTICA E ECONÔMICA. Anais. São Paulo: ACIESP, n 15, 1998, p. 4374.

OLIVEIRA, C. H. A. Bacia Hidrográfica e os territórios da gestão das águas- Estudo de caso:
a Sub-bacia Hidrográfica do riacho Jacaré do Baixo São Francisco. São Cristóvão:
NPGEO/UFS, 2007. (Tese de Doutorado).

PEREIRA, L. P. F. MERCANTE, C. T. J. A amônia nos sistemas de criação de peixes e
seus efeitos sobre a qualidade da água. Uma revisão. B. Inst. Pesca, São Paulo, 31(1): 81 88, 2005. Disponível em <ftp://ftp.sp.gov.br/ftppesca/Pereira_31_1.pdf> Acesso em
04Fev2012.

SÁNCHEZ, L. E. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos. São Paulo:
Oficina de Textos, 2008.

90

SANTANA, J. L. O. Zoneamento geoambiental da sub-bacia do Rio do Sal (SE). Aracaju:
UNIT, 2005.

SANTANA, N. R. F. Qualidade da água nas nascentes do alto curso do Rio Piauitinga-SE
e suas relações com as interferências antrópicas. São Cristovão: UFS/PRODEMA, 2011.
158 f. (Dissertação de Mestrado).

SANTOS, A. F. & FONTES, A. L. Geografia, agricultura e meio ambiente. São Cristóvão:
NPGEO/UFS, 1999.

SANTOS, Denize dos. Caminhos da Gestão de Recursos Hídricos: o caso da sub-bacia
hidrográfica do rio Jacaré, baixo

São Francisco sergipano. São Cristóvão:

UFS/NESSA/PRODEMA, 2004. (Dissertação de Mestrado).

SANTOS, R. A. dos; MARTINS, A. A. M.; NEVES, J. P. das; LEAL, R. A. Geologia e
Recursos Minerais do Estado de Sergipe. Brasília: CPRM: CODISE, 1997.

SANTOS. E. S., ZANELLO, S. Análises físico-químicas das águas e de solos do rio
canguiri. Disponível em <http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/17018.pdf> Acesso em 30Jan2012 as 11:42h.

SOUZA, Petain Ávila de. Avaliação econômica de projetos de mineração: análise de
sensibilidade e análise de risco. Belo Horizonte: ITEC, 1995.

TUNDISI, José Galizia. Água no século XXI: enfrentamento e escassez. São Paulo: 2004.

91

VANZELA, Luiz Sergio. Qualidade de água para a irrigação na microbacia do córrego
três barras no município de Mariópolis, SP. Ilha Solteira: UNESP, 2004. (Dissertação de
Mestrado).

VARGAS, Maria Augusta Mundim. O Baixo São Francisco revisitado. Aracaju:
NPGEO/UFS, 2001.

VARGAS, M. C. O gerenciamento integrado dos recursos hídricos como problema
socioambiental. Ambiente & Sociedade. Ano II, n.5, p. 109-134, set. 1999.

VENTURI, L. A. B. Ensaios geográficos. São Paulo: Humanitas, 2008.

XAVIER, M. A. BEZERRA, N. F. Gestão legal dos recursos hídricos dos Estados do
Nordeste do Brasil. Fortaleza: Fundação Konrad Adenauer, 2005. 187 p.

YACHIYO, Engineering CO., LTD (YEC). The Study on Water Resources Development
in the State of Sergipe, Brazil. State secretariat of planning, science and technology the state
of Sergipe. The Federative Republic of Brazil. March, 2000.

YOSHIOKA, M. H. LIMA, M. R. de (s.d.). Salinidade do Solo. Disponível em
<http://www.sbcs.org.br/solos/material/experimentotecasolos4.pdf> Acesso em 03Fev2012.

