
1 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

    PROGRAMA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMB IENTE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO  

E MEIO AMBIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCUPAÇÃO E DINÂMICA SOCIOAMBIENTAL DA SUB-BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO COTINGUIBA/SE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: Wesley Alves dos Santos 
 
Orientador: Professor Dr. Hélio Mário de Araújo 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Cidade Universitária, Prof. José Aloísio de campos 
São Cristovão – SE, fevereiro de 2012

 



2 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

      PROGRAMA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO A MBIENTE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO 

E MEIO AMBIENTE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCUPAÇÃO E DINÂMICA SOCIOAMBIENTAL DA SUB-BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO COTINGUIBA/SE 

 
 
 
 
 
 

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação da Universidade Federal de 

Sergipe, como requisito final para obtenção do título 

de Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente.  

 

 
 

Autor: Wesley Alves dos Santos 
 
Orientador: Professor Dr. Hélio Mário de Araújo 

 
 
 

 

 

Cidade Universitária, Prof. José Aloísio de campos 
São Cristovão – SE, fevereiro de 2012

 



3 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

      PROGRAMA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO A MBIENTE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO 

E MEIO AMBIENTE 

 

 

 

OCUPAÇÃO E DINÂMICA SOCIOAMBIENTAL DA SUB-BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO COTINGUIBA/SE 

 

 

 

Dissertação de mestrado defendida por Wesley Alves dos Santos em 29 de Fevereiro de 2012, 
aprovada pela banca examinadora constituída pelos professores:  

 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Prof. Dr. Hélio Mário de Araújo (Orientador) 

UFS/PRODEMA 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Prof. Dra. Gicélia Mendes da Silva (Membro Interno) 

UFS/PRODEMA  
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Prof. Dr. Genésio José dos Santos (Membro Externo) 

UFS/DGE  
 
 

 



4 

 

Este exemplar corresponde à versão final da Dissertação de Mestrado em Desenvolvimento e 

Meio Ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Wesley Alves dos Santos  

UFS/PRODEMA 

 
 
 

____________________________________________ 
Professor Dr. Hélio Mário de Araújo 

UFS/PRODEMA 

 



5 

 

É  concedida ao Programa responsável pelo Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente 

da Universidade Federal de Sergipe permissão para disponibilizar, reproduzir cópias desta 

dissertação e emprestar ou vender tais cópias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Wesley Alves dos Santos  

UFS/PRODEMA 

 
 
 

____________________________________________ 
Professor Dr. Hélio Mário de Araújo 

UFS/PRODEMA 

 



6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEDICATÓRIA 
 

Reconhecendo a dependência direta e o sentimento que nos une, 
dedico esta dissertação... 
aos meus pais José dos Santos e Jenecilde Alves dos Santos, acima de 
tudo pelo exemplo de luta,honestidade e esperança inabaláveis... 
a minha esposa, Patrícia Oliveira Santos, por compartilhar cada 
momento, e principalmente pelo apoio incondicional durante todo o 
desenvolvimento desta pesquisa... 
e aos meus filhos, “anjinhos” Gabriela Oliveira Alves (in memorian) 
e Vítor Oliveira Alves que apesar da pouca idade demonstra 
compreensão de “gente grande” em relação ao tempo que dividiram 
muitas vezes durante todo o programa... 
A vocês, faltam palavras que expressem exatamente a importância de 
cada gesto na realização deste sonho! 

 



v 

 

AGRADECIMENTOS 
 
 

  
 Agradeço a Deus que representou o grande refúgio em todo o tempo e 

maravilhosamente proporcionou o alento em momentos de ansiedade.  

 A minha família, com a qual pude contar sempre, incentivando-me com muito carinho 

e com palavras certas. 

A prof. Dr. Hélio Mário de Araújo, meu orientador pela dedicação expressa em cada 

diálogo, confiança que influenciou no crescimento individual, e o constante incentivo em 

buscar respostas. 

Aos professores: Dra. Aracy Losano pelas contribuições desde o período de 

graduação, a Drª Gicélia e ao Dr. Wellington Vilar que muito contribuíram na minha 

qualificação de projeto que resultou nesta dissertação. 

Ao Prof. Dr. Genésio, pelo convite em participar da defesa de mestrado. 

Ao Prof. Dr. Lício Valério que muito contribuiu na construção do conhecimento desde 

o tempo de graduação, Ao Prof. Auro de Jesus que me incentivou a cursar o mestrado. 

Ao departamento de pós-graduação em Desenvolvimento e meio Ambiente, ao 

NPGEO por ter cedido à biblioteca para as minhas pesquisas, aos professores do 

Departamento de Geografia da UFS, ao grupo de Pesquisa em Dinâmica Ambiental e 

Geomorfologia - DAGEO/CNPq.  

A grande amiga Alizete pela amizade e carinho  nos momentos mais difíceis e pelo 

compartilhamento das angústias. 

A Daniela Dantas, pela paciência e competência na digitalização dos mapas temáticos. 

Ao meu querido irmão em Cristo Pr. Renato Henriques e a sua esposa Marilza e a toda 

comunidade Alcance pelas orações. 

Aos órgãos Públicos que forneceram gentilmente dados utilizados na presente 

pesquisa. 

Enfim, minha gratidão, a todos que de alguma forma participaram de forma direta e 

indiretamente na realização deste trabalho. 



vi 

 

LISTA DE FIGURAS 
 

 

Figura 01  Roteiro metodológico da pesquisa           04 

Figura 02  Sub-divisão Político-administrativa        11 

Figura 03  Estrutura funcional dos geossistemas (BERTRAND, 1971)    22 

Figura 04  Pluviometria           40 

Figura 05 Precipitação Pluviométrica Mensal– 2001       41 

Figura 06 Precipitação Pluviométrica Mensal– 2009       41 

Figura 07 Laranjeiras - Capacidade de água disponível (CAD) – 1970/2009    42 

Figura 08 Síntese do balanço hídrico mensal        44 

Figura 09 Deficiência, Excedente, Retirada e Reposição Hídrica ao longo               45 

do ano, 2008          

Figura 10 Laranjeiras - Temperaturas Mensais, 2004       46 

Figura 11 Geologia           48 

Figura 12 Coluna estratigráfica composta da Formação. Baseada em                       49 

  Schaller (1969) e Feijó (1994)       

Figura 13 Diagrama de painel mostrando a relação entre os membros Angico,        49 

  Maruim e Taquari da Formação Riachuelo      

Figura 14 Coluna estratigráfica composta da Formação Cotinguiba.                         52  

  Baseada em Feijó (1994)        

Figura 15 Qualidade da água subterrânea         53  

Figura 16 Hidrogeologia            55 

Figura 17 Fontes naturais           59 

Figura 18 Recursos Minerais           63 

Figura 19 Principais segmentos industriais consumidores de insumos derivados    66 

  do calcário          

Figura 20 Geossistemas            70 

Figura 21 Solos             71 

Figura 22 Área sujeita a inundação na Planície fluvial (médio curso) do rio             73 

   Cotinguiba no município de Laranjeiras/SE      

Figura 23 Pressão Antropogênica sobre área de Planície Fluvial na sub-bacia do     74 

   rio Cotinguiba no município de Laranjeiras/SE     

Figura 24 Muro de arrimo margeando o rio Cotinguiba no município de                  74 



vii 

 

  Laranjeiras/SE         

Figura 25 Orlinha localizada sobre a Planície Flúvio-Marinha no Povoado Porto        75  

  Grande  (baixo curso), município de Nossa Senhora do Socorro/SE  

Figura 26 Orlinha de Nossa Senhora do Socorro, Povoado Porto Grande                  76 

  (baixo curso) do rio Cotinguiba, município de Nossa Senhora do  

  Socorro/SE          

Figura 27 Uso da terra sobre os tabuleiros costeiros no Povoado Porto                      77 

  Grande na margem esquerda rio Cotinguiba, município de Nossa  

  Senhora do Socorro/SE        

Figura 28 Altimetria                        78 

Figura 29 Colinas dissecadas e isoladas com presença da cobertura vegetal               79 

  primitiva (médio curso) do rio Cotinguiba entre os municípios de  

  Laranjeiras e  Riachuelo/SE        

Figura 30 Relevo dissecado em colinas de topos convexos, Povoado São José          80 

  dos Pinheiro, município de Laranjeiras/SE      

Figura 31 Declividade                        83 

Figura 32 Vertente de perfil convexo no município de Laranjeiras nas imediações  

  da BR-235                        84 

Figura 33 Atividade agrícola (horticultura) no sopé da Serra Cumprida no                 85 

  povoado Serra Cumprida (alto curso) no município de Areia Branca/SE   

Figura 34 Cultivo de hortaliças próximo as margens do rio Cotinguiba                       86 

                      (alto curso) no  Povoado Serra Cumprida, município de Areia Branca/SE  

Figura 35 Pediplano sertanejo nas imediações da Serra Cumprida (alto curso)           87 

  do rio  Cotinguiba no município de Areia Branca/SE    

Figura 36 Desenvolvimento de atividades agrícolas (cana-de-açúcar) no                       87 

Pediplano sertanejo nas imediações da Serra Cumprida (alto curso)  

do rio Cotinguiba no município de Areia Branca/SE                  

Figura 37 Vulnerabilidade das Unidades de Paisagem                    94 

Figura 38 Cobertura Vegetal, Uso do Solo e Ocupação da Terra                  96 

Figura 39 Mata Atlântica ocupando área do vale do Rio Cotinguiba                           97 

  (alto curso) nas proximidades da Serra Cumprida no município  

  de Areia Branca/SE         

Figura 40 Cana-de-açúcar e Pastagens na sub-bacia do Cotinguiba (médio curso)  

  nas imediações da BR-235, município de Laranjeiras/SE            99 



viii 

 

Figura 41 Mangue Branco do tipo Ribeirinho as margens no Rio Cotinguiba          100 

  (baixo curso), Povoado Porto Grande, município de Nossa  

  Senhora do Socorro/SE        

Figura 42 Área de cultivo (cana-de-açúcar) nas imediações da rodovia                   104 

  estadual SE-434 entre os municípios de Laranjeiras e  

  Riachuelo/SE) e Argissolo Vermelho Eutrófico as margens da SE-434 

Figura 43 Viveiros ocupando área de manguezais às margens do rio Cotinguiba     105 

  nas imediações da rodovia estadual SE-432 no município de Nossa  

  Senhora do Socorro/SE        

Figura 44 Vista do Cerrado – Município de Laranjeiras/SE                107 
 
Figura 45 Solo exposto após a colheita da cana-de-açúcar nas imediações da         108 

  rodovia SE-434 que liga os municípios de Areia Branca,  

  Riachuelo e Laranjeiras/SE        

Figura 46 Instalação de novos empreendimentos industriais (A e B), município     117 

  de Nossa Senhora do Socorro/SE       

Figura 47 Fábrica de Cimento Nassau, município de Laranjeiras/SE               123 

 

Figura 48 Distribuidora PETROX às margens da rodovia estadual SE-432 no        123 

  município de Nossa Senhora do Socorro/SE      

Figura 49 Usina São José do Pinheiro – Povoado Pinheiro, município de               124 

  Laranjeiras/SE         

Figura 50 Sub-bacia do rio Cotinguiba - População 2000, 2007 e 2010              127 

 

Figura 51 Sub-bacia do Rio Cotinguiba – População Rural/Urbana – 1991 e 2010 138 

 

 

 

 

 



ix 

 

LISTA DE TABELAS 
 
 

Tabela 01 Distribuição das Áreas dos Municípios na Bacia Hidrográfica  

  do Rio Cotinguiba          10 

Tabela 02 Unidades Produtivas de Açúcar – séc. XIX       16 

Tabela 03 Laranjeiras – Precipitação Pluviométrica Mensal- 2001-2009    39 

Tabela 04 Laranjeiras – Balanço hídrico climatológico – 1970/2008     43 

Tabela 05 Litoral norte de Sergipe – Variação rítmica dos elementos                           46 

  do clima, 2003             

Tabela 06 Sub-Bacia do Rio Cotinguiba Valores da Profundidade, Vazão,                   57 

   Nível Estático (NE), Nível Dinâmico (ND), Vazão Específica,  

  Salinidade e Sólidos Totais de Poços Tubulares Profundos       

Tabela 07 Sub-bacia do rio Cotinguiba – Utilização das Terras – 2006  103 

Tabela 08 Sub-bacia do rio Cotinguiba. Estrutura Fundiária, 2011   110 

Tabela 09 Sub-bacia do rio Cotinguiba. Grupos de área total segundo                        110 

os municípios – 2006         

Tabela 10 Produção dos Principais Produtos Agrícolas – 2010    112 

Tabela 11 Sub-bacia do rio Cotinguiba - Produção Animal, 2010   115 

Tabela 12 Produção industrial (somente empresas que recebem incentivos fiscais )   118 

dos municípios da sub-bacia do rio Cotinguiba, 2008/2011    

Tabela 13 Indicadores de Longevidade, Mortalidade e Fecundidade, 1991/2000 129 

Tabela 14 População por grupos de Idade e Sexo, 2011    130 

Tabela 15 Sub-bacia do rio Cotinguiba – Nível Educacional da População Adulta     131 

(25 anos ou mais) – 1991/2000       

Tabela 16 Sub-bacia do rio Cotinguiba – Índices de Gini, percentual da renda      132 

apropriada em seus contextos estaduais      

Tabela 17 Sub-bacia do rio Cotinguiba – IDH, Média por domicílio e número de  133 

famílias beneficiadas pelo Bolsa Família, 2010    

Tabela 18 Indicadores de Qualidade Ambiental – 2000     134 

Tabela 19 Indicadores de Qualidade Ambiental – 2010     134 



x 

 

LISTA DE QUADROS 
 
 

Quadro 01 Quadro 01 – Modelo de análise das unidades de paisagem         7 

Quadro 02 Municípios da Bacia do Rio Cotinguiba com Indicações        12 

Quadro 03 Sub-Bacia do Rio Cotinguiba (Perfis Compostos de Poços)      56 

Quadro 04 Distribuição de Profundidade do Nível Estático        58 

Quadro 05 Limites de Potabilidade das Águas Segundo e Salinidade       58 

Quadro 06 Sub-bacia Hidrográfica do Rio Cotinguiba – Recursos Minerais – 1998        63 

Quadro 07 Potencial Geoambiental dos Geossistemas e Geofácies da sub-bacia  

do rio Cotinguiba e seu nível de vulnerabilidade, 2011       89 

Quadro 08 Sub-bacia hidrográfica do rio Cotinguiba – Síntese dos principais                 91 

problemas ambientais e de recursos hídricos por município, 2011       

Quadro 09 Valores de vulnerabilidade das classes temáticas fisiográficas      93 

Quadro 10 Espécies encontradas na Sub-bacia do rio Cotinguiba           98  

  

 

 

 

 

 

 



xi 

 

RESUMO 
 
 
 

A análise do meio ambiente, tendo como objeto de estudo as bacias hidrográficas, contribui 
para o desenvolvimento de uma nova concepção no tratamento das questões socioambientais 
e serve de auxílio na tomada de decisões quanto à sua preservação e implementação de 
políticas de desenvolvimento sustentado. Nesse sentido, o estudo da Sub-bacia Hidrográfica 
do Rio Cotinguiba, está fundamentado em sua importância política, econômica, social e 
cultural para o Estado de Sergipe, uma vez que o conhecimento dos cenários geoambientais 
contidos em sua área de abrangência é um meio eficaz na busca da adequação para o 
planejamento e ordenamento desse espaço geográfico. Baseado no enfoque geossistêmico, 
com adaptação à realidade local, o presente trabalho tem como objetivo, entre outros aspectos, 
analisar a Ocupação e a Dinâmica Socioambiental da Sub-bacia Hidrográfica do Rio 
Cotinguiba no período compreendido entre 1980 a 2011, sem, contudo, perder de vista a 
análise do processo histórico de ocupação e utilização do espaço nos séculos antecedentes. 
Para o alcance dos objetivos, utilizaram-se distintos procedimentos metodológicos associados 
aos levantamentos bibliográficos, cartográficos e de campo. Assim, verificou-se, dentre outros 
resultados, que o desenvolvimento socioeconômico da bacia não ocorreu de forma sustentável 
e, como consequência, tal fato comprometeu a qualidade de vida de grande parte de sua 
população devido aos problemas socioambientais, a exemplo do abastecimento de água, à 
degradação ambiental decorrente do mau uso dos recursos naturais e manejo do solo, bem 
como à precariedade do sistema de esgotamento sanitário e aos desmatamentos constatados 
em todos os municípios que compõe a sub-bacia que remonta desde o processo de 
colonização. 
 
 
Palavras – chave: Bacia Hidrográfica, Rio Cotinguiba, Geossistemas. 
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ABSTRACT 

 

The environmental analysis, with the object of study watersheds contributes to the 
development of a new concept in the treatment of environmental issues and serves as an aid in 
making decisions regarding the preservation and implementation of policies for sustainable 
development. In this sense, the study of the hydrographic basin of the Rio Cotinguiba, is 
based on its political, economic, social and cultural benefit to the state of Sergipe, since 
knowledge of geo-environmental scenarios contained in its area of coverage is an effective 
means in the pursuit of fitness for the planning and organization of geographic space. Based 
on geosystems approach, adapted to local conditions, this study aims, among other things, 
analyze the Occupation and Environmental Dynamics of Sub-River Basin Cotinguiba, but 
without losing sight of the analysis of the historical process of occupation and use of space in 
previous centuries. To achieve the goals, we used different procedures relating to literature 
surveys, mapping and field. Thus, there was, among other results, that the socioeconomic 
development of the basin did not occur in a sustainable manner and as a consequence, this fact 
committed to quality of life for much of its population due to socio-environmental problems, 
such as water supply , environmental degradation resulting from the misuse of natural 
resources and soil management, and the precariousness of the sewage system and 
deforestation found in all municipalities that make up the sub-basin dating from the colonial 
process. 
 
 
 Keywords - Keywords: Watershed, Rio Cotinguiba, Geosystems. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

 
    

 

Os danos ambientais sobre os recursos hídricos no Brasil, têm se tornado cada vez 

mais perceptível. Esse fato se deve a décadas de descaso que o país teve com as nascentes dos 

rios, cursos d’água e áreas adjacentes, que acabaram por comprometer a quantidade e 

qualidade desses recursos ao longo dos anos.   

Para compreender essa dinâmica, a melhor forma é utilizar as bacias hidrográficas que 

cada vez mais se consolidam como unidades de estudos geográficos na medida em que 

reúnem uma série de elementos humanos e físicos da paisagem. 

 Um estudo crítico das estruturas de ocupação urbana pode ser correlacionado aos 

parâmetros ambientais de modo que o pesquisador possa verificar as possíveis alterações 

provocadas pelas comunidades. Essas mudanças, por sua vez, poderão ser orientadas pelo 

planejamento ambiental, utilizando o diagnóstico do meio físico e do meio socioeconômico 

com o objetivo de desenvolver um plano de manejo que minimize os impactos 

socioambientais sobre esse espaço (ARAÚJO, 2010).  

 Assim, o conhecimento dos sistemas geoambientais contidos na sub-bacia hidrográfica 

do rio Cotinguiba, é um meio eficaz para buscar a adequação para o planejamento e 

ordenamento desse espaço geográfico, uma vez que, a análise estrutural aqui desenvolvida 

visa à constatação da dinâmica a que está sujeita esta unidade, contribuindo direta ou 

indiretamente para identificar e equacionar os problemas ambientais, possibilitando direcionar 

as ações da população nela inserida, para possíveis soluções que cada cenário oferece 

(ARAÚJO, 2010).  

 Portanto, aplicou-se a metodologia Geossistêmica tendo como parâmetros os sistemas 

ambientais físicos associados ao desenvolvimento socioeconômico os quais representam a 

organização espacial resultante da interação dos elementos físicos da natureza, que por sua 

vez, constituem fatores para compreender o ritmo e a magnitude das transformações geradas 

nos sistemas ambientais físicos refletidos, nas condições ambientais que envolvem a vida 

humana. 

 Estruturalmente, esse estudo está dividido em cinco capítulos: 
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 O primeiro capítulo apresenta uma caracterização da área e os aspectos histórico- 

econômicos de formação da sub-bacia. 

 No segundo capítulo aborda-se a bacia hidrográfica no contexto da organização dos 

sistemas ambientais, incluindo a discussão teórica sobre a paisagem como categoria 

geográfica de análise e o Geossistema como abordagem metodológica, além da discussão 

sobre a bacia hidrográfica como unidade de estudo, o meio ambiente, produção do espaço, 

desenvolvimento sustentável na visão de diferentes autores. 

 O terceiro capítulo trata dos condicionantes do sistema ambiental físico da sub-bacia, 

as relações que se processam entre eles e a ação antrópica e como interagem na construção e 

modificação das paisagens. 

 No quarto capítulo, integrado ao terceiro e aos demais se faz um estudo 

Geomorfológico da sub-bacia com a aplicação da metodologia desenvolvida por Bertrand no 

estudo dos geossistemas.  

 E por fim, o quinto capítulo, refere-se à Produção do Espaço e o Desenvolvimento 

Socioeconômico da Sub-bacia Hidrográfica do rio Cotinguiba, tomando por base a análise da 

cobertura vegetal, uso do solo e ocupação da terra com representação cartográfica integrada 

numa carta-síntese, bem como da dinâmica populacional e de ocupação atual da área 

associada aos aspectos fundiários, urbano-industrial e produtivo. 

 

OBJETIVOS  

 

Geral: 

 

� Analisar a Ocupação e a Dinâmica Socioambiental da Sub-bacia Hidrográfica do Rio 

Cotinguiba/SE no período compreendido entre 1980 a 2011. 
 

Específicos: 

 

� Caracterizar os condicionantes naturais do sistema ambiental físico da sub-bacia 

hidrográfica do rio Cotinguiba; 
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� Verificar as principais transformações socioambientais ocorridas na sub-bacia do rio 

Cotinguiba a partir da década de 1980, sem perder de vista o processo histórico de 

ocupação do seu território; 

 

� Analisar o uso e ocupação do solo no território da sub-bacia a fim de verificar ao 

longo do tempo o processo de degradação ambiental; 

 

� Analisar as condições de saneamento ambiental da sub-bacia como indicadores de 

qualidade de vida da população parcialmente inserida; 

 

QUESTÕES DE PESQUISA 

 

A partir da problemática apresentada elaborou-se os seguintes questionamentos: 

 

� Como se deu o processo de uso e ocupação do solo na sub-bacia do rio Cotinguiba? E 

quais as principais transformações socioambientais? 

 

� Qual o papel dos condicionantes naturais no contexto do sistema ambiental físico da 

sub-bacia do rio Cotinguiba? 

 

� Como se apresentam os geossistemas face às interferências antropogênicas na sub-

bacia do rio Cotinguiba?  

 

� As condições de vida da população refletem o grau de desenvolvimento 

socioeconômico atual da sub-bacia do rio Cotinguiba? 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A revisão bibliográfica e os levantamentos das variáveis selecionadas do meio físico e 

socioeconômico nortearam o desenvolvimento da pesquisa em suas diferentes etapas (Figura 

01). 

 Para concretização dos objetivos, utilizou-se a metodologia Geossistêmica proposta 

por Bertrand onde se buscou trabalhar de maneira setorizada e posteriormente integrada os 
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elementos do sistema ambiental físico da sub-bacia, iniciando-se pelos estudos climáticos, 

geológicos, geomorfológicos, pedológicos, hidrológicos e da vegetação, associando-os aos 

indicadores socioeconômicos, refletidos nas formas de ocupação e utilização da terra. 

 

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

Figura 01: Roteiro metodológico da pesquisa. 
Organização: Wesley Alves dos Santos, 2011. 
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5 

 

� Trabalho de Gabinete 

 

Os componentes do sistema ambiental físico da área foram caracterizados a partir do 

levantamento bibliográfico e interpretação de cartas temáticas associadas às imagens de 

satélites.  

Para complementar as informações sobre o comportamento climático foi gerado um 

balanço hídrico segundo o método proposto por Thornthwaite (1955), com base nos dados 

pluviométricos disponibilizados pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de 

Sergipe (SEMARH), englobando uma série histórica de 1970 a 2010, apenas do município de 

Laranjeiras, uma vez que, os demais municípios componentes da sub-bacia não dispõem de 

estação meteorológica e climática. 

 A aplicação desse método na área da sub-bacia permitiu prevê temporalmente o 

armazenamento de água no solo, com estimativas da evapotranspiração real, déficit hídrico, 

retirada e reposição.  

 Para o conhecimento da natureza geológica (composição das rochas e a 

compartimentação estrutural que deu origem ao relevo), das formações superficiais, dos solos 

e a identificação dos geossistemas, buscou-se os dados dos mapas geológicos do Estado de 

Sergipe disponível pela CPRM e pela EMBRAPA através da classificação dos solos do 

manual de 2006, na escala de 1:250.000.  

O estudo da vegetação foi realizado em função das variações fisionômicas e dos 

efeitos antrópicos por meio da carta de cobertura vegetal, uso do solo e ocupação da terra. 

 As informações de hidrogeologia baseou-se numa rede de poços cadastrados pela 

Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO) e Departamento de Recursos Hídricos de 

Sergipe (DEHIDRO), além das informações sobre recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos existentes no diagnóstico dos municípios da sub-bacia.  

 As informações do meio socioeconômico foram fornecidas por diversas instituições 

oficiais como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Empresa de 

Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (DEAGRO), Companhia de Desenvolvimento 

Industrial e Recursos Minerais de Sergipe (CODISE), e Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA), além de subsídios adquiridos através de levantamento de campo, 

interpretação de imagens de satélite, e outras fontes. 

 Quanto às características da organização socioeconômica, utilizou-se os dados dos 

censos agropecuários e demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

a partir de 1990 e do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD), visando analisar 
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os aspectos evolutivos da população, estrutura ocupacional e condições de vida;  os 

indicadores de qualidade ambiental, além das atividades praticadas no espaço rural através da 

produção agrícola e da pecuária. 

  Para a análise da vulnerabilidade ambiental da sub-bacia do Cotinguiba, buscou-se a 

interação dos planos de informações temáticos como: geologia, geomorfologia, pedologia, 

climatologia e vegetação baseadas nos estudos propostos por Tricart (1977), com os 

princípios da Ecodinâmica, que estabelece uma gradação entre a morfogênese, onde 

prevalecem os processos erosivos modificadores das formas de relevo, e a pedogênese, onde 

prevalecem os processos formadores de solos, além de outros elementos.  

No modelo de análise elaborado por Tricart em 1977, são atribuídos valores próximos 

de 1 que significam Estabilidade (processos de morfogênese), valores próximos de 2 

interpretados como intermediário denominado pelo autor de Intergrades, e por fim os valores 

próximos de 3 caracterizados como Instáveis (processos de pedogênese).  

 Neste trabalho seguindo a metodologia de Ferreira et al 2011, criou-se mais uma 

classe denominada de Moderadamente Instável com valores próximos a 2.5 para melhor 

representação da vulnerabilidade da sub-bacia, afim de estabelecer áreas degradadas ou em 

degradação e áreas recuperadas ou em recuperação. 

 Nesse modelo, cruzando as metodologias propostas por Tricart (1977), Crepani (2001) 

e Ferreira (2011) pode-se classificar as áreas vulneráveis de acordo com o grau de fragilidade 

dos dados fisiográficos. Essas áreas vulneráveis estão representadas pela cor verde (referente 

a áreas estáveis), amarela (intergrades), laranja (moderadamente instável) e vermelha 

(instável) conforme Quadro 01. 

A vulnerabilidade geológica foi classificada conforme os valores de vulnerabilidade 

atribuídos às classes de cada categoria temática (geologia, geomorfologia, pedologia, clima e 

vegetação). 

 A geração e análise do mapa de vulnerabilidade tornou-se de fundamental 

importância, uma vez que a identificação e localização de áreas com maior potencial de 

fragilidade ambiental proporciona uma melhor definição para as diretrizes de um 

planejamento a ser implantado em um determinado espaço da sub-bacia.  
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Quadro 01 – Modelo de análise das unidades de paisagem. 

Unidades da Paisagem Parâmetro Grau de Vulnerabilidade Peso 

Geologia Grau de coesão das rochas 

Estável 1 

Intergrades 2 

Moderadamente instáveis 2,5 

Instável 3 

Geomorfologia 
Amplitude do relevo, densidade e 

grau de dissecação (índices 
morfométricos) 

Estável 1 

Intergrades 2 

Moderadamente instáveis 2,5 

Instável 3 

Pedologia 
Maturidade dos solos, processos 

erosivos, lixiviação e 
desenvolvimento 

Estável 1 

Intergrades 2 

Moderadamente instáveis 2,5 

Instável 3 

Clima 
Pluviosidade 

(Input) 

Estável 1 

Intergrades 2 

Moderadamente instáveis 2,5 

Instável 3 

Vegetação Densidade 

Estável 1 

Intergrades 2 

Moderadamente instáveis 2,5 

Instável 3 

Fonte: Ferreira et al, 2011. 
Adaptação: Wesley Alves dos Santos, 2011. 
  

Por fim, através da metodologia adotada foram identificadas as áreas de acordo com 

suas potencialidades naturais e a vulnerabilidade presente, permitindo conferir as que 

sofreram os maiores impactos antrópicos e, conseqüentemente, as que estão mais sujeitas às 

futuras degradações se persistirem as formas de manejo inadequado de algumas atividades. 

 

� Elaboração das cartas temáticas 

 

A elaboração das cartas temáticas baseou-se em técnicas da cartografia digital com a 

utilização da ferramenta computadorizada. A carta base que ensejou a elaboração dos 

produtos cartográficos foi extraída do Altas Digital Sobre Recursos Hídricos de Sergipe a qual 

sofreu alguns ajustes na delimitação da área da sub-bacia, além da atualização e acréscimos de 

vários elementos importantes espacializados, nas cartas de Cobertura Vegetal, Uso do Solo e 

Ocupação da Terra, Carta de Unidades Geossistêmicas, Carta de Solos, entre outras.  

A Carta de Cobertura Vegetal, Uso do Solo e Ocupação da Terra, elaborada na escala 

de 1:25.000 apresenta unidades espaciais de categorias de uso do solo visualizadas pela escala 

de detalhe das fotografias aéreas utilizadas no mapeamento e por detalhado trabalho de 

campo. A definição das classes de uso baseou-se na identificação da cobertura vegetal e das 
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atividades antrópicas associadas às formas de utilização agropecuária. Para efeito de análise 

priorizaram-se quinze categorias de uso conforme verificadas na carta. 

A Carta de Declividade e Altimetria foram geradas a partir das curvas de nível 

eqüidistante 25 metros e pontos cotados na escala de 1:100.000. Esses dados possibilitaram 

uma observação na variação da Altimetria do relevo da sub-bacia, permitindo analisar os 

processos referentes à dinâmica do uso e ocupação da terra; 

 A Carta de Geomorfologia foi elaborada na escala de 1:400.000, a qual juntamente 

com a Carta de Declividade, permitiu identificar os Geossistemas na sub-bacia e os geofácies 

associados. 

 Na elaboração da carta de Vulnerabilidade inicialmente fez-se a conversão dos dados 

no formato shape para raster. Após a conversão, desenvolveu-se a modelagem a partir da 

calculadora do ArcGis que permite a álgebra de mapas (soma e divisão) no formato raster. 

Essa calculadora encontra-se na extensão Spatial Analyst - Raster Calculator do ArcGis, 

assim, possibilitando atribuir os pesos presentes na tabela elaborada. Em seguida foi realizada 

a álgebra (soma) de todos os parâmetros, com a divisão do resultado final pelo número de 

parâmetros. A modelagem gerou um índice (de vulnerabilidade) que variou de 1,2 a 2,3. Em 

seguida foi realizada a reclassificação dos índices do mapa gerado de acordo com as classes 

de vulnerabilidade ( Estável, intergrades, moderadamente instáveis). 

As demais Cartas (Hidrogeologia, Solos, Recursos Minerais, Qualidade da Água 

Subterrânea, Pluviometria, Fontes naturais e Geologia) foram elaboradas na escala de 

1:400.000.  

 

� Tratamento Estatístico   

 

 Calculou-se médias estatísticas simples baseadas em percentagens e incremento 

percentual, este último aplicado aos aspectos evolutivos da produção agrícola, pecuária, da 

utilização das terras e da população.  

 

� Trabalho de Campo 

 

 O trabalho de campo foi realizado em cinco etapas, em momentos diferenciados, nos 

cursos inferior, médio e superior da sub-bacia, a fim de verificar as condições geoambientais e 

checar os padrões de imagens das fotografias aéreas utilizadas na elaboração das cartas 
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temáticas. Nesta etapa fizeram-se várias observações in loco e utilizou-se o GPS como 

instrumento de apoio para georreferenciar pontos importantes considerados na análise, e a 

câmara fotográfica digital a qual serviu de base para registrar o modelado e outros elementos 

importantes da paisagem. Esta fase, auxiliada através da caderneta de campo, possibilitou 

descrever as unidades de paisagem (Geossistemas) e visualizar o acentuado grau de 

degradação ambiental antrópica e natural, este último, evidenciado pelas interferências 

climáticas. 
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CAPÍTULO I  

A SUB-BACIA DO COTINGUIBA E OS ASPECTOS HISTÓRICOS 
ECONÔMICOS DA SUA FORMAÇÃO E OCUPAÇÃO 

 

 

 

1.1. Caracterização da área  

 

 

 A Sub-bacia Hidrográfica do Rio Cotinguiba está localizada entre as coordenadas 

geográficas de 10° 44’56” e 10° 51’ 05” de latitude S e 37° 04’56” e 37° 21’52” de longitude 

W. O seu rio principal mede 51 km de extensão e nasce na Serra Comprida no município de 

Areia Branca (Figura 02). 

 A área drenada pela referida sub-bacia corresponde a 232,5km2 e abrange terras de 

quatro municípios sergipanos, sendo eles: Areia Branca, Riachuelo, Laranjeiras e Nossa 

Senhora do Socorro (onde desemboca o rio principal) distribuídos conforme Tabela 01. 

  

Tabela 01 - Distribuição das Áreas dos Municípios na Sub-bacia Hidrográfica do Rio 

Cotinguiba. 

 
Municípios 

Área do Município 

Absoluta 
Km2 

Incluída na Sub-bacia 

Km2 % sobre a Sub-bacia 

Laranjeiras 163,0 106,5 45,81 

N. S. Socorro 158,0 60,8 26,15 

Areia Branca 128,0 58,8 25,29 

Riachuelo 78,0 6,4 2,75 

Total 521,7 232,5 100 

Fonte: IBGE, 2011. 
Organização: Wesley Alves dos Santos, 2011. 
  

Dentre os municípios banhados pela sub-bacia do rio Cotinguiba, observa-se que 

Laranjeiras concentra maior parte da área (45,81%), seguido de Nossa Senhora do Socorro 

com 26,15%, que juntos representam 71,96% da área total da sub-bacia.  
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Figura 02 
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Em seguida têm-se Areia Branca ocupando uma área de 25,29% e o município de 

Riachuelo que se apresenta pouco expressivo com 2,75% de área.  

No zoneamento definido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2006), esta porção do território sergipano pertence às Mesorregiões Geográficas do Agreste 

Sergipano e leste Sergipano, envolvendo as microrregiões de Aracaju, Agreste Sergipano e 

Baixo Cotinguiba (Quadro 02). 

 

Quadro 02 - Municípios da Sub-bacia do Rio Cotinguiba com Indicações das Mesorregiões e 

Microrregiões Geográficas. 

Municípios Mesorregiões Geográficas Microrregiões Geográficas 

Areia Branca 
 

Agreste Sergipano 
Agreste de Itabaiana 

Nossa Senhora do Socorro 
 

Leste Sergipano 
Aracaju 

Laranjeiras 

Riachuelo 
Baixo Cotinguiba 

Fonte: IBGE, 2011. 
Organização: Wesley Alves dos Santos, 2011. 
 

 No contexto hidrográfico da bacia do rio Sergipe, o rio Cotinguiba, se constitui em um 

dos mais importantes afluentes de sua margem direita. Depois de percorrer trechos do clima 

semi-úmido e úmido, abrangendo áreas recobertas de sedimentos do Grupo Barreiras, despeja 

suas águas no leito do rio Sergipe em forma de estuário. O referido rio, portanto, apresenta 

vale normal pouco encaixado entre as formações de relevos colinosos da região (ARAÚJO, 

2010). 

 No canal fluvial do rio Cotinguiba, de montante para jusante, há um aumento do 

débito, da largura, da profundidade do canal, da velocidade média das águas e do raio 

hidráulico. Em contrapartida há uma diminuição do tamanho dos sedimentos, da competência 

à resistência ao fluxo e da declividade. 

  Esse fato se justifica, em conseqüência do comportamento e da ajustagem dessas 

variáveis, o perfil longitudinal do rio Cotinguiba (Figura 02) que surge como resposta ao 

controle exercido por esses fatores ao invés de representar um fator controlante, como no 
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contexto da teoria davisiana1, passa a ser considerado como variável controlada e dependente 

(ARAÚJO, 2010). 

 De acordo com o escoamento global, o rio Cotinguiba possui drenagem do tipo 

exorréica, tendo em vista, as águas escoarem de modo contínuo para o rio Sergipe, que por 

sua vez chegam até o mar. Quanto ao fornecimento de água, em decorrência das boas 

condições pluviométricas local, tem-se um rio permanente sempre apresentando água em seu 

leito, muitas vezes alimentado por um fluxo mais ou menos estável do lençol subterrâneo. O 

leito menor desse rio apresenta-se bem delimitado, encaixado entre margens bem definidas, e 

o leito maior tem sua existência condicionada a periodicidade das cheias, por conta do período 

estacional das chuvas (ARAÚJO, 2010). 

 Utilizando-se o critério geométrico da disposição espacial do rio Cotinguiba e seus 

afluentes (Manilha, Pati, Bexiga, Boa Sorte, Tramandaí, Cajaiba e Madre ou Buti), sem 

qualquer conotação genética, identifica-se como predominante na área, o padrão de drenagem 

do tipo dendrítica, também designada por alguns estudiosos como arborescente, visto 

assemelhar-se à configuração de uma árvore. Assim, esse padrão é tipicamente desenvolvido 

sobre rochas de resistência uniforme, ou sem estruturas sedimentares horizontais. 

 

1.2. A Economia Canavieira e a Região do Cotinguiba 

 

 A Zona da Mata Sergipana, desde o período colonial está ligada a cultura 

canavieira, esse fato se deve as boas condições do clima (úmido e subúmido) e a boa 

qualidade do solo (massapé), os quais são propícios ao cultivo da cana-de-açúcar e a 

exploração agrícola. A cana-de-açúcar foi o primeiro cultivo industrial a ser introduzido em 

Sergipe, desde 1602. Para tal, contou-se com as boas condições geográficas e ambientais “que 

muito contribuíram para o desenvolvimento da monocultura canavieira e a produção do 

açúcar, em sua maior parte destinada à exportação para a Europa e para outros pontos do país” 

(FRANÇA & CRUZ, 2007, p.161). 

 Em decorrência das dificuldades em transportar a cana-de-açúcar, que em épocas 

passada era feito por meio de veículos de tração animal como carros de boi e em lombo de 

animais, a usina ou engenho, localizava-se preferencialmente nas proximidades dos canaviais 

e dos rios que serviam de eixos indutores para o escoamento da produção, para agilizar a 

                                                           
1
 Fundamenta-se no conceito de nível de base, ou seja, sugere que o processo de denudação inicia-se a partir 

de uma rápida emersão da massa continental. Assim o sistema fluvial produz forte entalhamento dos 
talvegues, provocando os cânions. 
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entrega das mercadorias ao continente europeu. Dentre os eixos indutores, o rio Sergipe, por 

exemplo, serviu de principal via de acesso ao mar através dos seus principais afluentes como: 

Cotinguiba, Jacarecica e Ganhamoroba, constituindo o mais importante vale canavieiro, pois, 

ligavam esses rios ao mar encurtando a distância com o continente europeu. 

 Das três grandes regiões do Estado, a Zona da Cotinguiba, ou região da Cotinguiba, 

foi à região mais importante entre os séculos XVIII e XIX, esse fato se deu em virtude da 

fertilidade dos solos, ao clima adequado e à possibilidade de transporte da produção 

açucareira através das bacias hidrográficas dos rios Sergipe e Japaratuba, atraindo 

proprietários com recursos e crédito para a compra de terras e a construção de engenhos, ao 

tempo em que viabilizou a conversão de antigos agricultores e criadores voltados para o 

abastecimento do mercado interno, em senhores de engenho, com conseqüente expansão da 

agro-indústria açucareira. A sua importância, encontra-se também, atrelada ao 

desenvolvimento de vilas, povoações e freguesias, responsáveis pela economia interna e 

externa de Sergipe, eixos-comerciais polarizadores que resultaram em prósperos centros 

urbanos localizados na região açucareira. 

  Neste sentido, destaca-se a Companhia de navegação Sergipana que teve grande 

importância por proporcionar maior autonomia à exploração das rotas comerciais flúvio-

marítimas, dinamizando a circulação de pessoas e mercadorias entre os principais núcleos 

urbanos da Província, sobretudo pelas vias fluviais. Assim, as embarcações representaram o 

principal meio de escoamento da produção agrícola sergipana e os sistemas de transportes 

foram essenciais na efetivação do comércio interprovincial.  

 Com uma vasta malha hidroviária, Sergipe possuía cinco barras ativas: a barra do Rio 

São Francisco, do Rio Real, do Vaza-Barris, do Rio Japaratuba e do Rio Cotinguiba, mas a 

quantidade de rios no pequeno território não implicava facilidade no tráfego de navios. As 

barras sergipanas eram de difícil acesso, se configurando na principal dificuldade para os 

navegadores. 

Enquanto a barra do Rio Real, localizada na porção meridional e marco divisório 

como a província da Bahia, era a mais profunda de todas. Segundo Almeida (1984. p. 28), 

pela manhã era mais difícil ultrapassá-la, “sempre se fazia necessário a ajuda de um reboque 

conduzindo-o com segurança até fora da barra”, economicamente esta barra era a segunda 

mais importante de Sergipe. 

O Rio Vaza - Barris, mesmo sendo o maior rio da província não possuía boas 

condições de navegação, mas dava acesso às cidades importantes como: São Cristovão e 

Itaporanga que a sua importância se dava pela possibilidade de integração do interior da 
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província, sobretudo o transporte de pequena produção agrícola e de pessoas. Esta barra nunca 

recebeu embarcações de grande calado. Após a mudança da Capital para Aracaju, ela perdeu 

sua importância econômica, situação agravada pelo assoreamento do rio. 

  A barra da Cotinguiba era a principal da província, sua importância se dava pela 

facilidade de escoamento da produção de açúcar da região. Almeida (1993) salienta que, a 

inserção da Barra da Cotinguiba nas transações internacionais foi para Sergipe e para outras 

províncias do Norte uma conseqüência da expansão do comércio mundial. 

 Ainda na perspectiva de Almeida,  

as terras que margeiam os rios Cotinguiba e Sergipe são das mais férteis e propícias 
à cultura açucareira. Em fins do século XVIII a cana-de-açúcar e o algodão foram 
ganhando terreno sobre os cereais, exigindo um mecanismo garantidor de sua 
exportação. A importância econômica da região viria então a tornar a navegabilidade 
da barra a maior preocupação das lideranças. A maior produção que por ela tinha de 
se escoar estava sempre a exigir uma maior atuação dos governantes na busca de 
soluções que a tornassem apta ao desempenho econômico que a região lhe reservava 
(ALMEIDA, 1984, p.31). 

 

 A região do Cotinguiba exerceu papel muito importante na economia sergipana e 

regional, ao assumir inúmeros atributos, dentre eles: o político, originário dos senhores de 

engenho, o econômico, pelo monopólio do açúcar produzido em seus engenhos, responsável 

pelos dividendos da exportação nacional e internacional; históricos, por ter sido a primeira 

região ocupada pelos desbravadores que aqui chegaram aos primórdios da colonização.  

 Em decorrência da sua localização Geográfica privilegiada pela existência de rios 

como o Cotinguiba que facilitara o transporte por ser um dos principais afluentes do rio 

Sergipe que tem sua desembocadura no oceano Atlântico, facilitava as comunicações com os 

países europeus principalmente Portugal o qual o Brasil era colônia.  

 Na concepção de Andrade (1995. p. 185) “a ação combinada dos processos naturais e 

o impacto da ação humana sobre a região natural podem explicar diferenças no processo de 

desenvolvimento econômico e social na bacia”. Ainda no seu contexto histórico, a bacia do 

Cotinguiba foi uma área muito importante para o Estado de Sergipe nos séculos XVIII e XIX, 

graças à fertilidade dos solos, clima adequado e à possibilidade de transporte da produção 

açucareira através da bacia hidrográfica do rio Sergipe onde dava acesso ao oceano atlântico 

por onde era escoada toda a produção de açúcar para a Europa.  

No século XIX, a lavoura açucareira passou a se espalhar pelas bacias dos rios que 

cortam o território sergipano, enquanto que o gado foi sendo empurrado para o interior. 

Assim, o cultivo da cana e a produção do açúcar se impõem como atividades em torno dos 

quais vai girar a vida econômica da província e que fornecem as bases para importantes 
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mudanças na sociedade sergipana (FRANÇA & CRUZ, 2007). Como cita Almeida, “para 

Sergipe parecia [...] que na cana-de-açúcar residia sua vocação agrícola por excelência, única 

capaz de lhe assegurar uma posição privilegiada no sistema econômico brasileiro” (1984, 

p.108). 

Os registros históricos mostram que no início do século XIX já existiam em Sergipe, 

cerca 150 (cento e cinqüenta) engenhos, 70 deles concentrados na região do Cotinguiba, 

dobrando esse número em pouco mais de 16 anos, quando em 1823 o Estado passou a ter 347 

engenhos. Tabela 02  

A sua importância se dava também, devido ao desenvolvimento de vilas, povoações e 

freguesias, responsáveis pela economia interna e externa de Sergipe, eixos comerciais 

polarizadores que resultaram em prósperos centros urbanos localizados na região açucareira. 

Toda essa formação de crescimento econômico gera as relações capitalistas desiguais. 

Como no Brasil, o estado de Sergipe teve a elite açucareira que dominou a área da cana-de-

açúcar, formada pelos senhores de engenho tendo os plantadores de cana como subalternos.  

 

Tabela 02 – Unidades Produtivas de Açúcar – séc. XIX. 

Municípios 
Números de Engenho e Anos 

1828 1838 1856 1875 1881 1900 

São Cristovão 10 43 04 10 16 -- 

Santo Amaro das Brotas 40 09 10 10 10 07 

Nossa Senhora do Socorro 20 41 21 24 22 19 

Laranjeiras -- 49 73 52 77 39 

Riachuelo -- -- -- 35 -- 31 

Maruim -- 20 22 17 23 17 

Total 70 162 125 148 148 108 

Fonte: Almeida, 1991. 
Organização: Hélio Mário de Araújo, 2006. 
Adaptação: Wesley Alves dos Santos, 2011. 

 

O maior número de engenhos ocorreu a partir  de 1840, pois do total de 344 engenhos, a 

nova província passou a ter 623 em 1849, atingindo 769 em 1859 e 820  no ano de 1886 

(ARAÚJO, 2007). O número se estabiliza na segunda metade do século XIX em torno 700 a 

750 unidades [...] enquanto a cana-de-açúcar fazia prosperar localidades próximas ao litoral e 

à Zona da mata, a pecuária, a cultura do algodão e as culturas de subsistências faziam 

prosperar as terras do agreste e do semi-árido sergipano, graças ao avanço da ocupação e 

povoamento dessas regiões (FRANÇA, 2007. p. 22).  
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Em 1854, ou seja, meados do século XIX, a província de Sergipe contava com 665 

engenhos de açúcar, 159 alambiques e aproximadamente 566 fazendas de gado, elem de se 

evidenciar a presença de sítios na quase totalidade dos municípios inseridos na sub-bacia do 

rio Cotinguiba a exemplo de Nossa Senhora do Socorro com 2  engenhos, 1 alambique, 3 

fazendas de gado e mais de 56 sítios, seguido de Laranjeiras que contava com 66 engenhos de 

açúcar, 16 alambiques e mais de 40 sítios. 

Em decorrência das dificuldades em transportar a cana-de-açúcar, feito em carros de boi 

ou em lombo de animais, a usina ou engenho, localizava-se nas proximidades dos canaviais e 

dos rios. O rio Cotinguiba, por exemplo, constituiu e constitui o mais importante vale 

canavieiro, contando com duas das maiores usinas do Estado: Central de Riachuelo e São José 

dos Pinheiros S/A das 16 existentes. 

No contexto histórico-econômico do Estado, os lucros do setor açucareiro foram os 

maiores no Nordeste no século XIX em relação a outros empreendimentos agrícolas como o 

fumo, couro e algodão. Atualmente a cana-de-açúcar continua sendo o principal produto 

agrícola de Sergipe. Segundo Dantas (1944), a prosperidade e o lucro fizeram com que este 

produto agrícola invadisse todos os vales dos rios sergipanos, desde o Real, ao sul até o Piauí, 

Vaza Barris, Poxim, Sergipe, Ganhamoroba, Siriri, Japaratuba e o Cotinguiba que detém solos 

férteis de massapé e águas abundantes.  

Em meados do século XIX, a economia açucareira sergipana estruturou-se sob a forma 

de um complexo mercantil voltado para o mercado externo e apoiado no regime de trabalho 

escravo, e foi afetado pela cessão do tráfico negreiro em 1850 e pela abolição da escravatura 

em 1888 (ARAÚJO, 2007). 

 Entre os anos de 1780 e 1820, a região da Cotinguiba representou para Sergipe um 

centro sócio-político e econômico de grande importância, principalmente pela presença da 

cana-de-açúcar, para o Estado de Sergipe, porém, com as mudanças na dinâmica da bacia 

hidrográfica, houve alterações no comportamento, tanto nas relações entre os elementos do 

quadro natural quanto na qualidade de vida das populações. 

Nesse contexto, o estado de Sergipe inicia um novo processo econômico pela produção 

da cana-de-açúcar, gerando uma nova configuração sócio-espacial na zona da mata sergipana. 

A área de estudo, por ter sido uma das primeiras a sofrer a degradação ambiental no atual 

Estado de Sergipe para favorecer atividades econômicas impostas pelos colonizadores 

portugueses, encontra-se hoje transformada.  
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CAPÍTULO II 
 
A BACIA HIDROGRÁFICA NO CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO 

DOS SISTEMAS AMBIENTAIS 
 

 

 

2.1 A Paisagem como Categoria Geográfica de Análise e o Geossistema 

como Abordagem Metodológica 

 

 

 A paisagem, enquanto categoria de análise da Geografia pode ser definida como um 

conjunto de estruturas naturais e sociais de um determinado lugar no qual desenvolve uma 

intensa interatividade, seja entre os elementos naturais, entre as relações humanas e desses 

com a natureza, “a paisagem tem, portanto, um caráter dinâmico e em contínua evolução” 

(FONTES, 2010, p. 31). 

 A compreensão de Bertrand (2004, p. 141) para o conceito de paisagem é, que a 

paisagem não é uma simples adição de elementos geográficos disparatados, mas sim uma 

determinada porção do espaço, 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 perpétua evolução. 

 A paisagem então é um conjunto de objetos que têm idades diferentes, é uma herança 

de muitos momentos, um objeto de mudança, resultado de edições e subtrações sucessivas, “é 

uma espécie de marca da história do trabalho, das técnicas, mostra os dados, que nem sempre 

são visíveis, é um palimpsesto, um mosaico” (FONTES, 2010, p. 31). 

 A partir do estudo da paisagem é possível compreender, em parte, a realidade local 

num determinado momento, por está em constante mutação, a paisagem sofre constantemente 

interferências antrópicas, seja dos processos produtivos e/ou da própria natureza.  

 A concepção sistêmica no estudo da paisagem é de fundamental importância, apesar 

de estudos com essa abordagem terem surgidos somente, a partir da década de 1960, quando 

se difundiu amplamente o enfoque ou método sistêmico em muitas disciplinas científicas. 

Antes desta época, porém, algumas idéias geográficas tinham sido por essência sistêmica 

(CHRISTOFOLETTI, 1979).  
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 A partir da visão sistêmica, concebe-se a paisagem como um sistema integrado, no 

qual cada componente isolado não possui propriedades integradas (RODRIGUES, 2004). 

Estas propriedades integradoras somente desenvolvem-se quando se estuda a paisagem como 

um sistema total.  

 Ainda dentro da visão sistêmica, a paisagem é compreendida como um complexo dos 

elementos que compõem e configuram um determinado lugar, além de manter uma  estreita 

vinculação com a vida que nele se desenvolve (COIMBRA, 2002). A utilização da concepção 

paisagística, como base territorial das condições naturais do território, permite alcançar a 

interconexão das informações dos diferentes componentes e elementos naturais 

(RODRIGUES, 2004).  

 Uma primeira abordagem conduz tradicionalmente a maioria dos geógrafos para um 

cenário em que a paisagem está compreendida na interface da natureza e da sociedade, ou 

seja, de um lado, eles reconhecem sua materialidade, isto é, a existência de uma estrutura e de 

um funcionamento próprios aos corpos naturais que a constituem e do outro lado, afirmando 

que o status paisagístico destes corpos naturais é determinado pelo sistema de produção 

econômica e cultural, cujos efeitos diferem segundo as produções e os grupos sociais. A 

dimensão social e histórica da paisagem está claramente afirmada e a percepção está 

englobada no conjunto do processo social (PASSOS, 2003, p. 53). 

 A maioria dos geógrafos situa a paisagem na interface da natureza e da sociedade, 

participando de uma renovação da pesquisa na interface da natureza (PASSOS, 2003). Tricart 

(1981) apresenta a paisagem como sendo uma dada porção perceptível a um observador onde 

se inscreve uma combinação de fatos visíveis e invisíveis e interações as quais, num dado 

momento, não percebeu senão o resultado global. 

 Em termos gerais a paisagem é a natureza integrada e deve ser compreendida como 

síntese dos aspectos físicos e sociais, sendo importante seu conhecimento, no sentido de 

serem desenvolvidas pesquisas aplicadas que possam levar a metodologias que colaborem 

com o manejo adequado e sustentável dos recursos naturais, relevantes para as sociedades 

como um todo (GUERRA & MARÇAL, 2006).  

 Não é sem razão que Christofoletti (1999) enfatiza que a paisagem constitui-se no 

campo de investigação da Geografia, onde se permite que o espaço seja compreendido como 

um sistema ambiental físico e socioeconômico, com estruturação, funcionamento e dinâmica 

dos elementos físicos, biogeográficos, sociais e econômicos. 

 Apesar da análise da paisagem ser muito adequada aos estudos ambientais, para 

Monteiro (2001), existem diversas formas de conduzir os estudos da paisagem, sendo um 
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deles a abordagem geossistêmica, onde Miximiano (2004) apresenta a paisagem como algo 

resultante das relações dinâmicas de elementos físicos, biológicos e antrópicos, além de 

afirmar que ela não é um fato natural, mas inclui a existência humana. 

 Bolós (1992) apresenta a paisagem como objeto de estudo da Geografia, por ter uma 

visão de realidade integrada, onde os elementos abióticos, bióticos e antrópicos aparecem 

associados de tal maneira, que os conjuntos podem ser trabalhados como um modelo de 

sistema.  

 A bacia hidrográfica não pode ser entendida pelo estudo isolado de cada um dos seus 

componentes: sua estrutura, funcionamento e organização são decorrentes das inter-relações 

destes elementos (PEREZ FILHO, 1975). 

 Nessa perspectiva, entende-se que a unidade de paisagem é uma unidade espacial que 

apresenta características singulares (tanto no meio geobiofísico, quanto no meio sócio-

econômico) que a definem e a delimitam e a distinguem das outras unidades, podendo 

consistir, por excelência, numa unidade de planejamento/gerenciamento ambiental. “A análise 

da paisagem necessita de um modelo específico de investigação nos estudos geográficos, para 

que se possam atingir os objetivos esperados” (SANTANA, 2008, p. 21).  

 De acordo com Rodriguez, Silva e Cavalcante (2004) a partir da visão sistêmica, 

concebe-se a paisagem como um sistema integrado no qual cada componente isolado não 

possui propriedades integradoras. 

 Para tanto, as concepções Geossistêmicas como modelos teóricos da paisagem, 

fornecerão elementos para o conhecimento sobre a estrutura e funcionamento da natureza, 

proporcionando um planejamento racional de uso e ocupação do solo, de acordo com a 

capacidade de cada sistema ambiental. 

 A introdução da Teoria Geral dos Sistemas (TGS) na análise da paisagem possibilitou 

uma nova forma de compreender como os elementos estabelecem suas relações de forma a 

produzir e organizar o espaço geográfico constituindo uma nova forma de abordar a 

problemática ambiental.  

 O geossistema por corresponder a um determinado tipo de sistema, teve seu conceito 

definido pelo geógrafo soviético Sotchava em 1963, “e foi utilizado em inglês, em 1967, pelo 

geógrafo Stoddart e em alemão,em 1969, por Neef” (ARAÚJO, 2010, p. 44). A teoria dos 

geossistemas constitui-se como principal marco da incorporação da Teoria Geral dos Sistemas 

aos estudos de Geografia Física. 

 O soviético Sotchava (1976) destacou o geossistema como uma unidade dinâmica que 

apresenta uma organização geográfica própria, classificando os geossistemas em homogêneos 
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ou diferenciados, hierarquizando-os em três níveis: planetário, regional e topológico, sendo 

qualquer um desses níveis chamado de geossistema. 

 Os estudos voltados às concepções sistêmicas na análise da paisagem surgiram no 

início da década de 1960, quando se difundiu amplamente o enfoque ou método sistêmico em 

muitas disciplinas científicas. “A partir dessa década o geossistemas passou a ser utilizado por 

todos os especialistas da Ciência da Paisagem” (ARAÚJO, 2010. p. 44). No entanto, antes 

desta época, algumas idéias geográficas já se apresentavam na sua essência como sistêmicas, 

as quais concebiam a paisagem como um sistema integrado, no qual cada componente isolado 

não possui propriedades integradas.  

 Na concepção de Bolós (1992, p. 36) “o geossistema, como o ecossistema, é uma 

abstração, um conceito, um modelo teórico da paisagem”. Nele encontramos todas e cada uma 

das características que definimos como próprias de todo o sistema.  

Entretanto, para Bertrand (1972), o geossistema é um complexo dinâmico mesmo 

numa perspectiva de espaço-tempo muito breve, por exemplo, histórica. Assim, o potencial 

ecológico, a exploração biológica e a ocupação antrópica constituem dados instáveis com 

efetiva variação têmporo - espacial. Por sua variação interna e por sua estrutura, o 

geossistema não apresenta necessariamente, uma homogeneidade fisionômica. 

Estas propriedades integradoras somente desenvolvem-se quando se estuda a paisagem 

como um sistema total, sob este enfoque a paisagem, então, é o complexo dos elementos que 

compõem e configuram um lugar determinado e que tem estreita vinculação com a vida que 

nele se desenvolve (CHRISTOFOLETTI, 1980; COIMBRA, 2002; RODRIGUES, 2004).   

 Nesse contexto a paisagem integra, pois o homem, ou mais precisamente, a sociedade 

é considerada como agente natural. A ciência da paisagem ignora a ruptura entre a Geografia 

Física e Geografia Humana. A paisagem é, portanto, um espaço de três dimensões: natural, 

social e histórica (PASSOS, 2003). Nesse sentido, lembramos que a paisagem é desde a 

origem, um produto socializado (BERTRAND, 1978; PASSOS, 2003). 

 Os vários processos de aperfeiçoamentos, os quais passaram os estudos sobre 

paisagem, acabaram por conferir-lhe um caráter polissêmico. Além disso, essas modificações 

permitiram o desenvolvimento do enfoque sistêmico em Geografia que, atualmente, tem dado 

lugar à formulação da noção espacial de geossistema. (CHRISTOFOLETTI, 1999; 

RODRIGUES, 2004). 

 Na concepção de Guerra & Marçal (2006) os geossistemas por corresponder ao 

resultado da combinação dos fatores geomorfológicos, climáticos, hidrológicos e da cobertura 

vegetal, podendo influir fatores sociais e econômicos, e, por serem processos dinâmicos, 
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podem ou não gerar unidades homogêneas internamente, associam-se à idéia de organização 

do espaço com a evolução da natureza. O geossistemas é compreendido como uma unidade 

dimensional entre algumas centenas de quilômetros quadrados, numa escala que se situa a 

maior parte dos fenômenos de interferência entre os elementos da paisagem e que evoluem as 

combinações dialéticas mais interessantes para o geógrafo (BERTAND, 2004).  

 Bertrand (2004) utilizou essa abordagem para buscar explicar os sistemas ambientais 

franceses. Conforme o autor o geossistemas está, [...] situado em uma porção do espaço, 

sendo resultado da combinação dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, biológicos e 

antrópicos, que fazem da paisagem um conjunto único e indissociável, em perpétua evolução 

(op. Cit. 1). 

 Tomando por base essa conceituação, o mesmo propõe um sistema taxonômico de 

hierarquização da paisagem constituído por seis níveis que levam em consideração o tempo e 

o espaço em ordem decrescente. Nas chamadas unidades superiores estão a zona, o domínio e 

a região correspondentes às grandezas de I a IV de Tricart (1979), nas quais os elementos 

climáticos e estruturais são mais relevantes. As grandezas de V a III da classificação de 

Tricart correspondem às “unidades inferiores”, em que estão o geossistema, o geofácies e o 

geótopo, caracterizados pelos elementos biogeográficos e antrópicos. 

 Nesse sentido, Bertrand (2004) propôs a análise da paisagem a partir de três elementos 

essenciais: o potencial ecológico (clima, hidrologia e geomorfologia), a exploração biológica 

(flora, fauna e solo) e ação antrópica (Figura 03). O autor ressalva ainda que as paisagens 

bastante humanizadas requerem métodos de análises próprios. Assim, a dinâmica da paisagem 

ocorre através das relações recíprocas dos seus elementos que não tem sentido se estudados 

isoladamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03 – Estrutura funcional dos geossistemas (BERTRAND, 1971). 
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 Entender determinado espaço sob a ótica sistêmica implica em apoiar-se em outros 

conceitos, entre eles o geossistema e, nesse sentido, a Geografia Física disponibiliza o 

conceito de geossistema, a interface ecologia, evidencia o conceito de ecossistema; e a 

ciência, de uma forma geral, o conceito de sistema. 

 Com a teoria dos geossistemas, a abordagem morfodinâmica possibilita a delimitação 

espacial de unidades cujos processos atuais podem ser considerados semelhantes. Nesses 

casos, é possível classificar as unidades quanto à sua estabilidade (formas e processos), 

singularidade e grau de recorrência (diversidade ambiental), fragilidade ou vulnerabilidade no 

que se refere às interferências antrópicas, entre outras discriminações úteis na esfera do 

planejamento e gestão territorial característico (RODRIGUES, 2001). 

 Assim, a teoria dos geossistemas encontra-se a serviço de estudos relacionados à 

degradação ambiental, pois além de permitir a análise física, possibilita a abordagem das 

relações existentes entre sociedade e ambiente.    

 

 

2.2 A Bacia Hidrográfica como Unidade de Estudo dos Sistemas Ambientais 

  

 

 Os recursos hídricos, enquanto parte importante do meio físico, são facilmente 

comprometidos, sejam no âmbito da qualidade e/ou quantidade, sejam por características 

como alteração de cursos d’água ou diminuição dos canais de drenagem, tornando o atual 

cenário de degradação e descaso preocupante (SILVA, 2003). 

As bacias hidrográficas não se limitam apenas a cursos d’água que seccionam o relevo 

ou drenam uma determinada área, mas sim, a um espaço topograficamente destinado a 

alimentar estes cursos d’água através de vários processos de movimentação da água como: 

escoamento superficial, subsuperficial, infiltração, entre outros (LIMA 2008, p.28). 

As diversas definições propostas para bacia hidrográfica assemelham-se ao conceito 

dado por Pinto (1976), sendo definido como um conjunto de terras drenadas por um rio e seus 

afluentes, formada nas regiões mais altas do relevo por divisores de água, onde as águas das 

chuvas, ou escoam superficialmente formando os riachos e rios, ou infiltram no solo para 

formação de nascentes e do lençol freático.  
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 Araújo (2007, p. 39) ao trabalhar as “Relações Socioambientais na bacia Costeira do 

Rio Sergipe” em sua tese de doutoramento em Geografia, chama a atenção para os diversos 

conceitos de bacias hidrográficas. Segundo esse autor “o amplo conceito de bacia hidrográfica 

sempre foi de valia no âmbito da ciência geográfica e com aceitação dominante na 

geomorfologia brasileira”, para isso destacou diversos autores em sua tese de Doutorado 

como: Christofoletti (1974), Sousa (1982), Cunha (1994), Coelho Netto (1994), Fontes 

(1997), Botelho (1999), Botelho e Silva (2004), além de outros especialistas de áreas afins 

que direta ou indiretamente têm demonstrado interesse pela temática, a exemplo de Suguio e 

Bigarella (1990), Silveira (2002) e Silva, Schultz e Camargo (2004), entre outros.  

Ainda, no entendimento de Araújo (2007) o consenso científico em torno do aspecto 

conceitual ora apresentado parte do pressuposto de que o conceito de bacias hidrográficas, 

“obriga naturalmente a existência de cabeceiras ou nascentes, divisores d’água, cursos d’água, 

afluentes e subafluentes”, podendo ser “principal, secundária e terciária, quando constituída 

de cursos de água de menor importância, a exemplo dos subafluentes” (Guerra, 1997, p. 76). 

Além disso, as bacias hidrográficas interligam-se com outras em ordem hierárquica superior, 

constituindo, em relação à última, uma sub-bacia.  

A par desse raciocínio, Pinto (1976), reforça que, as bacias hidrográficas podem ser 

desmembradas em um número qualquer de sub-bacias, dependendo do ponto de saída 

considerado ao longo do seu eixo-tronco ou canal coletor. Por serem compostas de um 

conjunto de superfícies vertentes e de uma rede de drenagem formada por cursos de água que 

confluem até resultar em um leito único no seu exutório, as bacias hidrográficas não se 

limitam apenas a cursos d’água que seccionam o relevo ou drenam uma determinada área, 

mas sim, a um espaço topograficamente destinado a alimentar estes cursos d’água através de 

vários processos de movimentação da água como: escoamento superficial, subsuperficial, 

infiltração, entre outros.  

 Na perspectiva de Botelho (2004) a bacia hidrográfica ou bacia de drenagem 

compreende a área da superfície terrestre drenada por um rio principal e seus tributários e 

limitada por divisores de água, porém Tomazoni et al. (2005) consideram que as bacias 

hidrográficas são segmentos do meio ambiente definidas no espaço e reconhecidas em função 

de características e propriedades que sejam razoavelmente estáveis ou ciclicamente 

previsíveis, incluindo aquelas da atmosfera, solo, substrato geológico, hidrologia e do 

resultado de uso e ocupação do solo.  

 Sob a ótica do planejamento ambiental, as bacias hidrográficas têm sido adotadas 

como unidades físicas de reconhecimento, caracterização e avaliação, a fim de facilitar a 
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abordagem sobre os recursos hídricos. Considera-se que o comportamento de uma bacia 

hidrográfica ao longo do tempo ocorre por dois fatores, sendo eles, de ordem natural, 

responsáveis pela pré-disposição do meio à degradação ambiental, e antrópicos, onde as 

atividades humanas interferem de forma direta ou indireta no funcionamento da bacia.  

 Segundo Botelho (1996), citado por Araújo (2007) a utilização da bacia hidrográfica 

como unidade de planejamento formal ocorreu nos Estados Unidos, em 1933, a partir de então 

é adotada no Reino Unido, França, Nigéria e restante do mundo. Portanto, a adoção de bacia 

hidrográfica como unidade básica de estudo é de aceitação internacional, por ser uma área 

física bem delimitada apresentando elementos que se encontram integrados dentro de uma 

visão holística, pois, não dá para desassociar os elementos geoambientais dos antrópicos 

(FONTES, 2010, p. 27). 

 No Brasil, só a partir da década de 1980 e, principalmente, a de 1990 que são 

marcadas por trabalhos que tem na bacia hidrográfica sua unidade fundamental de pesquisa 

em detrimento das áreas de estudo, anteriormente muito utilizadas, como as unidades político-

administrativas (distritos, municípios.), ou delimitadas por linhas de coordenadas 

cartográficas formando quadrículas definidas em cartas topográficas (ARAÚJO, 2007).  

 Do ponto de vista prático operacional, a bacia hidrográfica pode ser delimitada sobre 

uma base cartográfica que contenha cotas altimétricas, como as cartas topográficas, ou que 

permita uma visão tridimensional da paisagem como as fotografias aéreas. Para Botelho 

(1996), a delimitação de bacias hidrográficas a partir de imagens de satélites também é 

possível, muito embora sua maior ou menor precisão fique a cargo não só do tamanho da 

bacia a ser mapeada como também da qualidade e riqueza de informações da imagem 

considerada. 

 Tais limites devem ser posteriormente observados em campo, visto que a bacia 

hidrográfica pressupõe várias dimensões e expressões (bacias de ordem zero, microbacias e 

sub-bacias) sem necessariamente guardar entre si relações hierárquicas. Apreende-se disso 

que a bacia hidrográfica deve abranger uma área suficientemente grande para que possam ser 

identificadas as interrelações existentes entre diversos elementos do quadro socioambiental 

que a caracterizam (ARAÚJO, 2007).  

  A ênfase dada nas últimas décadas aos estudos ambientais na elaboração de análises 

socioambientais reforça a análise da bacia hidrográfica como unidade de estudo por constituir 

uma unidade física bem caracterizada, tanto do ponto de vista da integração, como da 

funcionalidade de seus componentes (FONTES, 1997). 
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 Apesar das bacias hidrográficas serem consideradas como unidades físicas ideais para 

estudos ambientais, as complexas reflexões que envolvem essa problemática emerge como 

um tema relevante para a investigação geográfica na medida em que se constitui como 

alicerce essencial para o desenvolvimento econômico e social.  

 Com isso, entende-se que as bacias hidrográficas constituem-se em unidades físicas 

ideais para estudos ambientais pelo fato de apresentarem características que sirvam a 

elaboração de um planejamento integrado (unidade física e unidade social), visando a 

implantação de um programa racional de utilização e preservação dos recursos naturais (solo, 

subsolo, água, vegetação) e uma agricultura sustentável. Neste sentido, o planejamento e o 

manejo dos recursos naturais das grandes bacias devem partir de projetos de médias e 

pequenas bacias, como é o caso da sub-bacia do rio Cotinguiba.  

As bacias hidrográficas, enquanto parte importante do meio físico, são facilmente 

comprometidas, sejam no âmbito da qualidade e/ou quantidade, sejam por características 

como alteração de cursos d’água ou diminuição dos canais de drenagem, tornando o atual 

cenário de degradação e descaso preocupante (SILVA, 2003). 

A necessidade de fazer análises em bacias hidrográficas tem-se demonstrado de ordem 

capital na razão direta em que se intensificam os usos e os conflitos desses usos da água 

(conflito de destinação de uso, de disponibilidade quantitativa e qualitativa), bem como o 

aumento da demanda e das crescentes dificuldades para satisfazê-la de forma eficiente e com 

qualidade. 

Com a subdivisão de uma bacia hidrográfica de maior ordem em seus componentes 

(sub-bacias hidrográficas), as transformações de condições difusas de problemas ambientais 

para condições pontuais, facilitam sua identificação, seu controle e o estabelecimento de 

prioridades para atenuação ou mitigação dos impactos ambientais.  

 Entende-se então que as formas de ocupação dos solos têm importância considerada, 

pois podem implicar em mudanças no sistema natural, como por exemplo, aumento do 

escoamento superficial, diminuição da infiltração da cobertura vegetal natural, poluição das 

águas e dos solos, acarretando em desequilíbrios na sua dinâmica natural. Sendo assim todos 

os acontecimentos que ocorrem na bacia repercutem direta ou indiretamente nos rios.  

 Neste sentido, deve-se estudar a bacia hidrográfica como um todo, sem considerar 

apenas um dos elementos, mas o conjunto em interação, pois a relação sociedade x natureza 

deve ser estudada, pois a ação antrópica influencia a dinâmica natural de bacia. 
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2.3 Meio Ambiente, Produção do Espaço e Desenvolvimento Sustentável 

 

 

A partir da década de 1970, tem-se discutido muito sobre o meio ambiente e os 

impactos socioambientais. Dentre os fatores que contribuíram para as discussões, destaca-se a 

política de crescimento econômico, iniciada na década de 1950, a qual tem refletido sobre o 

ambiente natural, uma vez que os recursos para mover a economia são extraídos da natureza 

sem a maior preocupação com o meio.  

 “A questão ambiental é, antes de tudo, uma questão social” (CARVALHO et al, 1994, 

p. 114). Na história da humanidade, observa-se que o modo de organização social e o modo 

de transformação da natureza são instâncias interativas de uma mesma entidade, a entidade 

sociedade-natureza, que o movimento capitalista colocou em uma escala planetária o sistema 

capitalista mundial.  

As questões ambientais, no mundo contemporâneo, vêm colocando as contradições do 

desenvolvimento capitalista, cujas soluções demandam uma nova ordem mundial 

(CARVALHO et al, 1994, p. 114). 

Cunha e Guerra (2004, p. 345), salientam que “essa é, talvez, uma posição simplista de 

que áreas com forte concentração populacional estejam, necessariamente, sujeitas à 

degradação. É claro que pode ser uma causa, mas não a única, nem a principal”. 

Assim, entende-se que não somente o problema do crescimento ambiental está 

relacionado com as questões ambientais, como também, outros fatores que tem contribuído 

para a modificação da paisagem como: desmatamentos, urbanização, obras de engenharia para 

construção de ferrovias, estradas, ou represas, a mineração, a exploração da vegetação, as 

atividades agrícolas, o excessivo uso de produtos  químicos na agricultura, o uso inadequados 

de máquinas, a ausência de práticas conservacionistas do solo e as atividades industriais ou 

bioindustriais que causam a poluição do solo.  

Segundo Komagawa (2003, p. 10), a alteração na paisagem tem ocorrido em 

conseqüência de dois fatores. O primeiro diz respeito à utilização dos seus recursos naturais, e 

a segunda, em função das externalidades negativas, geradas pelos processos produtivos e do 

consumo, o qual tem gerado sérios problemas socioambientais na paisagem. 

“Em Geografia, a analise espacial nos remete a contemplação da paisagem enquanto 

algo que representa o real” (ROCHA, 2008, p. 35). Mas o conhecimento do real é entendido 

como processos materiais, é uma emergência epistêmica relativamente recente Leff (2002, p. 



28 

 

25). De certa forma, os aspectos visíveis da paisagem são, a princípio, os precursores da busca 

pelo conhecimento do real, assim, para atingir os aspectos invisíveis depende-se de uma 

análise mais detalhada e, para tanto, teórica da paisagem. 

 A paisagem, neste contexto, é entendida como uma categoria de análise que não deve 

ser confundida com o espaço, nem deve ser vista como algo inserida no espaço, pois o espaço 

é a dimensão da forma e reflete ao mesmo tempo, paisagem, lugar e território. 

 A paisagem entra aqui como algo que ao mesmo tempo é representada pelos aspectos 

visíveis e concretos do real. Mas essa concretude ocorre quando se compreende que o 

concreto é concreto porque é a síntese de múltiplas determinações. A paisagem então e o 

espaço, não são sinônimos, paisagem refere-se ao conjunto de formas, que num dado 

momento, exprime as heranças que representam as sucessivas relações localizadas entre o 

homem e natureza. “O espaço são essas formas mais a vida que as anima” (SANTOS, 2006 

p.79). 

 Na dinâmica que fundamenta a relação sociedade-natureza, destacam-se diversos 

momentos de diversificação da natureza com padrões específicos, para cada momento 

histórico. Por muito tempo, a diversidade da natureza era dada pelas forças sociais vigentes da 

época. Com o advento da industrialização, acentuam-se as atividades humanas, aplicando 

novos meios e instrumentos que vão diversificando ainda mais a natureza que passa a ser vista 

como recurso, ou melhor, que a transforma em propriedade privada e, na base de extração de 

matéria prima para a produção.  

 O homem é o ser da natureza que penetra na natureza (pelo conhecimento) e a domina 

(pelos instrumentos); e se ele parece, por causa dos meios que emprega sair da natureza. 

Assim, surge uma nova concepção de natureza e de mundo ao qual busca relacionar as 

transformações espaciais ocorridas com o advento do capitalismo e suas diversas etapas, que 

em cada momento, imprime na natureza novas formas de “dominação”, de uso e de troca.  

 A idéia de dominação da natureza é reducionista e fragmentária, pois, começa com a 

natureza e a sociedade sendo dois domínios separados e tenta unificá-los, e o que devemos 

fazer é o procedimento oposto que considera a relação sociedade natureza como sendo uma 

unidade e qualquer separação que exista entre elas é o resultado simultaneamente histórico e 

lógico. 

 Ao invés da dominação da natureza, devemos considerar o complexo processo de 

produção da natureza, já que o argumento de dominação da natureza pode ser unidimensional 

e livre de contradições. Assim, a produção da natureza passou a ser entendida como um 

paradoxo, já que tradicionalmente, a idéia de natureza transmite um conceito onde ela é vista 
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como algo que não pode ser produzido, é uma dádiva divina. No entanto, existe uma 

diferenciação básica, é a diferenciação do homem perante os animais que se faz a partir do 

momento em que ele começa a produzir para viver.  

 Essa produção não cessa, ao contrário ela aperfeiçoa e especializa-se na medida em 

que homem como ser social historicamente, transforma a si mesmo, a sociedade e a natureza. 

Assim, a produção da Natureza é uma produção social, na medida em que a sociedade passa a 

se articular e se estruturar mediante essa interação e uso, transformando a natureza em 

recursos cada vez mais diversos.  

 Neste sentido, pode-se falar em produção e reprodução do espaço, conjugado com essa 

produção da natureza. A produção espacial é entendida aqui pela distribuição de atividades 

que, segundo Santos (2004), resulta na totalidade de recursos e por sua vez na divisão 

territorial do trabalho. Essa divisão é materializada na formação sócio-espacial de uma 

determinada sociedade. 

 No Brasil, a relação do homem com a natureza data dos primórdios da nossa 

colonização através de uma série de ações predatórias pré-industriais, como a exploração 

comercial da árvore do pau-brasil e os grandes ciclos da economia nacional, cana-de-açúcar, 

café, ouro e diamantes (GUIMARÃES, 2008). 

 Mas foi somente, a partir da segunda metade do século XX, que o Brasil vivenciou um 

intenso processo de urbanização. Em 1940 o país era predominante rural, com apenas 26% da 

população vivendo nas cidades. No ano 2000 a população urbana atinge mais de 82% da 

população total. Esse processo, segundo Maricato (1996) foi desencadeado por uma forte 

intervenção estatal, pautada no binômio crescimento e pobreza com concentração dos 

investimentos financeiros nos grandes centros urbanos. Ainda segundo a autora, o fim desse 

suposto desenvolvimento na década de 1980 ocasionou a ampliação das desigualdades sociais 

gerando uma enorme massa de excluídos. 

 Com isso, observa-se que o meio ambiente tem sofrido alterações constantes e 

significativas nos últimos tempos devido à maior interação das atividades antrópicas com os 

recursos naturais. Este fato se intensificou, principalmente, após o crescimento e ocupação 

desordenada dos centros urbanos e sua expansão para as áreas de proteção ambiental. 

 Em decorrência dessas atividades ao longo de décadas, a deterioração dos recursos 

naturais, principalmente solo e água, cresceu intensamente, atingindo níveis críticos, 

observada pelo assoreamento e poluição dos cursos e espelhos d'água. Assim, o planejamento 

ambiental de uma bacia hidrográfica, principalmente quando envolve atividades exploratórias 

impactantes, deve ser norteado por um conjunto de decisões baseadas em características 
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técnicas do meio ambiente, necessidades das populações e sociedades que orbitam ao redor, e 

nos fatores operacionais de cada uma de suas regiões. 

 As grandes cidades e suas áreas metropolitanas são responsáveis por alguns dos 

principais problemas ambientais enfrentados pela humanidade. O estilo de vida nas maiores 

cidades caracteriza-se por uma elevada demanda de energia, gerando poluição atmosférica, 

efeito estufa e gases que afetam a camada de ozônio. Essas aglomerações urbanas também 

concentram a atividade industrial, aumentando sua contribuição para os problemas globais, 

assim como acentuando os impactos ambientais locais.  

 No nível local, as grandes cidades também pressionam os recursos hídricos (captação 

maior do que a capacidade de reposição, combinada com poluição industrial e domiciliar) e os 

solos (contaminação através de poluentes carreados pelas chuvas e devido à disposição 

inadequada do lixo).  

 Além desses impactos ambientais, as grandes cidades dos países subdesenvolvidos 

possuem outra característica: é aqui que a interseção entre as desigualdades sociais e os custos 

ambientais e econômicos do crescimento industrial é mais claramente refletida. A exclusão 

social agora ameaça solapar as metas do desenvolvimento, diluindo os ganhos das décadas 

recentes e aumentando as distâncias entre os grupos sociais.  

 No Brasil, em um grau exagerado, apenas alguns grupos obtiveram os benefícios da 

urbanização/industrialização do Século XX. A exclusão social contemporânea não se refere 

apenas ao acesso restrito ao consumo material, mas também ao difícil acesso aos serviços 

públicos e à maior vulnerabilidade ambiental. 

 Para Cunha & Guerra (2003) o estudo da degradação ambiental não deve ser realizado 

apenas sob o ponto de vista físico. Na realidade, para que o problema possa ser entendido de 

forma global, integrada e holística, devem-se levar em conta as relações existentes entre 

degradação ambiental e a sociedade causadora dessa degradação que ao mesmo tempo, sofre e 

procura resolver, recuperar e/ou reconstruir as áreas degradadas. 

 Nesta abordagem o meio ambiente deixa de receber aquela “tradicional” visão 

descritiva/completiva por parte da Geografia como se fosse um santuário que existe 

paralelamente à sociedade. O meio ambiente é visto então como um recurso a ser utilizado e 

como tal deve ser analisado e protegido, de acordo com suas diferentes condições, numa 

atitude de respeito, conservação e preservação. 

 As discussões sobre degradação ambiental cresceram dada a necessidade de rever as 

causas do manejo dos solos em áreas de monocultura ou não e a utilização de técnicas e 

tecnologias aplicadas nessas atividades. Era comumente dada a responsabilidade pela 
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degradação ambiental o acréscimo populacional, como principal variável, devido a pressão 

sobre os recursos naturais.  

  Cunha e Guerra salientam que: 

 
Essa é, talvez, uma posição simplista de que áreas com forte concentração 
populacional estejam, necessariamente, sujeitas à degradação. É claro que pode ser 
uma causa, mas não a única, nem a principal. O manejo inadequado do solo, tanto 
em áreas rurais como em áreas urbanas, é a principal causa da degradação. Essas 
áreas estão, portanto, mais sujeitas a sofrer degradação do que aquelas com grande 
pressão demográfica, mas que levem em conta os riscos da natureza. É reconhecido, 
por outro lado, que nem sempre isso acontece, pois a simples pressão demográfica, 
aliada à necessidade da obtenção de recursos naturais, pode resultar em processos de 
degradação (CUNHA & GUERRA, 2004, p.345-347). 

   

Os principais fatores responsáveis pela degradação são: desmatamento para atividades 

ligadas à agricultura, a urbanização, as obras de engenharia para a construção de estradas e 

ferrovias, ou represas, a mineração a céu aberto, a super exploração da vegetação, as 

atividades agrícolas, incluindo o uso excessivo e abusivo de produtos químicos, o uso de 

máquinas inadequadas ou bioindustriais que causam a poluição dos solos. 

 Norgaard apud Beduschi alegam que a degradação ambiental: 

 

Está atrelada à perda global da diversidade biológica, existindo dois principais 
fenômenos causadores desta perda. Primeiro, os níveis populacionais forçaram a 
transformação de áreas até agora relativamente não perturbadas em terras usadas 
para a agricultura. Segundo, poluentes agrícolas e industriais aplicaram uma pressão 
seletiva e nova e estreitamento uniforme sobre as espécies. O crescimento da 
população e as mudanças tecnológicas têm impacto múltiplo, em vez de 
simplesmente aditivo, sobre o ambiente e a diversidade biológica (NORGAARD, 
1997 apud BEDUSCHI, 2003, p. 11). 
 

 Sobre a degradação ambiental, Komogawa (2003) argumenta que ela pode ocorrer de 

duas maneiras: a primeira se dá pela utilização dos seus recursos naturais, e a segunda, em 

função das externalidades negativas, geradas pelos processos produtivos e do consumo 

(poluição e emissão de poluentes).   

 A degradação ambiental pode ter uma série de causas, dentre elas é comum colocar-se 

a responsabilidade no crescimento populacional e, na conseqüente pressão exercida sobre o 

meio físico. O manejo inadequado do solo, tanto em áreas urbanas, como nas áreas rurais, é a 

principal causa da degradação. 

 Para Orellana (1981), o meio ambiente é um sistema de interações entre fatores 

físicos, químicos, biológicos e sociais, suscepitíveis de ter um efeito direto ou indireto, 

imediato ou em longo prazo, sobre os seres vivos e as interações humanas. Como 

conseqüência desse sistema tem uma modificação constante do meio ambiente produzido. 
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 É por meio da ocupação e estabelecimento das suas atividades, que os seres humanos 

vão usufruindo esse potencial dos recursos naturais e modificando os aspectos do meio 

ambiente, inserindo-se assim como agente que influencia as características visuais e os fluxos 

de matéria e energia, modificando o “equilíbrio natural” dos ecossistemas 

(CHRISTOFOLETTI, 1993). 

 Os processos de degradação ambiental podem ocorrer tanto no urbano quanto no rural, 

porém, quanto mais concentrada é a população maior o potencial de impacto negativo sobre o 

ambiente, com destaque para as áreas urbanas. Elas são responsáveis diretas e indiretamente 

pelas emissões de dejetos e poluentes, que geralmente não recebem tratamento adequado, ou 

nem mesmo nenhum tipo de tratamento.  

Essas mudanças negativas se inserem, geralmente, em bacias hidrográficas e são 

capazes de alterar o seu comportamento, tanto nas relações entre os elementos do quadro 

natural quanto na qualidade de vida das populações. Outro fator é a compactação dos solos 

que aumenta o deflúvio superficial, o desmatamento descontrolado, gera processos erosivos 

capazes de empobrecerem os solos, os quais diminuirão a sua capacidade de produção e 

fertilidade afetando, diretamente, a sociedade.  

Dependendo das formas de manejo dos espaços isso pode gerar sérios problemas 

ambientais e sociais. Atualmente, a complexidade ambiental em que vivemos nos conduz, na 

maioria das vezes, a trabalhar com ou a partir dos processos de degradação já em 

desenvolvimento, levando-nos a desafios ainda maiores para buscar soluções que apontem 

mecanismos que relacionem as possíveis causas e, ao mesmo tempo, entender os processos 

que levam a acentuar os problemas ambientais.  

Neste cenário, torna-se também relevante a busca para adequar metodologias e 

ferramentas para trabalhar o planejamento de unidades que apontem perspectivas mais 

coerentes e duradouras para a proteção, preservação das diversidades de paisagem e unidades 

de paisagem (GUERRA & MARÇAL, 2006). 

 No tocante ao solo, pode-se afirmar que a forma como ele é manejado, em 

determinadas áreas, promove a sua exaustão, não produzindo como antes, mas 

empobrecendo-se de minerais e nutrientes necessários ao seu funcionamento. 

 Como o principal causador da perda da biodiversidade, o desmatamento pode 

apresentar as seguintes conseqüências: desertificação, alteração dos ecossistemas, destruição 

de espécies regionais (extinção), erosão, assoreamento dos rios, entre outras.  

 Assim, é necessário comparar a degradação ambiental ao crescimento urbano e 

econômico da população. Com a aplicação dessa proposta é possível identificar as áreas maus 
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susceptíveis às atividades antrópicas e tornar-se importante instrumento no planejamento de 

bacias hidrográficas, além de fornecer subsídios aos aspectos socioeconômicos. 

 Porém, apesar de Leff (2002) afirmar que a problemática ambiental aparece como um 

sintoma e um questionamento do modelo de civilização construído sobre a perspectiva de 

elementos de racionalidade das sociedades modernas, não estamos isentos de responsabilidade 

na condução do planeta Terra e na articulação dos nossos próprios rumos. O destino é comum, 

embora a maior parte do gênero humano não se dê conta disso (COIMBRA, 2002). 

 Ainda para Leff (2002) o problema ambiental tem sido debatido a partir de diversas 

perspectivas ideológicas que trilham por dois caminhos, ou seja, por um lado, a crise 

ambiental é percebida como resultado da pressão exercida pelo crescimento da população 

sobre os limites dos recursos do planeta. Por outro, é interpretada como o efeito da 

acumulação de capital e da maximização da taxa de lucro que induzem a padrões tecnológicos 

de uso e ritmos de exploração da natureza, bem como formas de consumo, que vêm esgotando 

as reservas de recursos naturais, degradando a fertilidade do solo e afetando as condições de 

regeneração dos ecossistemas naturais. 

 As modificações que ocorrem no espaço, transformando rapidamente as características 

regionais e locais, se fazem de modo acelerado, e os projetos de modernização para atender a 

determinados grupos têm trazido problemas de difícil solução. 

 Assim, Santos (2004) enfatiza que o meio ambiente não se explica apenas pela 

organização das forças físicas da natureza e sim na interação com o homem, pois se 

considerarmos o homem como um fator importante de análise do meio ambiente, reforçamos 

a idéia de que há problemas socioambientais e não tão somente ambientais. 

 Nesse contexto, surge o termo desenvolvimento sustentável, que ideologicamente foi 

postulado como idéia de “progresso”, pois possui uma notável polissemia de significados e 

aplicações. Utilizado algumas vezes como sinônimo de crescimento econômico, outras como 

marketing político, desenvolver, se torna algo extremamente complexo no atual meio técnico 

científico e informacional, numa era globalizada.  

 O conceito de desenvolvimento como sinônimo de crescimento e progresso “sempre 

instigou o pensamento político, social e econômico das sociedades, inclusive aquelas que o 

almeja como possível saída de uma condição inferior, frente aos avanços e conquistas 

centrais” (GUIMARÃES, 2008, p. 26). 

 Esse ideário, porém, não encontrando consistência quando o quadro que se apresenta, 

através de índices de desenvolvimento/crescimento das mais diversas vertentes econômicas, 
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mostram lacunas ainda intransponíveis com relação a dignidade da pessoa humana e a sua 

relação com o meio ambiente em que vive.  

 Para Lobão, 

o desenvolvimento sustentável como um importante direcionamento por buscar 
incorporar a perspectiva da natureza numa discussão que, dentre outras,, aponta para 
a necessidade de se compreender o planeta como um sistema que ao se exaurir 
coloca em risco a sobrevivência da própria vida. E também por não reduzir a 
importância das demais escalas, regional, nacional e global, visto que compreende o 
meio ambiente de forma mais holística e evidencia a necessidade de se pensar em 
planejamentos integrados e enfatizando a necessidade de se incluir as diversas 
escalas” (LOBÃO, 2009, p. 20). 

 
 O conceito de desenvolvimento sustentável se popularizou a partir da conferência do 

RIO92 com base no relatório “Nosso Futuro Comum”, em 1987 (Relatório Brunbtland), 

afirmando que “o desenvolvimento sustentável atende as necessidades do presente sem 

comprometer as possibilidades das gerações futuras atenderem suas necessidades” (LOBÃO, 

2008, p. 20). E incorporou as idéias de Ecodesenvolvimento (SACHS, 2003) definido como 

um processo de transformação do social e ambiental por meio, de forma que os recursos 

possam ser aproveitados mais efizcamente em prol da sociedade como um todo, em função da 

diversidade dos meios a partir de um espaço das comunidades envolvidas. 

 Destaca Lobão,  

que numa lógica global, o desenvolvimento está associado a uma dilapidação dos 
recursos naturais, onde desenvolver significava crescer economicamente, 
industrializar-se, urbanizar-se, mesmo que isso custasse o endividamento 
econômico, a desvalorização dos saberes populares e de suas práticas e ainda a 
exploração da força de trabalho e dos potenciais naturais” (LOBÃO, 2009, p. 25). 

 

 No Brasil, este modelo, que se convencionou chamar de modernização conservadora, 

limitava-se a uma industrialização concentrada como o aumento generalizado da pobreza 

(FURTADO, 1974). Na contra mão deste processo, o ‘progresso’ passa a ser encarado com o 

risco de sobrevivência do planeta, surgindo então, de forma exponencial, associações civis e 

órgãos governamentais destinados a pensar e propor soluções para as questões ambientais. 

Cunha et al (2003), identificam duas grandes vertentes para este movimento, sendo eles, 

preservacionistas que primam pela natureza intocada; e os conservacionistas que idealizam o 

uso sustentável dos recursos naturais. 

 Entretanto, muitas críticas são postas ao conceito de desenvolvimento sustentável 

questionando-se sobre a possibilidade desta prática numa sociedade capitalista. Drumont, 

(1999, p. 1), pautando-se nas idéias de Paul Claval “O desenvolvimento sempre envolve uma 

maior pressão sobre os recursos, já que conduz a padrões de consumo mais elevados, daí as 

dificuldades para assegurar o desenvolvimento”.  
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 Mesmo considerando e corroborando com esses e outros autores que criticam o 

desenvolvimento sustentável, considera-se que nenhum conceito que trata o desenvolvimento 

envolve uma série de fatores sociais, econômicos, culturais e ambientais.  

 A análise do meio ambiente, tendo como objeto de estudo as bacias hidrográficas, 

contribui para o desenvolvimento de uma nova concepção no tratamento das questões 

socioambientais e serve de auxílio na tomada de decisões quanto a sua preservação, sendo 

fundamental para a implementação de uma política de desenvolvimento sustentável 

(ARAÚJO, 2007, p. 1) 

 Dessa forma, é pensando o desenvolvimento sustentável de maneira contraditória e 

reconhecendo os limites humanos e científicos para explicar a realidade da Sub-bacia 

hidrográfica do Rio Cotinguiba que se propõe uma análise socioambiental dos elementos 

naturais do estrato geográfico e os aspectos socioeconômicos, na perspectiva de subsídios a 

elaboração propostas que viabilizem o ordenamento territorial/ambiental dessa importante 

área no contexto econômico do Estado de Sergipe. 
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CAPÍTULO 3 
 

CONDICIONANTES DO SISTEMA AMBIENTAL FÍSICO NA SUB-
BACIA DO RIO COTINGUIBA  

 

 

 

 A sub-bacia do rio Cotinguiba, em decorrência do processo de ocupação e evolução 

urbana ao longo do tempo, revela atualmente problemas ambientais de relativa gravidade, que 

podem ser melhor compreendidos pelo conhecimento dos fatores fisiográficos que 

determinam o comportamento ambiental frente a ocupação. 

 Dentre os recursos naturais/ambientais componentes do sistema bacia hidrográfica, 

três deles serão inicialmente retratados na avaliação das potencialidades da sub-bacia. Assim, 

são eles: os recursos climáticos, os recursos minerais associados à geologia e os recursos 

hidrológicos.  

 De acordo com Araújo (2007, p. 66), “a análise detalhada e setorizada desses 

atributos, justifica-se pelo fato de não se encontrarem disponíveis de forma sistematizada, 

devendo sua produção facilitar os estudos de planejamento e gestão ambiental”. 

 Nesse contexto, a análise de dados climáticos (temperatura e distribuição de 

precipitação) revela informação extremamente importante, como período de maior 

potencialidade erosiva das chuvas, riscos de estiagens, entre outros. Assim, a partir da análise 

do sistema de balanço hídrico, será possível conhecer as perdas de água no solo por 

evapotranspiração, que podem caracterizar ou não períodos de excedente de água no solo e/ou 

deficiência hídrica (THORNTHWAITE E MATHER, 1948). Esses dados são de grande valor, 

especialmente quanto ao uso e ocupação de terras agrícolas. 

 Muitas vezes desprezada ou pouco valorizada nos estudos de planejamento ambiental, 

a variável geológica tem muito a contribuir nas tarefas, não só de caracterização, como 

também de avaliação e prognóstico da área considerada. 

 Contudo, em função de suas características mineralógicas, texturais e estruturais, “os 

corpos rochosos respondem diferentemente á ação dos processos exógenos influindo nas 

formas de relevo e tipos de solo” (ARAÚJO, 2007, p. 66). Com isso, a informação geológica 

permite a reconstrução histórica da evolução da paisagem e do seu comportamento atual.  

 Tal informação auxilia, por exemplo, na identificação de áreas de risco a movimentos 

de massa, que têm como possíveis fatores condicionantes as propriedades mineralógicas e 
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texturas das rochas, existência de fraturas, planos de esfoliação e diáclases, foliação e 

bandeamento composicional e posição estratigráfica (ARAÚJO, 2007). 

Todavia, o estudo desses atributos permite compreender o avanço da frente de 

intemperismo, o caminho preferencial percorrido pela água e a existência de descontinuidades 

mecânicas, que vão definir a maior ou menor estabilidade das encostas. 

 O estudo da rede hidrográfica é de suma importância, uma vez que, envolve padrão, 

densidade e tipos de canais fluviais, além de turbidez e qualidade da água, entre outros 

parâmetros permite avaliar desde a disponibilidade de recursos hídricos para irrigação até o 

estado de degradação das terras adjacentes, em função da constatação da alta carga de 

sedimentos transportados e/ou assoreamento do leito do rio. 

 Esses atributos possuem expressão espacial na Sub-bacia do rio Cotinguiba e, como 

qualquer outro sistema funcionam através de fluxos de energia e matéria. Somente a partir da 

análise desses componentes é possível chegar à síntese, que fornece elementos para a 

identificação das potencialidades e limitações naturais impostas a cada sistema ambiental. 

Essa visão de conjunto fornece elementos fundamentais para o planejamento territorial.  

 

 

3.1 Clima e Condições Meteorológicas 

 

 

 Dentre os fatores do sistema físico, o clima é de fundamental importância, pois, exerce 

um papel preponderante, influenciando todos os elementos que compõem um sistema 

ambiental. É ele quem regula o processo de entrada e saída de energia dentro de uma bacia 

hidrográfica. 

 Apesar de não se constituir integrante da organização espacial, o clima surge como 

controlador dos processos e da dinâmica do geossistema (sistema ambiental físico), ao 

fornecer calor e umidade. Segundo Ayoade (1996, p. 286), o clima talvez seja o mais 

importante componente do ambiente natural, pois, ele afeta os processos geomorfológicos, os 

da formação dos solos e o crescimento e desenvolvimento das plantas.  

Assim, Segundo Ayoade, 

  

os organismos, incluindo o homem, são influenciados pelo clima. As principais 
bases da vida para a humanidade, principalmente o ar, a água, o alimento e o abrigo, 
estão na dependência do clima. Assim, o ar que respiramos é obtido na atmosfera, a 
água que bebemos origina-se da precipitação e o nosso alimento tem sua origem na 
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fotossíntese – um processo que se torna possível por causa da radiação, do dióxido 
de carbono e da umidade, e todos são atributos do clima (AYOADE, 1996, p. 286). 
 

  
 Sant’anna & Zavatini concordando com Ayoade (1996) salientam que, 

 
 
pelo fato do clima ser dinâmico, torna-se necessária a observação de seus principais 
elementos, como a temperatura, a umidade e as chuvas, por um longo período de 
tempo, para se verificar se as variações de seu comportamento são realmente 
permanentes, portanto, fatores de mudança climática, ou se são ciclos periódicos que 
tendem a se repetir de tempos em tempos, tratando-se, apenas de variabilidade do 
clima (SANT’ANNA & ZAVATINI, 2000, p.3). 
 

 
 No contexto geral, a sub-bacia hidrográfica do rio Cotinguiba, como todo Estado de 

Sergipe, está afeita a mesma circulação atmosférica regional que gira em torno de quatro 

sistemas meteorológicos, ou seja, Alísios de SE, Convergência Intertropical (CIT), Sistema 

Equatorial Amazônico (SEA) e Frente Polar Atlântica (FPA) os quais segundo Araujo (2007, 

p. 66), em atuação, ao inteirar-se com outros fatores locais, entre eles a posição geográfica e 

proximidade em relação ao mar, fazem predominar na referida sub-bacia hidrográfica um tipo 

climático quente que varia do úmido ao sub-úmido, considerado o mais úmido da 

classificação de Thornthwaite (1948). No clima úmido, os excedentes hídricos concentram-se 

no outono e inverno e a moderada deficiência ocorre durante o verão.  

Embora a relação precipitação/evapotranspiração não se mantenha positiva ao longo 

do ano, os valores mensais positivos dessa relação no período outono/inverno representam um 

fator altamente favorável ao suprimento de recursos às populações, principalmente no que diz 

respeito à disponibilidade de água para o consumo humano e o uso agrícola. 

 No tipo climático sub-úmido de maior domínio a deficiência hídrica é significativa no 

verão, com estação seca bem definida e excedentes hídricos moderados no inverno moderados 

(MENDONÇA FILHO, 2002). Esta marcha estacional da precipitação, vincula-se ao fato de a 

área permanecer sob ação contínua dos Alísios de sudeste, cujas propriedades acarretam 

estabilidade, gerando estados de tempo bons e secos, dificilmente modificados pela 

morfologia regional.  

 Essa estabilidade por vezes desaparece com a interferência das correntes perturbadas 

provenientes dos demais sistemas meteorológicos atuantes, principalmente a Frente Polar 

Atlântica (FPA) que responde pela intensidade das chuvas e a Convergência Intertropical (CI) 

(ARAÚJO, 2007). Em decorrência, a faixa correspondente a área de estudo, constituída pelos 

municípios de Areia Branca, Laranjeiras, Riachuelo e Nossa Senhora do Socorro com um a 
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três meses secos, entre dezembro e fevereiro, corresponde à área em que a precipitação é mais 

bem distribuída durante o ano e na qual se registram os maiores totais.  

 Com isso, a regularidade das precipitações centradas nos meses de abril/maio, 

especialmente outono-inverno, decorre da propagação da Frente Polar Atlântica e das 

Correntes Perturbadoras de Leste, que asseguram boa distribuição durante o ano. As máximas 

mensais pluviais do outono-inverno seguindo trajetória marítima englobam isoieta superior a 

1.600mm. Na faixa periférica ao litoral com predomínio do tipo úmido, registram-se as 

isoietas entre 1.400mm a 1600mm envolvendo os municípios de Laranjeiras e Areia Branca e 

as de 1400mm e 1500mm sobrepondo os municípios de Riachuelo e Nossa Senhora do 

Socorro (Figura 04).   

 Assim, na sub-bacia os totais pluviométricos correspondentes a essa faixa são 

concentrados em sete a oito meses do ano, definindo-se um período seco de no máximo cinco 

meses de duração. No contexto geral da sub-bacia, os municípios inseridos apresentam 

comportamento pluviométrico anual pouco variável.  

 Dentre os municípios inseridos na sub-bacia, verifica-se que Riachuelo possui médias 

anuais pluviais de (1.717,0 mm), Nossa Senhora do Socorro (1.509,80 mm) e Laranjeiras 

(1.489,80 mm). Fato esse que se justifica pela privilegiada localização geográfica desses 

municípios no litoral sub-úmido/úmido, cuja faixa é beneficiada pelas chuvas, quando 

comparada com o Agreste e sertão sergipano (ARAÚJO, 2007).  

 No período entre 2001 e 2009, Laranjeiras apresentou um registro anual mínimo de 

1.351,1mm em 2004 e máximo de 1.983,7mm em 2006 (Tabela 03). 

 

Tabela 03 –Laranjeiras – Precipitação Pluviométrica Mensal- 2001-2009. 

ANOS MESES TOTAL 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

2001 18,0 22,5 22,5 205,0 248,5 467,5 379,5 72,0 4,5 196,5 178,0 0,0 1.814,5 

2002 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

2003 41,7 18,4 106,0 73,1 337,7 166,2 168,5 92,5 182,8 131,3 158,9 3,8 1.480,9 

2004 403,2 78,9 35,8 82,5 118,5 160,0 198,7 144,6 115,9 4,1 8,9 0,0 1.351,1 

2005 76,6 31,0 137,9 243,9 295,9 182,5 318,9 210,1 28,0 25,6 0,0 35,6 1.586,0 

2006 97,2 68,7 44,5 320,9 254,3 292,3 247,2 120,9 181,5 281,5 66,7 8,0 1.983,7 

2007 29,6 192,1 212,6 201,5 302,5 234,3 221,9 297,0 182,3 82,5 ... ... 1.956,3 

2008 9,9 65,8 291,3 288,4 458,0 140,2 193,9 106,1 53,5 36,2 ... 26,9 1.670,0 

2009 17,0 69,8 7,3 233,7 482,3 235,4 218,9 295,7 72,3 60,7 7,5 45,0 1.745,6 

Fonte de dados: EMDAGRO, 2009. 
Organização: Wesley Alves dos Santos, 2011. 
* (...) Informações não disponíveis.  



40 

 

Figura 04 
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 A precipitação dos meses mais chuvosos nessa série temporal supera os 190,0 

milímetros, a exemplo dos meses de junho com 467,5mm em 2001, maio com 337,7 em 2003, 

julho com 318,9 em 2005, abril com 302,5 em 2007 e maio com 482,3 em 2009 (Figuras 05 e 

06). Alguns máximos de precipitações totais mensais se destacaram apresentando os seguintes 

valores: 467,5 (junho/2001); 403,2 (janeiro/2004); 320,9 (abril/2006); 458,0 (maio/2008) e 

482,3 (maio/2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 05 – Precipitação Pluviométrica Mensal– 2001 
Fonte de dados: EMDAGRO, 2008. 
Organização: Wesley Alves dos Santos, 2011. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06 – Precipitação Pluviométrica Mensal– 2009 
Fonte de dados: EMDAGRO, 2008. 
Organização: Wesley Alves dos Santos, 2011. 
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 Outro aspecto importante a se considerar é o balanço hídrico climatológico2. No caso 

específico da sub-bacia do rio Cotinguiba, utilizou-se dados climatológicos da estação 

meteorológica de Laranjeiras (Instituto nacional de Meteorologia - INMET) observados no 

período entre 1970 a 2008, visando quantificar e analisar os parâmetros básicos do balanço 

hídrico, usando o método de Thornthwaite e Mather e da evapotranspiração de referência 

(ETo) calculada por Penman-Monteith. 

 A análise conclusiva da aplicação desse método em Laranjeiras indicou para uma 

capacidade de água disponível (CAD) de 150,00mm que a ETo anual corresponde a 

1.200,9mm, demonstrando existir correlação direta com as temperaturas predominantes nos 

meses de outubro e março quando os índices se apresentam entre 26º e 26, 7°C, e a ETo varia 

localmente de 102,04mm a 123,04 com máxima incidência de 125,18mm no mês de 

dezembro (Figura 07).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 07 – Laranjeiras - Capacidade de água disponível (CAD) – 1970/2009. 
Fonte: EMBRAPA, 2009. 
Organização: Sousa, 2011. 

                                                           
2
 Esse método permite estimar os dados sobre disponibilidades de água do solo para utilização das plantas, bem 

como as deficiências e os excessos de umidade que ocorrem durante o ano, elementos relevantes na indicação da 
aptidão climática de culturas agrícolas e do zoneamento agroclimático. Representa as relações entre o calor e a 
umidade, e s eu cálculo apóia-se nas variáveis: deficiência, excedente, retirada e reposição hídrica, onde a 
estimativa das disponibilidades de água no solo baseia-se na quantidade de umidade que o solo recebe da 
atmosfera, representando a entrada (input), e nas perdas de água no solo para a atmosfera (output) que se 
verificam pela evaporação e transpiração vegetal, através da evapotranspiração. 
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 Os dados expostos na tabela 04, revelam que nos meses de maio a agosto, típicos de 

baixas temperaturas a ETo atingiu os índices de 87,0mm em julho e 169,3mm no mês de 

maio. Ainda com base nos dados, observa-se que a variável escoamento superficial (EDC2) 

apresenta valores positivos mais elevados nos meses de maio a agosto com respectivamente: 

70,5, 109,3, 111,2 e 79,4 milímetros, distribuindo-se no decorrer do ano, até o mês de 

dezembro. Seguindo esse fluxo temporal percebe-se que os meses de janeiro e fevereiro 

recebem o saldo deste ciclo.  

 

Tabela 04 – Laranjeiras – Balanço hídrico climatológico – 1970/2008. 

 
 

Meses 
 

T 
(°C) 

P 
(mm) 

ETP 
 

P-ETP 
(mm) 

ARM 
(mm) 

ETR 
(mm) 

DEF 
(mm) 

EXC 
(mm) 

 
EDC 

(mm) 
 
 

Jan 25,2 57,5 124,24 -66,7 27,61 73,0 51,2 0,0 2,9 

Fev 24,9 89,3 110,72 -21,5 23,93 92,9 17,8 0,0 1,4 

Mar 25,1 114,2 123,04 -8,9 22,56 115,5 7,5 0,0 0,7 

Abr 24,4 205,9 107,03 98,9 121,45 107,0 0,0 0,0 0,4 

Mai 23,3 263,9 94,59 169,3 150,00 94,6 0,0 140,7 70,5 

Jun 21,5 219,4 71,39 148,0 150,00 71,4 0,0 148,0 109,3 

Jul 21,4 185,7 72,55 113,1 150,00 72,6 0,0 113,1 111,2 

Ago 21,5 122,0 74,45 47,5 150,00 74,4 0,0 47,5 79,4 

Set 22,3 71,8 81,85 -10,1 140,25 81,5 0,3 0,0 39,7 

Out 23,6 71,0 102,04 -31,0 114,06 97,2 4,8 0,0 19,8 

Nov 24,6 52,4 113,90 -61,5 75,70 90,8 23,1 0,0 9,9 

Dez 25,0 40,6 125,18 -84,6 43,08 73,2 51,9 0,0 5,0 

TOTAIS 282,8 1493,6 1200,99 292,6 1169 1044,2 156,8 449,4 450,2 

MÉDIAS 23,6 124,5 100,08 24,4 97,4 87,0 13,1 37,4 40,1 

Fonte: Banco de dados hidroclimatológicos da SUDENE, 2009. 
Organização: Sousa, 2011. 

 

 Nos meses de março e abril o escoamento superficial é bastante reduzido com valores 

decimais próximos a zero representando a acentuada diminuição das precipitações dos 

períodos secos de primavera-verão, o que em outras áreas de clima mais severos, essas 

deficiências expressivas de umidade se evidenciam nas condições da rede hidrográfica, da 

vegetação e da utilização da terra. 

  No município de Laranjeiras, com áreas de maior abrangência no médio curso, nos 

meses de abril a agosto ocorrem elevados valores de precipitação, chegando a 150,00mm 

muito acima da evapotranspiração potencial (Figura 08).  
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Figura 08: Síntese do balanço hídrico mensal.  
Fonte: Banco de dados hidroclimatológico da SUDENE, 2008. 
Organização: Sousa, 2011. 

 

 A reposição de água nos solos a partir de abril permite a formação de excedente 

hídrico, mantendo-se até setembro, ocasião em que termina a estação úmida iniciando-se a 

descida do nível das águas dos rios, os quais terão seus menores débitos nos meses de 

dezembro e janeiro (Figura 09). 

 Acerca do exposto, verifica-se que do volume de águas precipitadas na sub-bacia, 

aproximadamente 70% ocorrem na estação chuvosa, de abril a agosto, indicando 

concentração. Do ponto de vista hidrológico, precipitações intensas e prolongadas na estação 

chuvosa associadas à topografia plana e solos pouco permeáveis (gleizados) criam 

possibilidades para ocorrência de enchentes, na planície aluvial do rio Cotinguiba. Deste 

modo, o comportamento da vazão e da carga de sedimentos tem sofrido alterações. 

 Um outro elemento climático considerado nessa análise é a temperatura, a qual na sub-

bacia em apreço apresenta temperaturas que se comportam com variação quase imperceptível, 

onde apenas dois fatores explicam sua queda: as correntes de ar e a precipitação pluviométrica 

com a liberação do calor latente. 
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Figura 09: Deficiência, Excedente, Retirada e Reposição Hídrica ao longo do ano, 2008. 
Fonte: Banco e dos hidroclimatológico da SUDENE, 2008. 
Organização: Sousa, 2011. 

 

 No município de Laranjeiras, por exemplo, onde apresenta maior parte da sub-bacia, 

as máximas absolutas são poucas elevadas com 34,2°C registradas no mês de março e 33,9°C 

em fevereiro, explicadas pela influência moderada dos alísios de sudeste, constante durante 

todo o ano. A temperatura do mês mais quente oscila entre 26°C e 27°C, e a do mês mais frio 

em torno de 23°C, com médias anuais compensadas entre 25°C e 26°C (Figura 10). 

 Com base nos dados do CEPES/CODISE os ventos de Sudeste (SE) ocorrem com 

maior freqüência nos períodos de abril-agosto e setembro/maio, seguido dos ventos de 

Nordeste (NE). Os ventos de Leste (E) aparecem com maior freqüência nos meses de abril-

agosto e com menor freqüência nesse período aparecem os ventos de Sul (S) com pouca 

freqüência nesse período. A média da velocidade dos ventos para o período de 1975/85 na 

sub-bacia não superou 4,2m/s, sendo 2,8m/s a velocidade mínima. Essa média segundo 

Araújo (2007) elevou-se no período de 1985/99, onde a velocidade do vento apresentou 

máxima de 7,9 nós e mínima de 5,8 nós, coincidindo com o mês de maio considerado o mês 

mais chuvoso. Nos quatro municípios que compõem a sub-bacia em apreço, os valores de 

umidade relativa mensal e anual e as condições de velocidade do vento em 2003, apresentam-

se pouco variáveis na escala temporal (Tabela 05).  
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Figura 10 – Laranjeiras - Temperaturas Mensais, 2004. 
Fonte: SEPLANTEC, 2004. 
Organização: Wesley Alves dos Santos, 2011. 
 

 Com base nos dados da referida tabela, observa-se que nos meses de setembro a 

fevereiro, predominam os ventos de Leste (E) com velocidades em média de 3,5 m/s, 

enquanto que nos meses de março a agosto predominam os ventos de Sudeste (SE), com 

velocidade variando de 2,7m/s a 23,7m/s. 

 A umidade relativa do ar mostrou-se mais elevada no mês de dezembro com 82,5% e 

mais baixa no mês de outubro com 78%. A média anual em torno de 80,5% demonstra que a 

umidade relativa do ar para esta área do Estado é considerada elevada. 

 

Tabela 05 – Litoral norte de Sergipe – Variação rítmica dos elementos do clima, 2003. 

 
MÊS 

 
 

UMIDADE RELATIVA DO AR 
(%) 

 

VENTO 
(direção dominante) 

 

VELOCIDADE 
(m/s) 

 
JAN 80,5 E 3,3 

FEV 79,5 E 3,5 

MAR 80,5 SE 2,9 

ABR 82,0 SE 2,7 

MAI 82,0 SE 2,9 

JUN 81,5 SE 3,3 

JUL 82,0 SE 3,7 

AGO 80,5 SE 3,6 

SET 79,5 E 3,5 

OUT 78,0 E 3,9 

NOV 81,0 E 3,8 

DEZ 82,5 E 3,5 

MÉDIA 80,5 -- 3,4 

Fonte: INFRAERO, 2007. 
Organização: Araújo, 2007. 
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3.2 Geologia e Disponibilidades Hídricas Subterrâneas  

 

 

 A geologia é um dos componentes mais importantes do meio físico para caracterizar 

as disponibilidades hídricas subterrâneas, pois, busca apresentar os elementos fundamentais 

para as relações litoestruturais com o relevo e os solos. Em função de suas características 

mineralógicas, textuais e estruturais, os corpos rochosos respondem diferentemente à ação dos 

processos exógenos, influenciando nas formas de relevo e tipos de solo (BOTELHO, 1999).  

  As possibilidades relacionadas com o uso das águas, mais particularmente com as 

águas subterrâneas, “estão associadas ao conhecimento da geologia regional” (MENDONÇA 

FILHO, 1999, p. 99).  Em termos geológicos a sub-bacia do rio Cotinguiba, compreende 

parcialmente duas províncias geotectônicas bem caracterizadas: a bacia sedimentar 

Sergipe/Alagoas (208,2km2) e o complexo do Embasamento Cristalino (24,3km2), separadas 

pela falha de Propriá. 

 Conforme a seqüência proposta por SCHALLER (1969), e com fundamento na 

geologia de superfície da bacia sedimentar de Sergipe, o intervalo estratigráfico da sub-bacia 

do Cotinguiba, envolve os grupos, Miaba e Sergipe. E as formações superficiais abrangem o 

Grupo Barreiras, as coberturas detrítica Tércio - quaternárias e as parassequências 

sedimentares pleistocênicas e holocênica.   

  Os sedimentos do Grupo Barreiras estão separados da linha de costa pelas coberturas 

continentais holocênica e correspondem a depósitos correlativos que ocorreram ao longo da 

costa brasileira durante o cenozóico (BIGARELLA; ANDRADE, 1964). Este grupo é 

constituído por sedimentos terrígenos (cascalhos, conglomerados, areias finas e grossas e 

níveis de argilas), pouco ou não consolidados, de cores variadas e estratificação irregular, 

normalmente indistinta e de natureza afossilífera (SCHALLER, 1969; VILAS BOAS et al., 

1996). Os clásticos deste Grupo recobrem os terrenos mesozóicos em discordância erosiva 

com o topo e a base bem delimitados na coluna geológica da bacia sedimentar (ARAÚJO, 

2007). 

 Os perfis litológicos extraídas dos poços perfurados pela Petrobras, em 1968, revelam 

que a sub-bacia do Cotinguiba está inserida no Grupo Sergipe, compreendendo um conjunto 

de estratos de origem marinha por está inserida na base pela formação Muribeca e no topo 

pelos sedimentos cenozóicos do Grupo Barreiras. Assim, a sub-bacia é constituída por duas 

formações, por ordem de disposição dos sedimentos: Formação Riachuelo e Formação   
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Figura 11 
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  A Formação Riachuelo (Kr), cujo nome deriva da cidade de Riachuelo, aflora uma 

faixa com cerca de vinte quilômetros de largura, desde a cidade de Itaporanga até as 

proximidades setentrionais da cidade de Pacatuba. Essa formação originou-se no cretáceo 

inferior e aflora na porção central da sub-bacia. É constituída por uma seqüência sedimentar 

com predominância de clásticos na base e carbonatos no topo. Encontra-se representada por 

três membros que se intercalam entre si: Angico, Taquari, Maruim (Figura 12 e 13), cujas 

seções-tipo, descritas a seguir, representam o estratótipo da formação (SCHALLER, 1969).  

 A litologia, do cretáceo inferior, permite individualizar, por ordem de deposição. 

Ademais, atribui-se à Formação Riachuelo uma idade albiana, em razão da presença de 

foraminíferos plantônicos, nanofósseis calcários e palinomorfos.  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12: Coluna estratigráfica composta da Formação. Baseada em Schaller (1969) e Feijó (1994). 
Fonte: In Geologia e Recursos Minerais do Estado de Sergipe – CODISE/CPRM, 1998. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 13: Diagrama de painel mostrando a relação entre os membros Angico, Maruim e Taquari da 
Formação Riachuelo. 
Fonte: In Geologia e Recursos Minerais do Estado de Sergipe – CODISE/CPRM, 1998. 



50 

 

 O Membro Angico (Kra), por sua vez possui afloramentos situados na estrada que 

liga a fazenda Angico à cidade de Riachuelo. Com espessura máxima de 915m, 

litologicamente é composto por conglomerados e arenito conglomeráticos, gradando em 

direção ao topo para arenito e siltito com matriz e cimento calcífero, constitui excelente 

armazenador de água subterrânea. 

 Conforme os perfis litológicos perfurados pela Petrobrás (1968), na parte superior da 

sub-bacia, identificam-se o membro Angico, constituído por camadas alternadas de calcário 

amarelo maciço folhelho e arenito fino a muito fino, conforme poço 1 – 2S – 1 SE (P1), areia 

conglomerática quartzosa mal selecionada associada a argila, poço 1 – Jl – 1 SE (P2); arenito 

gradando para siltito e folhelho, poço 1 – BR – 1 – SE (P5) e conglomerado constituído por 

fragmentos de quartzito e arenito, poço 1 – CZ – SE (P6).  

 Quanto às características aqüíferas, apresenta espessura média entre 200 e 700 metros, 

e é constituído por areias comglomeráticas com espessas intercalações de siltitos e calcários e 

com baixa condutividade hidráulica. Grada lateralmente na direção ESE para os membros 

Maruim e Taquari, através de interdigitações de falhamentos. 

 O Membro Angico apresenta-se semi-confinado em regime transitório com vazões 

média de 22,8 m3/h com profundidades em média de 158,0m. Na sub-bacia, localiza-se em 

seu curso superior e consta o poço P5 perfurado na fazenda Cafuz (Município de Areia 

Branca), representativo de seu manancial, com áreas potenciais apresentando espessuras entre 

180 e 300m com alto padrão de potabilidade. 

 Já o Membro Maruim  (Krm), aflora na sub-bacia, entre dois e cinco quilômetros a 

noroeste da ponte de Pedra Branca (Município de Laranjeiras). A sua espessura máxima é de 

1.124m. É encontrado de forma descontínua no médio curso da sub-bacia – é uma seqüencia 

de calcário oolítico a pisolitico e calcário microcristalino, com siltitos e folhelhos 

subordinados.  

 Esse membro apresenta espessura variando entre 100 e 350 metros, sendo constituído 

por calcários e arenitos sobrepostos no topo pelos calcários dolomitizados, denominados de 

camadas Aguilhada onde constitui um aqüífero heterogêneo, anisotrópico, onde o fluxo é 

típico de feições de circulação cárstica, desenvolvidas em zonas fraturadas e por canais 

comunicantes gradam possíveis cavernas. Apresenta vazão média de 56,0 m3/h, para uma 

profundidade média de 125 m, e espessuras potencialmente aqüíferas de 100 m.  

 O Aqüífero Maruim/Aguilhada  apresenta-se com características de águas calcárias, 

mas dentro dos padrões de potabilidade. Ocorre na porção média da sub-bacia à NW da 

cidade de Laranjeiras e um dos motivos de não ter poços representativos deste aqüífero na sub 
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bacia do Cotinguiba é o fato de ser uma área canavieira ou dedicada a pecuária, não tendo 

povoados, indústria ou outra atividade que necessite de exploração de água subterrânea.  

 Em continuidade a seção estratigráfica da bacia sedimentar surge o Membro Taquari  

(Krt) que aflora no trecho da rodovia BR-101, desde duzentos metros sudoeste até 1.300m 

nordeste do poço CPX-1-SE (Carmópolis), perfurado junto à fazenda Santa Bárbara. A sua 

espessura máxima é de 716m. Seus contatos, basal com a Formação Muribeca e superior com 

a Formação Cotinguiba, são concordantes. 

 Litologicamente, o Membro Taquari, constitui-se de folhehos cinza-esverdeados, 

calcários e micáceos e por calcários cinza-acastanhados e micáceos, em camadas médias e 

delgadas. Aflora no riacho Boa Sorte, no município de Laranjeiras, conforme testemunho do 

poço 4-Jl-1-SE (P2), com espessura de 573m e constituído por areia conglomerática, 

quartzosa, subangular, com rara argila e micácea. 

 A Formação Cotinguiba, cuja formação deriva da cidade de Cotinguiba, hoje Nossa 

Senhora do Socorro, aflora apenas no Estado de Sergipe, ao longo de uma faixa com cinco a 

dez quilômetros de largura, desde a cidade de Japaratuba até o rio Real. Como seção tipo da 

formação, foram escolhidos os afloramentos situados ao longo da rodovia BR-101, no trecho 

entre a cidade de Nossa Senhora do Socorro e a localidade de Pedra Branca.  

 O contato inferior da Formação Cotinguiba é concordante com as formações Muribeca 

e Maceió, ou discordante com a Formação Riachuelo; o contato superior com a Formação 

Calumbi é discordante. Sua espessura média varia em torno de 200m, mas localmente pode 

ser bem maior.  

 Dividida em dois membros: Aracaju e Sapucari, possui espessuras máximas de 280m e 

744m, respectivamente, cujas descrições são mostradas na figura 14. De acordo com Feijó 

(1994) essa formação data do período cretáceo, época superior e está dividida nos membros 

Aracaju, com espessura de 280m e Sapucarí, com 744m cuja seção-tipo se estende ao longo 

da BR 101, ao norte e ao sul da ponte sobre o rio Cotinguiba. Acha-se constituída de calcário 

cinza e creme, maciço ou estratificado com camadas finas e médias, podendo, ou não, estar 

separadas por lâminas de marga. 

O Membro Sapucari (Kcsp) - ocorre na parte inferior da sub-bacia e é considerado 

altamente produtivo. Esse membro é constituído por calcário bastante argiloso, maciço ou 

estratificado em camadas finas e médias, separadas ou não por lâminas de marga. Aflora nas 

áreas mais dissecadas da sub-bacia, nos Tramandaí e madre ou Buti (municípios de Nossa 

Senhora do Socorro e Laranjeiras), conforme testemunhos dos poços 1 – US – 1 – SE (P3), 1 

JT – 7 – SE (P4) e 1 – CN – 1 – SE (P12).  
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Figura 14: Coluna estratigráfica composta da Formação Cotinguiba. Baseada em Feijó (1994). 

 

 Caracteriza-se pela predominância de calcário cinza, moderadamente consistente. No 

perfil litológico do poço IT – 2 – SE (P10) ocorre calcilutito maciço, recristalizado. A 

espessura chega a atingir 400m, conforme verificado no poço de óleo 1 – CN – 1 – SE, (P12 

localizado na margem direita do rio Cotinguiba) a NE da cidade de Nossa Senhora do 

Socorro. A sua litologia é representada por calcilutitos. Para SE, na direção da linha de costa, 

as camadas mergulham acentuadamente sendo recobertas pela formação Calumbi, Grupo 

Barreiras e por sedimentos de praia e Aluvião.  

 Sua elevada transmissividade, associada à ocorrência de fendas e cavernas, mostra a 

natureza cárstica da sub-bacia do Cotinguiba, com profundidade média de 120 m e vazões 

acima de 150 m3/h, a espessura do potencial aqüífero é de ordem de 200m. São águas 

calcárias dentro do padrão que é estabelecido a cidade de Aracaju através de bateria composta 

de 16 poços tubulares profundos e 1 surgência, sistemas chamados (Ibura II e Ibura III, 

respectivamente). Ocorre o monitoramento por parte da Companhia de Saneamento de 

Sergipe (DESO) a fim de prever rebaixamento no nível piezométrico, bem como antever 

alguma intrusão salina (Figura 15).  

 As características de avaliação hidrogeológica desenvolvida na sub-bacia têm como 

base a carta geológica da Bacia Sedimentar SE/AL (1975) e dados dos poços perfurados pela 

Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe (COHIDRO) e 

Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO), sendo num total 16 (dezesseis) inventariados, 

mostrando diante das informações geológicas da sub-bacia as profundidades de níveis de água 

(estático e dinâmico), vazão e qualidade das águas quanto à salinidade e/ou aos sólidos totais 

(Tabela 06). Assim foram definidos os aqüíferos: Sapucari, Maruim/Aguilhada e Angico. 

  

Deposição em talude e bacia oceânicas 

 

 Membro Sapucari: calcilutitos 

cinzentos maciços ou estratificados, 

localmente brechas e bancos de 

coquina (pedreira de Sapucari, 

Laranjeiras, SE). 
 

Membro Aracaju: argilitos ou siltitos 

cinza a verde, com intercalações de 

folhelhos castanhos betuminosos e 

margas amareladas (intervalo 597 – 

748m do poço CA – 1 – SE).) 



53 

 

Figura 15 
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As possibilidades hidrogeológicas das rochas estão diretamente relacionadas com as 

características de porosidade e permeabilidade, que lhes conferem o poder de armazenar e 

transmitir água (Quadro 04). No entanto, outros fatores como a extensão lateral e vertical do 

corpo rochoso e suas relações com as demais formações lhes asseguram as reais condições de 

recarga e armazenamento. 

O uso da água subterrânea na sub-bacia hidrográfica do Cotinguiba foi alvo de um 

detalhado levantamento executado pela SPLANTEC/SRH e COHIDRO. Na sub-bacia 

predominam os sistemas granular e cárstico (rochas calcárias) e devido a uma maior 

alimentação e movimentação das águas subterrâneas armazenadas, apresentam uma boa 

qualidade físico-química para abastecimento humano. Destaca-se uma maior dureza (teor de 

cálcio e magnésio na água) dos recursos hídricos subterrâneos presentes nos calcário (Figura 

16). 

 Nos municípios inseridos na sub-bacia do rio Cotinguiba, distingue-se para sua 

maioria dois domínios hidrogeológicos: Bacias Sedimentares e Formações Superficiais 

Cenozóicas.  

 Sob a ótica da hidrogeologia, Araújo enfatiza que, 
 
 

as Bacias Sedimentares constituídas por rochas sedimentares bem diversificadas, 
representam os mais importantes reservatórios de águas subterrâneas, formando o 
aqüífero do tipo granular. Tem alto potencial, em decorrência da grande espessura 
sedimentos e da alta permeabilidade de suas litologias, que permite a exploração de 
vazões significativas (ARAÚJO, 2010, p. 183). 

 

 Já as Formações Superficiais Cenozóicas são constituídas por pacotes de rochas 

sedimentares que recobrem as rochas mais antigas e têm um comportamento de aqüífero 

granular, ou seja, possui porosidade primária que nos terrenos arenosos apresentam uma 

elevada permeabilidade, o que lhes confere, no geral, excelentes condições de armazenamento 

e fornecimento de água. 

 Apesar de encontrar-se atualmente com um nível elevado de poluição hídrica, 

principalmente no seu baixo curso, a sub-bacia apresenta uma grande variação no conteúdo e 

sais, que diminui sua concentração de montante para jusante, em conseqüência do aporte de 

águas com baixo teor de salinidade proveniente das regiões situadas no trecho inferior, 

formadas por rochas sedimentares e nas quais a incidência de chuvas é maior. 

 No Aqüífero Granular a recarga é efetivada, principalmente, a partir da infiltração das 

águas pluviais que incidem sobre sua área de ocorrência podendo, de forma subordinada,  
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Figura 16 
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parte da descarga, ser devida a processos de infiltração vertical proveniente dos sedimentos 

plio-pleistocênicos do grupo Barreiras e dos sedimentos quaternários quando lhes sobrepõem.  

 Tratando-se de rochas possuidoras de uma permeabilidade secundária, a recarga dos 

aqüíferos irá depender das características de carstificação e de zonas de fraqueza da rocha 

(planos de estratificação, fratura, falha), além do controle topográfico sobre os níveis de água. 

 
Quadro 03 - Sub-Bacia do Rio Cotinguiba (Perfis Compostos de Poços). 
 

 
Poço 

Nº 

 
Prefixo 

 
Município 

 
Geologia 

 
Prof. (m) 

 
Descrição Litológica 

P.1 1 – QS – 1 
- SE 

 
Riachuelo 

Kra 
Kmo 
PF 

+28 sup. 
-246 
-493 

Calcário amarelo, microcristalino Folhelho cinza claro, 
moderadamente mole, arenito fino e muito fino, friável, 
muito calcífero. 

P.2 4-JI – l 
 - SE 

 
Laranjeiras 

Kra 
Krm 
PF 

+40 sup. 
-533 
-662 

Areia conglomerática, quartzosa, subangular, com rara 
argila micácea. 

P.3 l – US – l  
- SE 

 
Laranjeiras 

Kesp 
Krt 
PF 

+60 sup. 
-361 

-1.438 

Calcário cinza, moderadamente consistente síltico, 
argiloso, com textura muito fina. 

P.4 1 – lT – 7 
 – SE 

 
Laranjeiras 

Kesp 
Krt 
PF 

 
* 

Calcário cinza, moderadamente consistente síltico, 
argiloso, com textura muito fina. 

P.5 I – BR – l 
 - SE 

 
Riachuelo 

Kra 
Kmo 
PF 

+50 sup. 
-326 
515 

Arenito calcífero gradando para siltito cinza maciço 
gradando para arenito e folhelho. 

P.6 I – CZ – l  
- SE 

 
Areia Branca 

Kra 
Krm 
Krp 
PE 
PF 

+89 sup 
-379 
-481 
-550 
-571 

Conglomerado representado por fragmentos quartzosos, 
hialinos e leitosos, quartzito branco e arenito, friável, 
calcífero. 

P.7 4 – RO – 328 
– 28 - SE 

 
Riachuelo 

Tb 
Kra 

Kmo 
PF 

+170 sup. 
-103 
-375 
-621 

Areia variegada, grosseira, conglomerática, quartzosa, 
argilosa. 

P.8 9 – IB – 1  
– SE 

N. Senhora 
do 

Socorro 

Tb 
Kcsp 
PF 

+36 sup 
-275 

-1.253 

Argila creme e avermelhada, síltica. Areia variegada, 
grosseira, conglomerática, quartzosa, argilosa. 

P.9 9 – IB – 5 
 – SE 

N. Senhora 
do 

Socorro 

Qspa 
Kesp 

PF 

+17 sup. 
-375 

-1.253 

Argila creme e avermelhada, síltica. Areia quartzosa, 
hialina, grossa, média e fina, subarredondada. 

P.10 l – IT – 2 
 – SE 

N. Senhora 
do 

Socorro 

Kcsp 
Krt 
PF 

+45 sup.  
-310 

-1.092 

Calcário creme, maciço, recristalizado. 

P.11 l – UM –l 
 – SE 

  
Laranjeiras 

Kesp 
Krt 
PF 

+26 sup. 
-625 

-1.161 

Calcilutito creme, maciço, recristalizado. 

P.12 1 – CN – 1 
- SE 

N. Senhora 
do 

Socorro 

Kcsp 
Kca 
Kra 

Kmo 
PF 

+4 sup. 
-549 
-916 

-1.050 
-1.496 

Calcário acinzentado, moderadamente mole, muito 
argiloso, ocasionalmente arenoso. 

Fonte: Perfis Compostos de Poços de Óleo – Petrobrás/BR – 1999. 
Legenda Geológia: Qspa – Quaternário; Tb – Grupo Barreiras; Kesp – Formação Cotinguiba Mb . 
(Sapucari); Kra  – Formação Riachuelo (Membro Angico); Kca – Formação Cotinguiba (Membro 
Angico); Kmo – Formação Cotinguiba (Membro Oiterinhos); PE – Pré-Cambriano; PF – 
Profundidade Final. 
Elaboração: MEDONÇA FILHO, 1999. 
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 Face às características físicas de porosidade, permeabilidade, sistema de deposição, 

entre outros, tornam-se, por vezes, áreas potenciais ao acúmulo de água subterrânea em níveis 

relativamente pouco profundos. São conhecidas como áreas hidrogeológicas com potencial 

explorável “muito elevado” e “elevado”, para execução de poços com profundidade em torno 

de 100 metros.  

 Na área de estudo em apreço, o armazenamento da água ocorre, sobretudo, com 

profundidades que variam entre 27,0m e 150,0m, sendo que a profundidade superior a 50m 

representa mais de 60% do total de armazenamento. 

 Na concepção de Linslex et al (1949), as formações geológicas são de extrema 

importância para os aqüíferos, uma vez que, a água pode mover-se em quantidades suficientes 

para permitir aproveitamento econômico. A litologia, base para a determinação da vocação 

hidrogeológica de uma região, condiciona a infiltração, a circulação, o armazenamento e a 

exploração da água nos horizontes superficiais. 

 

Tabela 06 - Sub-Bacia do Rio Cotinguiba Valores da Profundidade, Vazão, Nível Estático 

(NE), Nível Dinâmico (ND), Vazão Específica, Salinidade e Sólidos Totais de Poços 

Tubulares Profundos. 

 

Poço 
Nº 

Localidade Município Geologia 
Prof. 
(m) 

 

N.E. 
(m) 

N.D 
(m) 

Vazão 
l/h 

Vazão 
Específic

a 
l/h/m 

Salinidade 
Nacl ou ST 
Em mg/l 

P.1 Sede Areia Branca Tb 80,0 42,2 48,21 3.900 648,0 165,0 

P.2 Pedrinhas Areia Branca Tb/KRA 71,0 10,0 18,0 8.500 1.062 132,0 

P.3 Manilha Areia Branca TB 58,0 26,3 30,8 5.000 1.100 146,0 

P.4 Francisco 
Gomes 

Areia Branca TB 45,0 6,78 34,95 4.000 142,0 102,0 

P.5 Cafuz Areia Branca Kra 27,0 4,50 21,5 1.800 105,0 700,0 

P.6 DESO-30 Laranjeiras Kcsp 80,0 1,39 3,66 218.000 96.000 86,0 

P.7 Boa Sorte Laranjeiras Kcsp 60,0 2,8 10,73 18.400 2.300 260,0 

P.8 DESO-34A Laranjeiras Kcsp 47,0 6,05 6,97 204.000 220.000 58,0 

P.9 DESO-19 Laranjeiras Kcsp 120,0 3,11 18,82 174.000 11.000 107,0 

P.10 DESO-16 Laranjeiras Kcsp 98,0 8,58 15,91 158.000 35.000 58,0 

P.11 DESO-5 N. S. do 
Socorro 

Kcsp 150,0 7,67 7,80 198.000 990.000 270,0 

P.12 DESO-Ibura N. S. do 
Socorro 

Kcsp Aflor. Jorr 0,80 660.000 - 490,0 

P.13 DESO-23 N. S. do 
Socorro 

Kcsp 80,0 4,22 5,87 165.000 70.000 459,0 

P.14 DESO-14 Laranjeiras Kcsp 80,0 7,45 15,31 132.000 16.000 92,0 

P.15 DESO-2 Laranjeiras Kcsp 120,0 1,89 15,66 141.000 10.000 89,0 

P.16 Taiçoca de 
Fora 

N. S. do 
Socorro 

Kcsp 30,0 11,5
5 

11,55 9.000 1.000 456,0 

Fonte: COHIDRO e DESO – 1999 
Elaborado por: MEDONÇA FILHO, 1999. 
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 O nível estático de um lençol subterrâneo, em um dado ponto, é o seu nível 

piezométrico. A distribuição no nível estático na área indica que em 73,4% dos poços esse 

nível situa-se entre 0 e 10 m e 26,7 entre 26,7 entre 10 e mais de 20m, conforme distribuição 

de profundidade do nível estático no Quadro 04. 

 

Quadro 04 - Distribuição de Profundidade do Nível Estático. 

Profundidade do Nível 
Estático 

Freqüência 

Metros Nº de Poços % 

0 – 5 6 40,0 

5 – 10 5 33,4 

10 – 20 2 13,3 

> 20 2 13,3 

Total 15 100,0 

FONTE: DESO, 1999. 
 
 No que se refere às vazões, a sub-bacia do Cotinguiba apresenta níveis satisfatórios 

que variam em média 131.343 l/h, valor este decorrente das condições climáticas e 

geológicas. A vazão máxima refere-se ao poço 6 localizada no município de Laranjeiras, 

perfurado diretamente na rocha calcária do aqüífero Sapucarí, apresentando valor de 218.000 

l/h. O menor valor de vazão corresponde ao obtido no poço 5, perfurado na localidade Cafuz, 

localizado no município de Areia Branca, correspondendo a 1.800 l/h. 

 Já, a vazão para 15 poços com profundidade entre 27,0 m e 150 m, 53,3% possui 

vazão superior a 10.000 l/h/m3, no município de Nossa Senhora do Socorro. No geral a sub-

bacia possui disponibilidade hídrica subterrânea de 415,72 m3/s, o que representa valor 

satisfatório em disponibilidade hídrica. 

 Um outro fator a ser destacado é o conhecimento da característica química da água 

segundo a salinidade aliada ao método de SCHALLER (1969) que propicia indicações sobre 

os limites e sua potabilidade (Quadro 05). 

 

Quadro 05 - Limites de Potabilidade das Águas Segundo e Salinidade. 
Potabilidade Permanente Potabilidade 

Momentânea Salinidade Boa Passável Medíocre Má 

0 - 5000 5000 – 1.000 1.000 – 2.000 2.000 – 4.000 4.000 – 8.000 
FONTE: DESO, 1999. 
  

 Os valores de salinidade variam entre 58,0 e 700,0 mg/l. Dentre os 16 poços, 93,75% 

apresentam valores de salinidade entre 0 e 500 mg/l (Figura 17). Assim segundo o critério 
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Figura 17 
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utilizado, os valores de totais de sais dissolvidos indicam a boa permeabilidade das rochas 

associada às condições climáticas.  

No tocante a qualidade da água, Mendonça Filho (2002) destaca que, os principais 

fenômenos poluidores da água são: compostos organossintéticos e metais pesados, o 

assoreamento (aporte de material mineral ou sedimentos), acidificação (forte redução do pH), 

a salinização (elevada concentração de sais) e a eutrofização (superfertilização por causa da 

presença de nutrientes). 

 Segundo SPERLING (1997) apud Mendonça Filho (2000) a poluição de um corpo 

d’água está fortemente vinculado ao uso que dele se faz. Assim uma mesma água pode ser 

apropriada para determinado uso, mas estar poluída para outro. Portanto em função da 

qualidade da água, é possível estabelecer de forma aproximada uma gradação de usos, 

abrangendo desde as utilizações mais nobres (abastecimento, irrigação) até aqueles menos 

exigentes (navegação, controle de cheias). 

 De acordo com o enquadramento dos corpos de água efetuado com base na resolução 

CONAMA n° 357/2005 a água do rio Cotinguiba dos pontos considerados, trecho 27 (ponto 

SE26): foram enquadradas como água doce classe 2. Este trecho, antes da cidade de 

Laranjeiras é usado para diversos fins pela população, tais como: dessedentação de animais, 

irrigação, abastecimento ao público.  

 Após o município de Laranjeiras no trecho 27A (ponto SE27), a água do rio 

Cotinguiba foi enquadrada como doce classe 2. Nesse trecho a água é utilizada para diversos 

fins como: dessedentação de animais, irrigação, abastecimento ao público. Tomando como 

referência a classe 2, para os parâmetros determinados nos pontos citados, observa-se que os 

teores elevados de nitrogênio total, nitrato, fósforo total e coliformes termotoleranes, 

registrados apontam a contaminação desse trecho por microorganismos de origem fecal e 

levam a comprovação de contaminação permanente (recente e remota) das águas por matéria 

orgânica ou decomposição (esgotos domésticos). O teor de OD apresentou-se abaixo do limite 

da classe em uma das campanhas de amostragem. 

 Já o trecho 28 (ponto SE27) na confluência do rio Cotinguiba com o rio Sergipe, os 

resultados de salinidade obtidos para esses pontos nas campanhas de amostragem efetuadas 

indicam que a classificação da água é salobra classe 1 e a sua utilização de múltiplos usos 

(dessedentação de animais, irrigação, abastecimento ao público).  

 No que se refere a outras fontes de poluição na sub-bacia, ressalta-se a presença de 

tensoativos, associados a efluentes contendo sabões e detergentes, bem como de alumínio e 

ferro, associados à composição mineralógica dos solos presentes na bacia de drenagem. 
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Comparando-se os resultados obtidos nas campanhas recentes com os resultados do Relatório 

da GEOHIDRO, observa-se a recomendação desses pontos para monitoramento considerando 

as contribuições da Usina Pinheiro, os lançamentos da cidade de Laranjeiras e a vazão desse 

trecho. 

 Observa-se que as variadas formas de uso dos recursos hídricos (dessedentação de 

animais, agricultura e consumo humano) são o elemento chave para definição da bacia 

hidrográfica como unidade de planejamento territorial, influenciado, em grande parte, pela 

crescente ocupação urbana.  Segundo Gonçalves (2004), a demanda de água aumenta 

constantemente e a urbanização tem um papel importante no aumento do consumo, visto que 

um habitante urbano consome em média três vezes mais água que um rural.  

 Verifica-se, porém que na sub-bacia o principal consumo da água não é para o uso 

doméstico, já que os maiores consumidores de água são as atividades agropecuárias, seguidas 

pelo uso doméstico e industrial.  

 

 

3.3 Potencialidades e Jazimentos das Principais Substâncias Minerais 

 

 

 Com várias lavras de mineração em atividade ao longo de sua extensão, a sub-bacia 

hidrográfica do rio Cotinguiba tem diferentes tipos de produtos extraídos, a maior parte são 

substâncias minerais de uso imediato na construção civil.  

 Os principais recursos minerais explorados na sub-bacia são: Granito (brita), Areia 

grossa, areia fina (vermelha), areia branca (do campo de dunas). Além desses recursos 

minerais de uso imediato na construção civil, também são explorados os aqüíferos 

subterrâneos cujo destino final é o abastecimento humano pelas indústrias engarrafadoras de 

água mineral. 

 A produção mineral da sub-bacia provém dos recursos energéticos, substâncias não 

metálicas e carbonatos (Figura 18). Essas substâncias que compõem a economia mineral da 

sub-bacia são encontradas nas rochas sedimentares onde totaliza 19 jazimentos 

correspondendo a 8,75% dos 217 jazimentos do Estado de Sergipe (Quadro 06). 

No grupo das substâncias energéticas predominam o petróleo e o gás mineral, além da 

turfa, face a viabilidade de aproveitamento de parte de suas reservas como fonte alternativa de 
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energia. Segundo Araújo (2007, p. 87) essas substâncias geneticamente estão ligadas às 

formações superficiais, particularmente associadas à idade quaternária da região da sub-bacia.  

 

A definição da província petrolífera terrestre na sub-bacia data do início da década de 

60 com a descoberta do Campo de Riachuelo em 1961, pela PETROBRAS, seguido de outros 

campos fora dos limites da sub-bacia (ARAÚJO, 2007). 

As seqüências litoestratigráficas da Bacia Sedimentar de Sergipe são formadas por: 

arenitos, conglomerados e folhehos da formação Muribeca; argilito, folhelhos e arenitos da 

Formação Calumbi; arcóseos e arenitos de formação Serraria e Barra de Itiúba; carbonatos das 

Formações Cotinguiba e Calumbí; argilito e arenitos de formação Calumbí, constituem em 

importantes reservatórios de petróleo e gás na área da sub-bacia, destacando-se os municípios 

de Laranjeiras, Riachuelo e nossa Senhora do Socorro.  

Na categoria das substâncias não-metálicas destacam-se os materiais para construção, 

que incluem os agregados, areia, calcário, argila e mármore, além das fontes de água mineral. 

A argila destaca-se por ser um silicato hidratado de alumina resultante da hidratação do 

feldspato pelo intemperismo químico. Além das reservas de argila, incluem-se as reservas de 

folhelho perfazendo 1.506.600 toneladas como reserva medida e 693.750 toneladas como 

reserva indicada. A exploração dessa substância mineral se processa na mina da fazenda Santa 

Cecília (Nossa Senhora do Socorro) cuja concessionária é a CIMESA, utilizado na produção 

de cimento (ARAÚJO, 2007). 

A produção de argila na sub-bacia do Cotinguiba destina-se a produção de cimento e 

cerâmica vermelha na fabricação de telhas, tijolos, lajotas, etc. A maioria dos jazimentos de 

areia relaciona-se a aluviões; secundariamente, ao arenito intemperizado do Grupo Barreiras e 

de Formação Riachuelo (Grupo Sergipe), e aos depósitos dos cordões litorâneos, na zona 

costeira. A areia é empregada na construção civil e suas principais ocorrências estão nos 

municípios de Riachuelo (povoado Roque Mendes), e Nossa Senhora do Socorro no Povoado 

Taiçoca (ARAÚJO, 2007). 

Dentre os jazimentos minerais carbonatados, presentes na sub-bacia, destacam-se o 

calcário, calcário calcítico, calcário dolomítico e dolomito, abrangendo 27 jazimentos, com 21 

deles concentrados no município de Laranjeiras. 

Ênfase é dada ao calcário por ocupar o primeiro lugar na produção da indústria 

extrativa mineral. O “setor calcareiro”, à luz dos dados existentes, é o “carro-chefe” do setor 

mineral sergipano. 
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Figura 18 
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Quadro 06 – Sub-bacia Hidrográfica do Rio Cotinguiba – Recursos Minerais – 1998. 
 

Municípios 
Substância 

Mineral 
Local 

Caracteres dos Jazimentos 

Morfologia Classe do Jazimento Idade Rocha encaixante e/ou associada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laranjeiras 

Calcário Sítio Carapeba Estratiforme Sedimentar K Calcários e Dolomitos (Fm. Riachuelo/Mb. Maruim) 

Calcário Sítio Pedra Furada Estratiforme Sedimentar K Calcários e Dolomitos (Fm. Riachuelo/Mb. Maruim) 

Calcário Fazenda Pindoba Estratiforme Sedimentar K Calcários e Margas (Fm. Cotinguiba/Mb. Sapucarí) 

Calcário 
Dolomítico 

Faz. Madre de Deus e 
Boa Luz 

Estratiforme Sedimentar K Calcários e Margas (Fm. Cotinguiba/Mb. Sapucarí) 

Calcário 
Calcítico 

Faz. Pastora Estratiforme Sedimentar K Calcários e Margas (Fm. Cotinguiba/Mb. Sapucarí) 

Calcário 
Calcítico 

Faz. S. Jorge (alvo I) Estratiforme Sedimentar K Calcários e Margas (Fm. Cotinguiba/Mb. Sapucarí) 

 Munbaça Estratiforme Sedimentar K Calcários e Margas (Fm. Cotinguiba/Mb. Sapucarí) 

Calcário 
Calcítico 

Faz. S. Jorge (alvo II) Estratiforme Sedimentar K Calcários e Margas (Fm. Cotinguiba/Mb. Sapucarí) 

Calcário 
Calcítico 

Faz. Mussoca, Pillar e 
Cedro 

Estratiforme Sedimentar K Calcários e Margas (Fm. Cotinguiba/Mb. Sapucarí) 

Calcário 
Calcítico 

Faz. Ponta Grande Estratiforme Sedimentar K Calcários e Margas (Fm. Cotinguiba/Mb. Sapucarí) 

Calcário 
Calcítico 

Faz. Junco - Sergipe Estratiforme Sedimentar K Calcários e Margas (Fm. Cotinguiba/Mb. Sapucarí) 

Calcário 
Calcítico 

Rio Buri (Usina Sergipe) Estratiforme Sedimentar K Calcários e Margas (Fm. Cotinguiba/Mb. Sapucarí) 

Calcário Faz. Mata Retiro, Jardim Estratiforme Sedimentar K Calcários e Margas (Fm. Cotinguiba/Mb. Sapucarí) 

Calcário Faz. Iburio Estratiforme Sedimentar K Calcários e Margas (Fm. Cotinguiba/Mb. Sapucarí) 

Calcário Faz. Candeias (SE 04) Estratiforme Sedimentar K Calcários e Margas (Fm. Cotinguiba/Mb. Sapucarí) 

Calcário 
Calcítico 

Jazida SE - 08 Estratiforme Sedimentar K Calcários e Margas (Fm. Cotinguiba/Mb. Sapucarí) 

Calcário Faz. Sergipe/Retiro Estratiforme Sedimentar K Calcários, localmente argilosos, gradacionais a margas (Fm. 
Cotinguiba/Mb. Sapucarí) 

Calcário Usina Paraíso, Engenho 
Novo e Retiro 

Estratiforme Sedimentar K Calcários, localmente argilosos, gradacionais a margas (Fm. 
Cotinguiba/Mb. Sapucarí) 

Calcário 
Calcítico 

Faz. Sergipe e São Pedro 
(SE - 05) 

Estratiforme Sedimentar K Calcários (Fm. Cotinguiba/Mb. Sapucarí) 
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Dolomito Faz. Pedra Branca e 
Salinas 

Estratiforme Sedimentar K Dolomitos, calcarenitos, calcirruditos, arenitos, siltitos e 
folhelhos (Fm. Riachuelo/Mb. Maruim) 

Calcário  Faz. Boa Sorte Estratiforme Sedimentar K Calcários e Dolomitos (Fm. Riachuelo/Mb. Maruim) e 
aguilhada/ e margas e argilitos (Fm. Cotinguiba/Mb. Sapucarí) 

 
 
 

Nossa 
Senhora 

do Socorro 

Areia Pov. Taiçoca Estratiforme Sedimentar QP Areias, Siltes e Argilas (Gr Barreiras) 

Areia Jazida Jacaré II (Taiçoca 
de Dentro) 

Estratiforme Sedimentar QP Areias, Siltes e Argilas (Gr Barreiras) 

Argila e 
Calcário 

Fazenda Tabocas Estratiforme Sedimentar K Argilitos, Folhelhos e Arenitos (Gr. Piaçabuçu/Fm. Calumbí) 

Argila Fazenda Santa Cecília Estratiforme Sedimentar T/K Areias, Siltes e Argilas (Gr. Barreiras) 

Calcário Nossa Senhora do 
Socorro 

Estratiforme Sedimentar K Calcários e Margas (Fm. Cotinguiba/MB. Sapucarí) 

Calcário Taiçoca de Fora Estratiforme Sedimentar K Calcários e Margas (Fm. Cotinguiba/MB. Sapucarí) 

Calcário 
Dolomítico 

Nossa Senhora do 
Socorro 

Estratiforme Sedimentar K Calcários, localmente argilosos, gradacionais a margas (Fm. 
Cotinguiba/Mb. Sapucarí) 

Calcário 
Dolomítico 

Fazenda Brandão 
(CIMESA) 

Estratiforme Sedimentar K Calcários (Fm. Cotinguiba, Sapucarí) 

Calcário 
Calcítico 

Faz. Mucuri Estratiforme Sedimentar K Calcários (Fm. Cotinguiba, Sapucarí) 

 
Riachuelo 

Areia Pov. Roque Mendes (Rio 
Sergipe) 

Estratiforme Sedimentar QH Areias de terraço aluvionar 

Petróleo e Gás Campo de Treme Estratiforme Associada a 
sequência sedimentar 

K Conglomerados, arenitos e folhelhos (Fm. Muribeca) 

Petróleo e Gás Campo de Ribeirópolis Estratiforme Associada a 
sequência sedimentar 

K Conglomerados, arenitos e folhelhos (Fm. Muribeca) 

Calcário 
calcítico 

Pedra Branca Estratiforme Sedimentar K Calcários e Dolomitos (Fm. Riachuelo/Mb. Maruim) 

Fonte: CPRM/CODISE – Geologia e Recursos Minerais do Estado de Sergipe, 1998. 
H = Holoceno; J  = Jurássico; K = Cretáceo, P = Paleoproterozóico; Quaternário; T = Terciário.  
Elaboração: Hélio Mário de Araújo, 2007.  
Organização: Wesley Alves dos Santos, 2011. 
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Calcários são rochas a partir das quais se podem obter inúmeros produtos de grande 

utilização no segmento industrial. Dependendo dos teores de óxido de cálcio e magnésio, são 

classificados desde calcários calcíticos até dolomitos, e suas múltiplas aplicações dependem 

de suas propriedades químicas e físicas. 

Além das aplicações tradicionais, o calcário paranaense pode ser fonte de matéria-

prima para diversas e importantes outras aplicações (Figura 19): nos processos industriais 

com tecnologias modernas, na indústria cerâmica, de tintas, de vidros, de papel e celulose, de 

borrachas, de cosméticos, de colas, de esmaltes, de eletrodos, de massas de paredes, de 

produtos químicos, de produtos farmacêuticos, de produtos de limpeza, de rações, de 

siderurgia, de tapetes e carpetes, de componentes poliméricos resistentes a altas temperaturas 

e tensões, no tratamento de água para consumo humano e na fabricação de uma variedade de 

produtos, nos quais é utilizado como carga mineral de alta versatilidade. 

 

 

Figura 19: Principais segmentos industriais consumidores de insumos derivados do calcário.  
Fonte: Guimarães, 2011. 
Adaptação: Wesley Alves dos Santos, 2011. 

 

Datados do cretáceo superior em sua maioria, os calcários e calcários calcíticos são 

utilizados na indústria de cimento e, em menor escala, na indústria da construção civil, de cal, 
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brita, etc. A Cimento de Sergipe S/A – CIMESA, localizada na fazenda Brandão, povoado 

Tramandaí e a fábrica cimento da marca Poty, do mesmo grupo, localizada na fazenda Madre 

Deus, povoado Tramandaí, ambas pertencentes ao grupo Votorantin, são responsáveis pela 

maior parte da produção de cimento do Estado de Sergipe. O seu mercado de cimento cobre 

os Estados de Sergipe, Bahia e Alagoas (ARAÚJO, 2010). Além da CIMESA, outras fábricas 

também produzem cimento na sub-bacia, a exemplo da Nassau, cuja localização está situada 

no povoado Itaguassu, município de Nossa Senhora do Socorro. 

Os jazimentos mais importantes estão na Bacia Sedimentar de Sergipe, a qual acumula 

as maiores reservas já avaliadas em comparação com a faixa dobrada fora dos limites da sub-

bacia. As reservas de dolomito já dimensionadas são relativamente pequenas e estão restritas 

ao município de Laranjeiras na Fazenda Pedra Branca e Salinas. 

Os membros Sapucarí, da Formação Cotinguiba, e maruim, da Formação Riachuelo 

(Grupo Sergipe) são as unidades litoestratigráficas que encerram os níveis de rochas 

carbonáticas responsáveis pelas reservas na Bacia Sedimentar de Sergipe e Sub-bacia do 

Cotinguiba. 



68 

 

CAPÍTULO 4 
 

GEOSSISTEMAS NA SUB-BACIA DO RIO COTINGUIBA  
 

 

 

 Para a delimitação dos Geossistemas da sub-bacia do rio Cotinguiba, utilizou-se o 

critério Geomorfológico, já que o mesmo constitui-se como o elemento mais facilmente 

discernível na paisagem e o que melhor expressa o complexo jogo de relações existente entre 

os componentes. Para tal, optou-se pela metodologia desenvolvida por Bertrand (1968) 

considerando o enfoque teórico inicialmente proposto para a pesquisa.  

 Os geossistemas foram identificados e hierarquizados conforme a inter-relação dos 

seus componentes geoambientais, suas dimensões e características de origem e evolução. 

Dessa forma foi possível identificar suas potencialidades e limitações para melhor avaliar a 

capacidade de suporte ao uso e ocupação da terra. 

 Considerando a diversidade interna dos geossistemas, foram aqui delimitadas as 

unidades elementares contidas na sub-bacia em um mesmo sistema de relações, destacando-

se, desta forma, os geofácies. Sob esse aspecto, a concepção de paisagem assume significado 

para a delimitação das subunidades, em função da exposição de padrões uniformes ou de 

relativa homogeneidade. 

 Sendo assim, com a divisão da área de estudo em unidades de paisagem, além de 

facilitar o conhecimento dos processos interativos sociedade-natureza, representa uma 

importante ferramenta para o planejamento e para a gestão ambiental. Por outro lado, para o 

uso racional do meio ambiente local, é necessário “um levantamento integrado dos seus 

recursos naturais, estabelecendo ao mesmo tempo relações com outros elementos da paisagem 

em que se insere” (ARAÚJO, 2007, p. 117).  

A aplicabilidade do conhecimento geomorfológico é de fundamental importância, 

pois, insere-se no diagnóstico das condições ambientais, contribuindo para orientar a alocação 

e o assentamento das atividades humanas, onde os estudos ambientais na Geomorfologia têm 

assumido importância crescente nos últimos anos face às modificações ambientais aceleradas 

pela ação humana no espaço físico (BELTRAME, 1994; ROSS, 2003). Assim, o 

conhecimento dos fatos geomorfológicos e de seus mecanismos de evolução no contexto do 

sistema ambiental físico onde o modelado é entendido como resposta à interação dos 
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componentes naturais (clima, vegetação, litologia, etc.), conduz a identificação de áreas de 

equilíbrio precário ou desequilíbrio ambiental, surgidas devido ao antropismo.  

Cunha e Guerra destacam que “a geomorfologia pode possuir um caráter integrador, 

na medida em que procura compreender a evolução espaço-temporal dos processos do 

modelado terrestre [...] antes e depois da intervenção humana, em um determinado ambiente” 

(2004, p.348-349).  

Daí, o papel do relevo e dos processos morfogenéticos, muito importante na definição 

regional dos comportamentos relacionados ao uso do solo, assim como na definição dos 

padrões tecnológicos do manejo do solo, visando à proteção e a conservação dos recursos 

pedológicos contra a erosão.  

Para avaliação das terras visando a sua capacidade de utilização é fundamental o 

conhecimento das condições dos solos (MENDONÇA FILHO, 2002). A distribuição espacial 

dos solos está intimamente relacionada com os fatores envolvidos no processo de pedogênese, 

onde os solos regionais estão associados às condições geomorfológicas. 

Na sub-bacia entram-se os seguintes geossistemas: Planície Costeira subdividida em 

Geofácies Planície Fluvial e Planície Fluvio-marinha, Tabuleiros Costeiros e Pediplano 

Sertanejo (Figura 20). Dentre as classes de solos que mais se destacam nessas unidades 

geossistêmicas tem-se: o argissolo vermelho-amarelo (PVAd e PVAe) e chernessolo 

argilúvico (MTk ). Secundariamente, ocorrem neossolo litólico (RLd ), neossolo quartzarênico 

(RQg), espodossolo cárbico (Ekg) , gleissolo sálico (GZn) e gleissolo tiomórfico (GJh) 

(Figura 21).  

Os solos encontrados na sub-bacia em estudo têm variações significativas quanto à 

tipologia, classes de solos e variação espacial. Os solos de maior importância, do ponto de 

vista espacial são: os argissolos (PVA) representados pelo argissolo vermelho-amarelo 

distórfico (PVAd) e argissolo vermelho-amarelo eutrófico (PVAe).  
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Figura 20 
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Figura 21 
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4.1 Geossistema Planície Costeira 

 

 

 O Geossistema Planície Costeira, presente na sub-bacia, “é resultado da complexa 

interação dos fatores climáticos, litológicos, tectônicos e da ação do oceano sobre o 

continente. Ao longo de sua evolução geomorfológica, apresentam processos agradacionais 

superiores aos degradacionais que culminaram com a geração e construção de formas 

favorecidas pelas condições marinhas regressivas associadas às variações relativas do nível do 

mar e da contínua atuação dos processos morfogenéticos durante o Quaternário (ARAÚJO, 

2007. p. 119). 

 Esse geossistema constitui uma superfície relativamente plana, baixa, localizada numa 

área de interfácie entre três principais províncias da geosfera que são os oceanos, os 

continentes e a atmosfera. Em decorrência dessa interseção, recebe diferentes fluxos de 

matéria e energia que vão influenciar na origem, evolução e configuração atual dos ambientes 

costeiros.  

 A área que circunscreve esse geossistema está recoberta pelos solos tipo Espodossolo 

de maior abrangência, que por serem excessivamente drenados, apresentam como fatores 

restritivos à sua utilização agrícola o baixo poder de armazenamento de água e de nutrientes, 

devido à sua textura arenosa. Além desse, existem os solos Gleissolos Solódico, em menor 

proporção e os Neossolos Quartzarênicos (areias quartzosas marinhas) próximos à linha de 

costa. Apresenta declividade variável entre 0 e 2%, ocupando a menor porção da sub-bacia, 

com maior expressividade areal perceptível na dependência do recuo do Geossistema 

Tabuleiros Costeiros, na porção inferior da sub-bacia, onde a largura é mais significativa. Está 

condicionada pelo menor afastamento dos Tabuleiros (ARAÚJO, 2007). 

 Enquadra-se na classe de paisagem regressiva, com predominante grau de 

antropização muito forte, face às grandes transformações em função das modificações 

históricas para ocupação dos sítios urbanos, principalmente o de Nossa Senhora do Socorro, 

cujo crescimento da sua área física foi realizado através de cortes de aterros de mangues para 

loteamentos, projetos imobiliários, industriais e construções de estradas. 

  Encontra-se drenado pelo rio Cotinguiba e seus tributários, entre eles o Cajaíba, os 

quais têm contribuído para a sedimentação quaternária, destacando-se no ambiente duas 

unidades fisionômicas homogêneas constituindo dois geofácies: Planície Fluvial e Planície 

Flúvio-marinha, que nada mais são do que os depósitos de origem marinha e Flúvio-Marinha.  
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 4.1.1 Geofácies Planície Fluvial  

 

 São unidades de pequenas expressões espaciais e distribuem-se ao longo do médio 

curso do rio Cotinguiba nos municípios de Riachuelo e principalmente Laranjeiras, 

caracterizando-se como áreas eminentemente planas, resultante de acumulação fluvial, 

geralmente sujeitas ás inundações (Figura 22).  

 

 
Figura 22 – Área sujeita a inundação na Planície fluvial (médio curso) do rio Cotinguiba no município 
de Laranjeiras/SE. 
Créditos: Wesley Alves dos Santos e Hélio Mário de Araújo, 2011. 
 
 No entanto, as ações antropogênicas sobre esse geofácies tem sido preocupante, por 

ser uma área que concentra maior parte da população do município de Laranjeiras. A pressão 

sobre essa unidade tem provocado alteração na dinâmica do ambiente e conseqüentemente 

refletido na economia do município, uma vez que nos períodos mais chuvosos, entre os meses 

de mail e julho, essa área sofre constantes alagamentos, o que faz o poder público municipal 

investir recurso financeiro para a recuperação de boa parte das áreas afetadas com as 

enchentes (Figura 23). 
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Figura 23 – Pressão antropogênica sobre área de Planície Fluvial na sub-bacia do rio Cotinguiba no 
município de Laranjeiras/SE.  
Créditos: Wesley Alves dos Santos e Hélio Mário de Araújo, 2011. 
 

 Numa tentativa de controle das enchentes e dos processos erosivos que ocorre nessa 

área, construiu-se um muro de arrimo com aproximadamente dois quilômetros margeando o 

rio Cotinguiba dentro da cidade de Laranjeiras (Figura 24).  

 

 
Figura 24 – Muro de arrimo margeando o rio Cotinguiba no município de Laranjeiras/SE. 
Créditos: Wesley Alves dos Santos e Hélio Mário de Araújo, 2011. 
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 Os solos característicos nessa geofácies são: os Chernossolos Argilúvicos 

Carbonáticos, onde são solos moderadamente ácidos de elevada potencialidade agrícola, 

“muito aproveitado na região para o cultivo de cana-de-açúcar”, esse tipo de solo é bastante 

susceptível à erosão, especialmente em sulcos, em decorrência de sua pouca profundidade e 

elevada capacidade de retenção de água.  Além dos solos do tipo Gleissolos Melânicos 

Eutróficos caracterizados como solos ácidos e mal drenados (pouca profundidade e elevada 

capacidade de retenção de água) ocorrendo em áreas de várzeas de relevo planos 

periodicamente inundados elevando o lençol freático. 

 

 4.1.2 Geofácies Planície Fluvio-Marinha  

 

 Esse geofácies está bem representado na foz do rio Cotinguiba, a jusante da sede 

municipal de Laranjeiras e parte do município de Nossa Senhora do Socorro, em direção a 

foz, a planície fluvial cede lugar a planície fluvio-marinha.  

 É uma área plana, sujeita a ação das marés, apresentando vegetação típica de mangue. 

O solo característico desse geofácies é o Gleissolo Timórfico Húmico posicionado na área 

topográfica mais baixa da sub-bacia (Figura 25). 

  

 
Figura 25 – Orlinha localizada sobre a Planície Flúvio-Marinha no Povoado Porto Grande (baixo 
curso), município de Nossa Senhora do Socorro/SE. 
Créditos: Wesley Alves dos Santos e Hélio Mário de Araújo, 2011. 
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 Sobre essa área ocorrem os solos do tipo Gleissolos Sálicos, característicos de áreas 

que apresentam altas taxas de salinidade, normalmente encontrados em zonas litorâneas e pré-

litorâneas, com ocorrência principalmente na planície flúvio-marinha do rio Cotinguiba, não 

possuindo diferenciações nítidas dos horizontes e são muito ricos em matéria orgânica em 

decomposição. Geralmente apresentam elevadas concentrações de sais, que os tornam inaptos 

as atividades agrícolas. São nesses solos que se desenvolvem os manguezais. 

 Apesar de a área ser inapropriada para as atividades agrícolas, serve de lazer para a 

comunidade local e atrativo turístico. Sobre a área, foi construída a orlinha de Nossa Senhora 

do Socorro, onde possui cerca de vinte bares. É relevante destacar que esta área não possui 

sistema de esgotamento e os efluentes são lançados diretamente no rio, comprometendo assim 

a qualidade da água, tornando o ambiente inviável para banho (Figura 26). 

 

 
Figura 26 – Orlinha de Nossa Senhora do Socorro, Povoado Porto Grande (baixo curso) do rio 
Cotinguiba, município de Nossa Senhora do Socorro/SE. 
Créditos: Wesley Alves dos Santos e Hélio Mário de Araújo, 2011. 
  

 

4.2 Geossistema Tabuleiros Costeiros 

  

 

De amplo significado geomorfológico no contexto da sub-bacia, são os Tabuleiros 

Costeiros, modelados nos sedimentos do Grupo Barreira, de idade plio-pleistocênico, que se 
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superpõem ao embasamento cristalino e às rochas sedimentares paleozóicas e mesozóicas da 

bacia sedimentar SE/AL.  

Verifica-se nesse Geossistema, a existência de um nível mais conservado, referente à 

superfície tabular, em que representa o testemunho de antiga superfície cimeira. O recuo do 

nível do mar (regressão marinha) possibilitou a existência de níveis mais dissecados, de 

altitudes inferiores, pertencentes à superfície dissecada em colinas, cristas e interflúvios 

tabulares. Segundo Araújo (2007), duas classes de paisagem abrangem esse geossistema 

sendo elas: a classe de paisagem progressiva e a classe de paisagem equilibrada. 

 

a) A Classe de Paisagem Progressiva se apresenta bastante alterada, denunciando 

elevado grau de intervenção e expansão do uso da terra, com variações entre muito forte a 

muito fraco, associada ao relevo de baixa a moderada topografia, entre 20 e 90 metros (Figura 

27 e 28). Nas áreas rurais correspondente aos municípios de Laranjeiras, Nossa Senhora do 

Socorro e Riachuelo, destinadas aos cultivos agrícolas, o grau de antropização predominante é 

moderado para lavouras permanentes, variando até o grau fraco para lavouras temporárias. 

 

 
Figura 27 – Uso da terra sobre os tabuleiros costeiros no Povoado Porto Grande na margem esquerda 
rio Cotinguiba, município de Nossa Senhora do Socorro/SE. 
Créditos: Wesley Alves dos Santos e Hélio Mário de Araújo, 2011. 
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Figura 28 
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O grau de antropização muito forte reserva-se apenas para os núcleos urbanos de 

ocupação tradicional e recente das sedes municipais.  A maior parte das terras rurais da sub-

bacia em estudo encontra-se com forte grau de antropização, sobretudo as plantadas que se 

mantêm com percentuais quase inalterados nas últimas décadas. 

 

b) Classe de Paisagem Equilibrada onde há um domínio de colinas dissecadas e 

isoladas, com altitudes superiores a 120 metros, apresenta uso controlado, com alterações em 

parte da unidade. O grau de antropização varia de muito fraco nas maiores elevações, 

extremidade oeste dos municípios de Riachuelo, Laranjeiras e Nossa Senhora do Socorro, 

onde se registra a presença de cobertura vegetal primitiva, à fraca em decorrência da lavoura 

temporária (Figura 29).  

 

 
Figura 29 – Colinas dissecadas e isoladas com presença da cobertura vegetal primitiva (médio curso) 
do rio Cotinguiba entre os municípios de Laranjeiras e Riachuelo/SE. 
Créditos: Wesley Alves dos Santos e Hélio Mário de Araújo, 2011. 
 
  

 Nesse geossistema encontra-se o Geofácies de Relevo Colinoso e os Geofácies 

Vertente dos Tabuleiros, como segue: 
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 4.2.1 Geofácies de Relevo Colinoso 

 

Dentro do geossistema Tabuleiros Costeiros, aqui entendido como unidade 

geomorfológica de maior abrangência, sobressai-se um relevo dissecado predominantemente 

em colinas de topos convexos e, planos e eventualmente, aguçados (cristas) que denunciam a 

presença de rochas mais resistentes da bacia sedimentar, e interflúvios tabulares, pertencente à 

superfície do rio Cotinguiba. 

 Segundo Araújo (2007) esse tipo de relevo no conjunto diferencia-se dos tabuleiros 

costeiros pelo perfil arredondado acentuado pelas condições climáticas sub-úmidas 

dominantes e pela ação erosiva dos rios, que na maioria das vezes, mascara a forma anterior 

mais tabular e retilinizada (Figura 30).  

 

 
Figura 30 – Relevo dissecado em colinas de topos convexos, Povoado São José dos Pinheiro, 
município de Laranjeiras/SE. 
Créditos: Wesley Alves dos Santos e Hélio Mário de Araújo, 2011. 
 

 Em sua constituição litológica predomina a argila, de maior retenção de água, que pela 

sua natureza intensifica o escoamento superficial e, com ele, a dissecação do modelado, 

observável através da formação de cicatrizes sobre a superfície. 

Nas baixas colinas do tabuleiro dissecado, o solo é, em geral, de textura argilosa 

(vertissolo) que tem a propriedade de se expandir, quando úmido, e se contrair, quando seco, 

fato que tem sérias implicações na utilização agrícola. Sua distribuição está intimamente 
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relacionada à presença de material de origem derivada de calcário e sedimentos argilosos, 

ricos em cálcio e magnésio, da bacia sedimentar. A plantação de cana-de-açúcar é a atividade 

mais representativa do uso dessas terras (FONTES et al., 2007). 

Outro elemento que também denuncia as condições de dissecação e pobreza dos solos 

é a cobertura vegetal, pois entre outras espécies, até mesmo as formações de cerrados que os 

recobrem, em parte, se diferenciam tanto pelo porte e arbustos das árvores, quanto pela 

densidade da vegetação herbácea de cobertura. 

Os interflúvios tabulares sobre os quais se forma a superfície superior dos tabuleiros 

são separados entre si por vales fluviais mais estreitos na parte ocidental da sub-bacia, 

prevalecendo os largos, de fundo plano, contendo geralmente planícies aluviais, onde ocorre o 

Neossolo Flúvico (solo aluvial), de elevado potencial para desenvolvimento agrícola, com 

limitação pelo excesso de água em determinado período do ano. 

Os Neossolos Flúvicos têm sua formação a partir da sedimentação fluvial e 

distribuem-se principalmente ao longo dos rios de maior fluxo hídrico (ARAÚJO, 2007). Sua 

distribuição espacial está associada à presença de corpos hídricos, notadamente bordejando a 

calha de rios de maior porte (Cotinguiba) e variam de muito profundos a moderadamente 

profundos e textura variada. Apresentam-se de moderada a imperfeitamente drenados, com 

acidez moderada a levemente alcalinos. A camada superficial geralmente apresenta coloração 

bruno-acinzentada-escura e bruno muito escura.  

Os Neossolos Flúvicos são solos de alta fertilidade natural, que por vezes sofrem 

inundações sazonais quando do período chuvoso. Primariamente esses solos eram revestidos 

por uma vegetação do tipo mata ciliar. Devido à disponibilidade hídrica e boa fertilidade 

natural esses solos vêm sendo sistematicamente ocupados por atividades agrícolas. 

Esses interflúvios, além de separados por vales fluviais, estão também seccionados por 

baixadas e concavidades muitas vezes semelhantes a vales sem escoamento direto para o mar, 

cujo padrão meandrante configura a maior parte da drenagem, no domínio dos tabuleiros com 

padrão dendrítico. 

Nessa área da sub-bacia do rio Cotinguiba, o relevo colinoso apresenta altitudes que 

não ultrapassam os 450 metros, onde os intervalos de maiores elevações ocupam sua 

extremidade oeste (Serra Comprida), com moderadas reduções na medida em que se aproxima 

da planície costeira quando atinge cota de aproximadamente 3 metros de altitude. Essas 

variações altimétricas demonstram predomínio de relevo de média topografia na sub-bacia.  
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 Em síntese, a pouca expressividade da topografia do relevo nos geossistema que 

integram a sub-bacia deve-se, sobretudo, à atuação constante dos processos morfogenéticos 

atuais e pretéritos. 

 

 

 4.2.2 Geofácies Vertente dos Tabuleiros 

 

  

 Os tipos de perfis das vertentes predominantes na sub-bacia, além de dependerem das 

variáveis estáticas (estrutura, litologia), também são resultantes da natureza dos processos 

morfogenéticos (condições dinâmicas), logo das condições morfoclimáticas pretéritas, 

evidenciadas através dos depósitos correlativos ou estrutura superficial.  

 Para Araújo, 

as vertentes de forma convexa, por exemplo, manifestam-se com mais evidência em 
climas úmidos conforme caso em análise, e são características de processo de creep 
(rastejamento), erosão por splash (salpicamento) e divergência de fluxos, com 
lavagem da superfície do terreno. Onde as suas concavidades na base estão 
associadas tanto á erosão quanto á deposição causada pela água (ARAÚJO, 2007. p. 
158). 

 

Os depósitos dessas vertentes são bastante variáveis, e se constituem de material 

coluvial mosqueado formado por areia, silte e argila contendo, às vezes, seixos sub-

arredondados e grânulos. Esses depósitos rudáceos situados na base das enconstas contribuem 

para dar aspecto ligeiramente côncavo no contato da vertente com a planície aluvial.  

 No panorama geral da sub-bacia predominam vertentes com um desnível altimétrico 

superior a 90 metros e 30% de inclinação. Na extremidade oeste da sub-bacia, nos municípios 

de Laranjeiras e Riachuelo, registra-se os maiores índices percentuais de declividades 

algumas vezes ultrapassando os 20% (Figura 31). Portanto, a maior parte das terras agrícolas 

da sub-bacia encontram-se em terrenos com pouca declividade, o que diminui as 

possibilidades de ocorrência de processos erosivos lineares, como ravinas e voçorocas (Figura 

32).  
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Figura 31 
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Figura 32 – Vertente de perfil convexo no município de Laranjeiras nas imediações da BR-235. 
Créditos: Wesley Alves dos Santos e Hélio Mário de Araújo, 2011. 
 
  

 Nessa área da sub-bacia, destacam-se os solos do tipo argissolo vermelho-amarelo 

distrófico nas áreas de relevo tabular e dissecado em colinas de topos convexos e planos, 

eventualmente aguçados, gerado a partir da pedogênese dos materiais areno-argilosos da 

cobertura Cenozóica (Grupo Barreiras) e das rochas mesozóicas do Grupo Sergipe. 

 A sua utilização agrícola, é predominantemente com lavouras de cana-de-açúcar e 

laranja com aporte tecnológico, particularmente, no município de Laranjeiras. O 

aproveitamento agrícola é comprometido em função das limitações impostas pela 

pedregosidade existente na superfície e na massa de solo e também pela topografia. São solos 

que apresentam maior eficiência quando são estabelecidos cultivos de espécies perenes que 

não necessitam de revolvimento anual.  

 Cabe ressaltar que a excessiva pedregosidade tem de certa forma contribuído para 

reduzir as perdas de solo por erosão, uma vez que reduz o impacto das gotículas de chuva 

diretamente sobre o solo. 
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4.3 Geossistema Pediplano Sertanejo  

 

 

O Geossistema pediplano sertanejo é caracterizado pela predominância de modelados 

de dissecação homogênea, com áreas restritas de dissecação diferencial, que compõem um 

pediplano dissecado. Apresenta paisagem com relevo suave-ondulado sobre rochas cristalinas 

do embasamento, em parte recobertas por sedimentos inconsolidados, de idade tércio-

quaternária. 

Na sub-bacia do rio Cotinguiba, este geossistema está compreendido no município de 

Areia Branca em seu alto curso com predomínio de solos Neossolos Litólicos Eutróficos e os 

Neossolos Quartzarênicos no topo deste inter-flúvio com alta permeabilidade e baixa 

fertilidade natural. Apresentam coloração esbranquiçada ou amarelada.  

Entretanto, no sopé das bordas escarpadas, os solos apresentam mais profundos e 

úmidos, favoráveis ao desenvolvimento de vegetação mais exuberantes, destacando-se 

resquícios de mata tropical subcaducifólia. Além de serem utilizados para o cultivo agrícola, a 

exemplo das horticulturas (Figuras 33 e 34). 

 

 
Figura 33 – Atividade agrícola (horticultura) no sopé da Serra Cumprida no povoado Serra Cumprida 
(alto curso) no município de Areia Branca/SE. 
Créditos: Wesley Alves dos Santos e Hélio Mário de Araújo, 2011. 



86 

 

 

 
Figura 34 – Cultivo de hortaliças próximo as margens do rio Cotinguiba (alto curso) no Povoado Serra 
Cumprida, município de Areia Branca/SE. 
Créditos: Wesley Alves dos Santos e Hélio Mário de Araújo, 2011. 

 
A retirada da água do rio Cotinguiba para a irrigação é feita de forma irregular e sem 

controle, o que muitas vezes tem provocado erosão em alguns trechos do rio, além de 

comprometer a sua capacidade hídrica e a qualidade da água pelo fato das áreas cultivadas 

serem muito próximo as margens dos rios. 

Os principais fenômenos poluidores de água são os compostos organossintéticos e 

metais pesados, o assoreamento (aporte de material mineral ou sedimentos), a acidificação 

(forte redução do pH), a salinização (elevada concentração de sais) e a eutrofização 

(superfertilização por causa da presença de nutrientes). 

 
 

4.3.1 Geofácies Serras Residuais 

 
 
Esta geofácies possui altitudes superiores a 160m e é, de modo geral, limitada por 

escarpas erosivas, a exemplo de alguns topos residuais que assumem o significado regional de 

“serra”, conhecida na toponímia local como Serra Comprida, no município de Areia Branca, 

onde reflete uma maior resistência do quartzito aos processos de intemperismo e à erosão 

(MENDONÇA FILHO, 2000). 
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A Serra Comprida destaca-se na paisagem pelas suas bordas irregulares e escarpadas 

por erosão diferencial e pela declividade que varia entre 12 a 20%, localizando-se nos 

divisores das drenagens que se dirigem para as bacias dos rios Sergipe e Vaza-Barris (Figuras 

35 e 36). 

 
Figura 35 – Pediplano sertanejo nas imediações da Serra Cumprida (alto curso) do rio Cotinguiba no 
município de Areia Branca/SE. 
Créditos: Wesley Alves dos Santos e Hélio Mário de Araújo, 2011. 
 

 
Figura 36 – Desenvolvimento de atividades agrícolas (cana-de-açúcar) no Pediplano sertanejo nas 
imediações da Serra Cumprida (alto curso) do rio Cotinguiba no município de Areia Branca/SE. 
Créditos: Wesley Alves dos Santos e Hélio Mário de Araújo, 2011. 

A 

B 
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4.4 Vulnerabilidade Ambiental nos Geossistemas 

 

 

A sub-bacia hidrográfica do Cotinguiba por ser uma unidade dinâmica assim como as 

demais bacias hidrográficas, constantemente sofre interferência do comportamento dos 

componentes naturais e das atividades socioeconômicas nela desenvolvida, fazendo 

necessário um acompanhamento dessa dinâmica ao longo do tempo para poder avaliar o seu 

grau de vulnerabilidade ambiental.  

 A vulnerabilidade é entendida por diversos estudiosos como o grau de exposição que 

determinado ambiente está sujeito e aos diferentes fatores que podem acarretar,  tais como 

impactos e riscos ambientais, derivados ou não das atividades socioeconômicas. A 

vulnerabilidade é uma forma eficiente de verificar a fragilidade de um determinado ambiente 

através de um diagnóstico dos elementos ambientais atrelados aos fatores socioeconômicos 

(SANTOS, 2006).  

 A análise do sistema ambiental físico da sub-bacia do rio Cotinguiba, mostra os 

diferentes estágios de degradação e/ou conservação dos seus recursos naturais denunciando se 

o sistema ambiental encontra-se em biostasia ou resistasia através da combinação das 

condições geoecológicas com as formas de uso/ocupação e os impactos associados. Seguindo 

essa lógica, afirma-se que a analise da vulnerabilidade ambiental e socioeconômica de uma 

bacia hidrográfica parte do pressuposto de que as áreas urbanizadas face a dinâmica 

sociodemográfica e socioeconômica atrelada ao uso da terra, estão susceptíveis, o que permite 

identificar as áreas que apresentam maiores problemas socioambientais. 

  Ao adotar a Geomorfologia associada a outros elementos do meio natural para 

verificar a vulnerabilidade ambiental da sub-bacia do Cotinguiba foi possível compreender a 

natureza dos fenômenos, podendo quantificar a sua intensidade (Quadro 07).  

O uso e ocupação do solo, na sub-bacia do Cotinguiba de forma desordenada, tem 

acarretado problemas de diversas ordens para a população, principalmente do município de 

laranjeiras que ao longo do tempo tem sofrido com as enchentes e inundações anuais, a 

exemplo dos eventos ocorridos em 1964 e 2004, considerados de maiores magnitudes. O que 

mais chama atenção é o fato ainda das sedes administrativas e importantes povoados dos 

municípios estarem inseridas nas margens do rio Cotinguiba, causando no período das 

enchentes, prejuízos materiais e perdas de vidas humanas. 
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Quadro 07 – Potencial Geoambiental dos Geossistemas e Geofácies da sub-bacia do rio Cotinguiba e seu nível de vulnerabilidade, 2011. 

Era  
 

Período 

Categorias Espaciais de 
Ambientes 

Caracterização dos Componentes Naturais Ecodinâmica 
da  

Paisagem 

 
Limitações 

Quanto ao Uso 

C
EN

O
ZÓ

IC
A

 

Geossistemas Geofácies Lito-estratigrafia Morfogênese 
Hidrologia de Superfície/ 

Subsuperfície 
Solos e Cobertura 

Vegetal 

Q
U

A
TE

R
N

Á
R

IO
 

Pediplano 
Sertanejo 

 
 

Serra 
Residuais 

 
 

Rochas Pré-
Cambrianas 
constituídas de 
Gnaisses 
 

Dissecação 
 
 
 

Maior disponibilidade hídrica com 
rios perenes e apresenta grande 
capacidade energética e possui 

aqüífero do tipo fissural/cárstico 
com boa recarga hídrica 

 

Neossolos Litólicos 
Eutróficos e os 

Neossolos 
Quartzarênicos e 

vegetação de 
cerrado/caatinga. 

 
 

Ambiente 
Estável 

 
 
 

Área 
preservada com 

pouca 
ocorrência de 
interferência 

antrópica 

TE
R

C
IÁ

R
IO

 

Tabuleiros 
Costeiros 

 
 
 
 
 

 
Relevo 

Colinoso 
 
 

Depósitos tércio-
quaternários 
da Formação 
Barreiras, 
composto por 
sedimentos  
de coloração 
esbranquiçada ou 
amarelo 
avermelhada  
 
 

 
Dissecação 

 

Padrão de drenagem paralelo, 
escoamento perene, com baixo 

poder de entalhe. Boa 
disponibilidade e 

qualidade dos aqüíferos 
 
 
 
 

Argissolo 
Vermelho-amarelo 

Eutrófico e 
vegetação 
Gramínea 
herbácea, 
vegetação 

subcaducifólia 
arbórea-arbustiva 

de Tabuleiro. 
 

Ambiente 
Estável e 

instável em 
área de forte 

declive 
 
 
 
 
 

 
 

Forte 
susceptibilidade 

à erosão em 
decorrência do 

mau uso do 
solo Vertentes 

dos 
Tabuleiros 

 
 

Planície 
Costeira 

  

Planície 
Fluvial 

 

 Areias, argilas e 
cascalhos 
 

Acumulação 
 

  
Aqüífero Granular com grande 

potencial de recarga, muito 
utilizado para o abastecimento 

humano 
 
 

Espodossolo 
Ferrihumilúvico 
em associação 

com o Neossolo 
Quartzarênico e 

vegetação de 
restinga, mata 

secundária. 
 

 Ambiente 
Instável 

 

 
 

Forte 
antropização 

Planície 
Flúvio-

Marinha 
 

 Areias, argilas, 
silte e cascalhos, 
sedimentos de 
rochas e matéria 
orgânica 

Acumulação 
 

 

  Ambiente 
Instável 

 

Organização:Wesley Alves dos Santos, 2011. 
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 Para contornar a situação, foram feitos investimentos de grande monta na tentativa de 

recuperação das áreas afetadas, mas por se tratar de uma sub-bacia onde nela predomina 

prédios históricos, o que fazem parte do contexto histórico do povoamento dos municípios, 

muitos deles são tombados como patrimônio público, não podendo ser feita na maioria dos 

casos a reconstrução de todas as áreas afetadas pelas enchentes.  

 Além das questões ambientais, a vulnerabilidade na sub-bacia está relacionada às 

condições socioeconômicas das populações, na medida em que o reconhecimento das áreas de 

relativos problemas geoambientais e o estudo sobre os azares naturais refletem os efeitos dos 

impactos ambientais e a avaliação da vulnerabilidade das organizações socioeconômicas. 

Nesta perspectiva, é possível vincular a problemática ambiental às questões habitacionais, 

crescimento urbano e expansão das periferias produtos das contradições da produção, 

consumo e apropriação do espaço, assim sintetizados nos quadros 08 e 09. 
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Quadro 08 – Sub-bacia hidrográfica do rio Cotinguiba – Síntese dos principais problemas ambientais e de recursos hídricos por município, 2011. 

Areia Branca Laranjeiras 
  

• Lixeira a céu aberto no entorno da cidade; 

• Poluição do rio Cotinguiba através dos esgotos sanitários, 
efluentes da moagem da cana-de-açúcar; 

• Desmatamento da mata ciliar, provocando assoreamento dos 
rios e riachos; 

• Exploração indevida e clandestina de areia, pedra e outros 
minerais. 

• Falta de uma política pública municipal, que promova a 
educação ambiental; 

• Irregularidade na coleta do lixo nos povoados; 

• Ausência de aterros sanitários; 

• Desperdício de água no cultivo de hortaliças; 

• Casas residenciais e comerciais despejando dejetos 
diretamente no rio. 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
  
  

• Lixeira a céu aberto no entorno da cidade; 

• Deficiência de rede sanitária, onde os esgotos são despejados 
no rio Cotinguiba in natura; 

• Péssima qualidade da água fornecida pela Companhia de 
Saneamento de Sergipe-DESO; 

• Poluição do rio Cotinguiba através dos esgotos sanitários, 
efluentes da moagem da cana-de-açúcar; 

• Danos a saúde pública, decorrente da poluição do ar gerado 
pela fábrica de cimento; 

• Matadouro público (interditado em 2002 pelo poder público 
federal); 

• Desmatamento da mata ciliar, provocando assoreamento dos 
rios e riachos; 

• Enchentes em trechos da sede municipal (decorrentes além 
das chuvas concentradas, pela falta de drenagem do rio 
Cotinguiba); 

• Localização inadequada do cemitério público (parte mais 
elevada da cidade) favorecendo a poluição dos mananciais; 

• Desperdício de água da capitação a distribuição; 

• Exploração indevida e clandestina de areia, pedra e outros 
minerais; 

• Falta de uma política pública municipal, que promova a 
educação ambiental.  
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Continua 

Nossa Senhora do Socorro Riachuelo 
  

• Supressão dos manguezais para ocupação urbana; 

• Deficiência no sistema de abastecimento de água na sede 
municipal, e comunidades adjacentes; 

• Excesso de produtos químicos no tratamento da água para 
abastecimento para o consumo humano; 

• Uso irracional de agrotóxicos na agropecuária e na pesca; 

• Lixeira a céu aberto, situada no entorno de conjuntos 
habitacionais; 

• Poluição do rio Cotinguiba através dos efluentes industriais, 
agroindustriais (frigorífico, usina São José do Pinheiro, cana-
de-açúcar), esgotos sanitários, entre outros, comprometendo 
a vida aquática: peixes, camarões, sururu, ostras e outros 
crustáceos, além de causar perda de renda das populações 
ribeirinhas; 

• Desmatamento da mata ciliar; 

• Pouca extensão da rede sanitária; 

• Exploração de areia das margens e da calha dos rios e riachos; 

• Localização inadequada do cemitério, por está muito próximo 
a núcleos residenciais e escolas; 

• Em geral, são utilizados como vazadouros de resíduos sólidos e 
outros despejos, causando problema a saúde pública. 

  

• Poluição do rio Cotinguiba, provenientes das residências; 

• Poluição do ar na época de processamento de cana-de-açúcar, 
causando problemas de cunho respiratório na população 
local; 

• Assoreamento do rio em conseqüência do desmatamento ciliar 
e da retirada de areia de suas margens e calhas; 

• Lixeira a céu aberto, localizada a cerca de 200 metros da área 
de capitação de água da DESO e aproximadamente a 500 
metros do rio Cotinguiba; 

• Irregularidade no fornecimento de água fornecido pela DESO e 
pela péssima qualidade  por deficiência nos processos de 
tratamento; 

• Conflito de uso da água, por exemplo, irrigação versus 

abastecimento; 

• Inadequada localização do cemitério, uma vez que foi 
instalado na parte mais alta da cidade; 

• Pesca predatória. 
 
 
 
 
  
  

Fonte: Trabalho de campo, 2011. 
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Quadro 09 – Valores de vulnerabilidade das classes temáticas fisiográficas. 

Região 
 Geologia 
(unidade) 

Valor 
Geomorfologia 

(unidade) 
Valor 

Pedologia 
(unidade) 

Valor 
Clima 

(unidade) 
Valor 

Vegetação 
(unidade) 

Valor 

 
 
 

Sub-bacia 
do  

rio Cotinguiba 
 
 

 Angico 
 

 
1 
 

Serras 
Residuais 

 
1 

Neossolos 
Litólicos 

Eutróficos 
1 

 

Úmido 
a 

sub-úmido 

 
2 
 

Densidade 
Média 

 
2,5 

 

  
Taquari 
 

1 
 

 Divisores 
Tabuleiros 

 
2,5 

 

Argissolo 
Vermelho- 
Amarelo 
Eutrófico 

2 
 

Úmido 
a 

Sub-úmido 
2 

 

 Densidade 
Baixa 

 

2,5 
 
 

 Sapucarí 
 

 
2 
 

Divisores 
Tabuleiros 

 
2,5 

 

 Argissolo 
Vermelho- 
Amarelo 

Eutrófico 
2 

 
Úmido 

 
2 

 

Densidade 
baixa 

 
3 

 

Maruim/ 
Aguilhada 
 

2 
 

 Divisores 
Tabuleiros 

 
2,5  
 

 Argissolo 
Vermelho- 
Amarelo 

Eutrófico 
2 

 
Úmido 

 

  
2 

 
Densidade 
 

1 
 

Fonte: Ferreira et al, 2011. 
Organização: Wesley Alves dos Santos, 2011. 
  

Conforme se constata, na sub-bacia hidrográfica do rio Cotinguiba predomina a classe 

Moderadamente Instável, evidenciando um potencial médio de fragilidade ambiental, 

principalmente nos municípios de Laranjeiras e Nossa Senhora do Socorro, que possuem 

grande parte de suas terras abrangidas pelos geossistemas Planície Costeira e Tabuleiros 

Costeiros. No caso específico de Laranjeiras onde a cultura canavieira é praticada de forma 

mais intensiva sob o ponto de vista do capital, verifica-se que em certas localidades a 

degradação ambiental tem sido uma constante, até mesmo em outras áreas de maior influência 

das derivações antropogênicas. 

 A classe Intergrades abrange áreas na sub-bacia de maior influência fluvial e marinha 

coincidindo com as baixas amplitudes do relevo, cujos solos estão sujeitos aos processos 

erosivos e lixiviação em virtude da umidade climática local. 

A classe Estável está associada aos geofácies Serras Residuais, neste caso, 

representada pela serra Cumprida, com a Geologia de cobertura remontando idades mais 

antigas. Em decorrência da Altimetria do relevo e face as dificuldades para se desenvolver as 

atividades econômicas se constitui em área de baixa fragilidade ambiental, com pouca e/ou 

nenhuma interferência antrópica (Figura 37). 
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Figura 37 
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CAPÍTULO V  

PRODUÇÃO DO ESPAÇO GEOGRÁFICO E 
DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DA SUB-BACIA DO 

RIO COTINGUIBA 
 

 

 

5.1 Cobertura Vegetal, Uso do Solo e Ocupação da Terra 

 

 A vegetação sempre desempenhou um importante papel nos processos de 

intemperismo e na evolução da paisagem sob vários aspectos. Sendo assim, a densidade da 

cobertura vegetal é fator importante na proteção do solo, podendo influenciar nos processos 

erosivos, diminuindo a formação de ravinas e voçorocas, como também atua na produção de 

matéria orgânica, contribuindo na agregação das partículas constituintes do solo (GUERRA, 

2001). A sua remoção provocada pela ação humana “além de causar impactos 

comprometendo o equilíbrio biostático natural, acelera grandemente os processos resistáticos” 

(ARAÚJO, 2007. p. 174).  

 Em decorrência do grau de devastação da cobertura vegetal, conforme observou 

Araújo (2007), poucas espécies endêmicas podem ainda ser reconhecidas, restando, 

atualmente, espécies de formações perenifólias exemplificadas pelas associações vegetação de 

restinga e mangue, associações de mata subperenefólia e subcaducifólia e mata secundária, 

representadas cartograficamente na carta de uso do solo, vegetação e utilização das terras. 

(Figura 38). 

 As formas de uso e ocupação da terra são derivadas das atividades socioeconômicas, e, 

por conseguinte refletem o desenvolvimento do sistema técnico-científico e as relações 

estabelecidas entre sociedade e natureza, além de denunciar o grau de conservação, 

preservação e degradação dos recursos naturais face aos processos produtivos. 

 Sendo assim, este capítulo estabelece as relações entre cobertura vegetal associada ao 

uso do solo e a ocupação da terra na sub-bacia hidrográfica, além de fazer uma análise dos 

fatores socioeconômicos através de diversos indicadores sociais. 
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  Figura 38 
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a) Mata Atlântica 

 

 O Estado de Sergipe apresenta-se bastante devastado no que diz respeito a sua 

cobertura vegetal primitiva (SANTOS; ANDRADE, 1992). Para se ter uma idéia, a Mata 

Atlântica original cobria 40% do território Sergipano, atualmente cobre apenas 0,1% da 

cobertura vegetal do Estado sob forma de manchas descontínuas, totalmente devastada, 

existindo apenas nos topos de algumas colinas e sopé de serras e áreas de preservação 

nacional (Figura 39). “Estas manchas são, entretanto matas secundárias, pois com extração da 

madeira de lei, restam apenas espécies de pouco valor comercial” (SANTOS, 1999, p. 14).  

 

 
Figura 39 – Mata Atlântica ocupando área do vale do Rio Cotinguiba (alto curso) nas proximidades da 
Serra Cumprida no município de Areia Branca/SE. 
Créditos: Wesley Alves dos Santos e Hélio Mário de Araújo, 2011. 
  

 A sub-bacia hidrográfica do rio Cotinguiba não fugindo a regra, vem passando por um 

processo de desmatamento desde a sua ocupação e povoamento que data do início do século 

XVI, até os dias atuais. No que pese aos aspectos de conservação da vegetação, nas nascentes 

é relativamente conservada, com o predomínio de espécies arbóreas. A faixa de proteção está 

quase toda composta por vegetação arbórea, e as áreas antropizadas estão localizadas no 

médio curso, município de Laranjeiras e baixo curso da sub-bacia, município de Nossa 

Senhora do Socorro.  
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 As áreas desmatadas estão cedendo lugares aos cultivos agrícolas, as pastagens e ao 

crescimento populacional. Dos três estratos (herbáceo, arbóreo e arbustivo) existentes no 

Estado, dois estão presentes na sub-bacia (Quadro 10).  

 

Quadro 10 – Espécies encontradas na Sub-bacia do Cotinguiba. 

Plantas Arbóreas 
 

Presença Plantas Arbustivas 
 

Presença 

Gameleira  
(fícus doliaria) 

Baixa 
Candeia 

(Gochnatia polimorpha) 
Constante 

Visgueiro 
(Parkia Pendula) 

Constante 
Jurema 

(mimosa hostilis) 
Constante 

Ingapoga 
(Sclerolobium densiflorum) 

Constante 
Bambu 

(Dendracalamus giganteus) 
Constante 

Jequitibá 
(Cariniana legalis) 

Baixa 
Aninca 

(Dieffenbachia picta Schott) 
Baixa 

Sapucaia-de-coco 
(Lecythis spp., Lecythidaceae) 

Constante 
Jurubeba 

(Solanum paniculatum L.) 
Constante 

Pau Brasil 
(Caesalpinia) 

Não tem 
Velame 

(Lantana Camara L.) 
Constante 

Araçazeira 
(Psidíum guineense) 

Moderada - - 

Vinhatica 
(Plathymenia foliosa) 

Não tem - - 

Jatobá 
(Hymenaea courbari) 

Baixa - - 

Amescla 
(Trattinnickia Burseraefolia) 

Constante - - 

Fonte: Santos, 1999. Adaptado: Wesley Alves dos Santos, 2011. 

 

 A sua ocorrência se dá conforme variação anual de precipitação que diminui do baixo 

até o alto curso da sub-bacia, acompanhando os tipos climáticos úmidos e subúmidos. A sub-

bacia apresenta um diminuto estoque de Mata Atlântica onde as maiores reservas ocupam 

áreas dos municípios de Areia Branca (em virtude do Parque nacional Serra de Itabaiana) e 

pequenas ocorrências em Laranjeiras e Nossa Senhora do Socorro. 

 Esse complexo de vegetação encontra-se atualmente bastante descaracterizado, 

sobretudo, pela prática agrícola, especificamente a cana-de-açúcar e as pastagens 

predominantes na área (Figura 40). As associações subperenefólia recobrem parte do 

município de Laranjeiras e apresenta árvores com altura que varia entre vinte e trinta metros 

(FRANCO, 1983). Ocorrem na sub-bacia em restritas áreas recobertas pelos solos Argissolo 

vermelho amarelo distrófico, Argissolo vermelho amarelo eutrófico e Espodossolo. 
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Figura 40 – Cana-de-açúcar e Pastagens na sub-bacia do Cotinguiba (médio curso) nas imediações da 
BR-235, município de Laranjeiras/SE. 
Créditos: Wesley Alves dos Santos e Hélio Mário de Araújo, 2011. 

 

 A fauna da Mata Atlântica, na sub-bacia é bastante rica e diversificada. Dentre as 

espécies mais conhecidas, merece destaque: a Paca (Cuniculus), Cutia (Disiprocta spp.), 

Tatupeba (Euphractus flavimanus), Teiú (Tupinambis teguixim), Camaleão (Iguana 

tuberculato), Calango (Trpodurus spp.), Gambá (Bradipus tridactylus), Mico (Cebus 

libidinosos), Sagüi (Callithrix jarchus), Gato-do-mato (Felis wieddi), Cobra cipó (Drymobus 

spp.), Cupins e abelhas (Apis meltifera apoidae), além de outras espécies. 

 

b) Mangues 

 

 Durante muitos anos o termo mangue foi utilizado de forma indiscriminada. Isso por 

que alguns autores preferem utilizar o termo manguezal para se referir apenas ao ecossistema, 

e o termo mangue para designar o grupo de espécies de árvores ou arbustos. “Embora essas 

espécies sejam pertencentes a diferentes famílias botânicas, apresentam adaptações para 

colonizar áreas inundadas ou sujeitas a intrusões de água salgada” (ARAÚJO, 2007, p. 176). 

 Nesse sentido, os manguezais se constituem num dos mais típicos ecossistemas 

aquáticos tropicais de grande importância ecológica e biótica das regiões estuarinas.  

 Na sub-bacia, a sua ocorrência se dá nos municípios de Nossa Senhora do Socorro e 

Laranjeiras onde formam uma unidade faunística e florística de grande relevância, 
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representada por um grupo típico de animais e plantas que, por sua singularidade, tem sido 

objeto de extensos levantamentos específicos de sua biodiversidade. 

 Ao fazer um levantamento do ecossistema a CONDESE/SUDENE em 1976, 

classificou os mangues de Sergipe em Floresta Paludosa Marítima, subdividido-o em quatro 

espécies: Rhizophora mangle, laguncularia racemosa, Avicennia germinans, Avicennia 

shaueriana e Conocarpus erectus. Dessas espécies, predomina na sub-bacia em apreço a do 

tipo ribeirinho (mangue branco) com desenvolvimento das espécies Lagunculária racemosa 

na parte mais interna ao longo do seu baixo curso (Figura 41), principalmente no município 

de Nossa Senhora do Socorro, com ocorrências nas proximidades da confluência do rio 

Cotinguiba com o rio Sergipe, onde se estende a intrusão da cunha salina. 

 

 
Figura 41 – Mangue Branco do tipo Ribeirinho nas margens do Rio Cotinguiba (baixo curso), 
Povoado Porto Grande, município de Nossa Senhora do Socorro/SE. 
Créditos: Wesley Alves dos Santos e Hélio Mário de Araújo, 2011. 
  

 Salienta Andrade (1992. p. 95) que, “em épocas passadas o mangue era constituído de 

árvores com altura entre 15 e 20 metros, entretanto, a sua utilização constante para 

combustível no abastecimento de padarias e pequenas indústrias transformou a espécie numa 

vegetação de 4 a 6 metros de altura”.  

 Consoante Araújo (2007. p. 176) “muitas das áreas citadas pelo relatório da ADEMA 

(1984) como importantes para serem preservadas, encontram-se parcial ou completamente 

degrados”. A vantagem é que esta formação vegetal tem elevada capacidade de regeneração 
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espontânea após o corte ou devastação pelo seu poder de germinação natural (TROPPMAIR, 

1971). 

Embora a mata ciliar caracterizada por manguezais ainda esteja preservada em alguns 

trechos do rio Cotinguiba, em Nossa Senhora do Socorro a cada instante essa vegetação vem 

sendo extinta para dar lugar a aterros e construções civis. 

Assim, se o processo degradacional continuar a existir, atingirá patamares maiores, 

causando desequilíbrio ecológico nas áreas de mangues refletirá nos ambientes urbanos, 

sendo capaz de comprometer a qualidade de vida da população atual e de futuras gerações, 

pois as florestas de manguezal são fundamentais na retenção de sedimentos continentais 

trazidos por rios e pelo escoamento pluvial, além de contribuir de forma significativa para a 

melhoria da qualidade das águas e servir de refúgio natural para diversas espécies, algumas 

delas ameaçadas de extinção. 

 As garças brancas (Leucophise candidissimo e Heprodias aggeta), por exemplo, é uma 

das espécies que voam quilômetros diariamente em bandos margeando o rio Cotinguiba em 

direção ao estuário do rio Sergipe em busca de comida e a tarde retorna para os locais de onde 

partiram. 

  Uma vez estabelecida às relações entre os elementos fauna e flora, destaca-se a 

importância de ambos, pois, qualquer alteração que venha a ocorrer no meio refletirá na 

dinâmica natural que, por conseguinte, comprometerá as gerações futuras das espécies 

dependente dos manguezais. 

 

c) Pastagem 

 

 Essa categoria de uso está inserida no estudo evolutivo das formas de utilização das 

terras na sub-bacia, onde levou-se em consideração os dados oficiais disponibilizados pelo 

IBGE através do censo agropecuário de 2006. Para efeito de análise priorizou-se quatro 

categorias: as lavouras, pastagens, matas e florestas e terras produtivas não utilizadas, assim 

consideradas pelo IBGE: 

 

• Lavouras permanentes: terras plantadas ou em preparo de cultura de longa 

duração que após a colheita não necessitam de novo plantio produzido por vários 

anos.  
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• Lavouras temporárias: Abrangem áreas plantadas ou em processo para o plantio 

de culturas de curta duração (via de regra, menor que um ano) e que necessitam, 

geralmente, de novo plantio após cada colheita.  

• Lavouras em descanso: habitualmente utilizadas para o plantio de lavouras 

temporárias que se encontravam em descanso por prazo não superior a 4 anos em 

relação ao último ano de utilização.  

• Pastagens naturais: são constituídas pelas áreas destinadas ao pastoreio do gado, 

sem terem sido formadas mediante plantio, ainda que tenham recebido algum trato. 

 

Em 2006, a sub-bacia do rio Cotinguiba no conjunto de suas terras rurais apresentou 

maior utilização das lavouras (13,8%) e pastagens (3,5) em relação às demais categorias que 

apresentaram somente 0,9% do total da área (Tabela 07). Essa situação privilegiada da 

lavoura evidencia que a agricultura é uma atividade econômica de grande relevância na sub-

bacia ocupando áreas dos quatro municípios. As pastagens é a segunda atividade que se 

destaca, pois, ocupa espaços disseminados nos diversos municípios. A pecuária que ocupa as 

áreas de pastagens da sub-bacia, “é uma atividade de natureza predatória” (Araújo, 2007, p. 

186), responsável muitas vezes pelos desmatamentos indiscriminados na área. 

A pastagem plantada, por exemplo, representa um dos principais tipos de vegetação 

artificial que recobre, geralmente, o terreno durante o ano, com menor intensidade no período 

de estiagem. A vegetação neste caso é importante, na medida em que protege o solo da 

erosão, pela capacidade que tem de diminuir a intensidade do escoamento superficial e 

prender as partículas de solo contra a pressão da água formando pequenas rugosidades no 

terreno que retardam o movimento da água (ARAÚJO, 2007). 

 A lavoura que tanto quanto as pastagens desempenham um importante papel no 

condicionamento agrícola local mostrou-se fortemente voltada para a lavoura permanente 

(7,9%) através do plantio da banana, manga entre outros, e secundariamente para as lavouras 

temporárias que representam 5,9%. Os municípios que mais se destacam com as lavouras 

permanentes são Areia Branca (898 hectares), seguido de Laranjeiras (199 hectares), Nossa 

Senhora do Socorro e Riachuelo envolvendo 64 e 31 hectares respectivamente. 

 As pastagens naturais são encontradas em maiores proporções nos municípios de 

Areia Branca (235 hectares) e Laranjeiras (94 hectares), que ampliaram suas áreas para a 

expansão da atividade pecuarina. 
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Tabela 07 – Sub-bacia do rio Cotinguiba – Utilização das Terras – 2006. 

Municípios 
Área  
Total 

Utilização das Terras 

Lavoura Pastagens Matas e Florestas 

Permanente Temporária Naturais Plantadas Naturais Plantadas 

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) % 

Areia Branca  4.842  898 18,5 783 16,2 235 4,8 87 1,8 61 1,2 1 0,02 

Laranjeiras 7.887 199 2,5 52 0,6 94 1,2 29 0,3 9 0,1 5 0,06 

Nossa Senhora do Socorro 3.347 64 1,9 36 1,0 43 1,3 15 0,4 7 0,2 2 0,05 

Riachuelo 4.833 31 16,7 11 5,9 23 4,3 8 0,2 -- -- -- -- 

Sub-Bacia Rio Cotinguiba  14.909  1.192 7,9  882  5,9  395  2,6  139  0,9  77  0,4  8  0,5 
Fonte: IBGE – Censo Agropecuário, 2006. 
Organização: Wesley Alves dos Santos, 2011.
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Consoante Fontes (1997), as formas de utilização das terras, associadas às práticas 

agrícolas, tradicionais e modernas, desempenham importante papel na conservação dos solos, 

numa sequencia decrescente de intensidade da mata, pastagens e culturas de ciclos longos e 

curtos.   

 

d) Área Cultivada 

 

 Do total de terras da sub-bacia, a maior área é destinada aos cultivos, principalmente 

da cana-de-açúcar (Figura 42), destacando-se os municípios de Laranjeiras e Riachuelo entre 

os maiores produtores. Outros cultivos também são encontrados na sub-bacia, a exemplo, da 

mandioca e o milho que são cultivados em pequenas escalas para a comercialização em feiras 

locais e subsistência de alguns agricultores. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 42 - A) Área de cultivo (cana-de-açúcar) nas imediações da rodovia estadual SE-434 entre os 
municípios de Laranjeiras e Riachuelo/SE). B) Argissolo Vermelho Eutrófico as margens da SE-434. 
Créditos: Wesley Alves dos Santos e Hélio Mário de Araújo, 2011. 
 

 Nessa classe de uso, um destaque especial é atribuído a cana-de-açúcar as quais se 

expandem sobre os solos dos tabuleiros (argissolo vermelho eutrófico) onde se inserem os 

municípios de Laranjeiras e Riachuelo. 

 No mais, observam-se na área de estudo algumas associações de cana-de-açúcar com 

frutíferas e pastagens apresentando padrão misto. 

  

B A 
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e) Viveiros  

 

 A Carcinicultura é uma atividade que se instalou na sub-bacia no início da década de 

1980. Essa atividade se firmou a partir de articulação entre as empresas privadas em parceria 

com o governo do Estado para aproveitar a área de Planície de Maré Inferior por meio do 

planejamento e da implantação de tecnologias tais como: engenharia de projetos, insumos, 

equipamentos, biotecnologia entre outros (COSTA, 2010). 

 O seu registro na sub-bacia encontra-se no município de Nossa Senhora do Socorro 

(baixo curso), ocupando áreas de manguezais (Figura 43). 

 

 
Figura 43 – Viveiros ocupando área de manguezais às margens do rio Cotinguiba nas imediações da 
rodovia estadual SE-432 no município de Nossa Senhora do Socorro/SE.  
Créditos: Wesley Alves dos Santos e Hélio Mário de Araújo, 2011. 
 

 Apesar de ser uma atividade econômica com valores significativos para a economia do 

Estado e do município de Nossa Senhora do Socorro, são grandes os problemas ambientais 

gerados pela Carcinicultura, pois, para a construção dos viveiros grandes áreas de manguezais 

são desmatadas, além dos efluentes (resíduos dos viveiros) serem lançados in natura 

diretamente nos cursos d’água causando mudanças das características físico-químicas das 

águas. 
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 As áreas onde são desenvolvidas a prática da carcinicultura, sofrem inundações que 

provocam alterações no regime hidrológico de rios, gerando problemas socioeconômicos para 

as comunidades locais. 

 Os grandes projetos de Carcinicultura na sub-bacia têm gerado sérios conflitos com o 

mangue, degradando-o através de supressão de sua vegetação para instalação/ampliação de 

viveiros ou para implantação de vias de acesso, resultando nas limitações de acesso por 

moradores que dependem do mangue para sua sobrevivência.  

 

f) Área Urbana 

 

 É a categoria que identifica a malha urbana tradicional e recente das sedes municipais 

(Araújo, 2007). A maior representatividade está no município de Laranjeiras e Nossa Senhora 

do Socorro, sendo o segundo considerado centro urbano mais dinâmico dos municípios que 

compõem a sub-bacia. 

  

g) Campo de Várzeas e Brejos 

 

 É uma vegetação densa constituída de poáceas, encontrada nos brejos, várzeas úmidas 

ou alagadas, nas margens dos cursos de águas onde ocorre acumulação de águas provenientes 

das cheias com drenagem insuficiente para o escoamento das águas (ARAÚJO, 2007). 

 Na sub-bacia essa associação perenefólia de plantas herbáceas tem lugar em trechos do 

rio Cotinguiba no município de Riachuelo. A vegetação é composta de plantas higrófilas e 

hidrófilas. A fauna que compõe essa associação vegetacional constitui-se de sapo (Brejo 

marinus, Gia (Pipa americana), Rã (Leptodoctylus ocellatus), Pererecas (Hyla spp.), 

caramujos Aruá (Ampulótio spp.), e outras espécies, algumas transmissoras de 

esquistossomose, da lesma, sanguessuga, cobra d’água (Liophis spp.), entre outras. 

 

h) Cerrado 

 

 O cerrado sergipano tem sua distribuição fitogeográfica relacionada aos Tabuleiros 

Costeiros, ocupando na sub-bacia manchas com bosques isolados dispersos onde se 

desenvolvem os solos Argissolo vermelho amarelo eutrófico, respectivamente abrangendo os 

municípios de Areia Branca, Laranjeiras, Nossa Senhora do Socorro e restrita área do 

município de Riachuelo. 
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 O cerrado é a vegetação intermediária entre a Floresta Atlântica e a Caatinga (Figura 

44). Com a derrubada da Floresta Atlântica e queimada para cultivo, o solo exposto foi 

invadido pelas espécies de plantas do cerrado, tendo essa ocorrência se repetido por diversas 

vezes durante o período quaternário Explica-se assim porque existem espécies do cerrado, 

isoladas, dentro da Mata Atlântica e vice-versa. 

 As espécies do cerrado são pirófitas, por isso apresentam resistência ao fogo. 

Diferencia-se das demais espécies de vegetação pelas características que lhes são peculiares: 

tronco com casca grossa, rugosa e suberosa. Os galhos são tortuosos. As folhas podem ser 

duras, esclerofilas ou carnosas de pêlos ou aveludadas. 

 

 
Figura 44 – Vista do Cerrado – Município de Laranjeiras/SE. 
Crédito: Wesley Alves dos Santos e Hélio Mário Araújo, 2011. 
 

 As espécies mais freqüentes detectadas por leite et al. (1976) e Franco (1983) nos 

cerrados Sergipano, incluindo a sub-bacia do Cotinguiba são: o cajueiro (Anacardium 

occidentale), sambaíba (curetella americana), mangabeira (Hancórnia especiosa), oiticica 

(Linconia SP.), pau de leite (Plumeria bracteata), apaga-fogo (Miconia ferruginata), ouricurí 

(Syagros coronata), e várias outras espécies, sendo o estrato herbáceo constituído de capim-

de-tabuleiro (Trachypagon plumasus) e outras variações. 
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i) Solos Expostos 

 

Quanto aos solos expostos, referem-se a pequenas áreas de afloramentos rochosos sem 

a interferência antropogênica, disseminados descontinuamente na sub-bacia, e diretamente 

expostos aos agentes intempéricos, em face de ausência de um manto vegetal regularizador 

desse processo.  

 Os solos expostos são encontrados nos quatro municípios da sub-bacia. Esse fato se 

deve as lavouras temporárias, neste caso em específico, ao cultivo da cana-de-açúcar que é 

predominante na área da sub-bacia, período de pós-colheita entre os meses de outubro e 

novembro os solos ficam expostos (Figura 45).  

 

 
Figura 45 – Solo exposto após a colheita da cana-de-açúcar nas imediações da rodovia SE-434 que 
liga os municípios de Areia Branca, Riachuelo e Laranjeiras/SE. 
Créditos: Wesley Alves dos Santos e Hélio Mário de Araújo, 2011. 

 

A remoção da cobertura vegetal favorece a ação dos fatores intempéricos, pois, a 

velocidade com que a água é recebida no solo, faz com que a água não se infiltre, aumentando 

o escoamento superficial que irá afetar as condições hídricas do solo.   
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5.2 Atividades Econômicas Básicas  

 

5.2.1 Agricultura e a Estrutura Fundiária 

 

A distribuição da terra na sub-bacia do rio Cotinguiba reflete as condições históricas 

de concentração de terras no Brasil. Esse fato é comprovado quando se verifica uma alta 

concentração de terra em poder de poucos e reduzidas dimensões com um grande número de 

pequenos agricultores caracterizando uma má distribuição de terra no espaço rural (ARAÚJO, 

2007). 

 A estrutura fundiária atual no conjunto da bacia reforça a tendência cada vez mais 

concentradora da terra, ainda bastante enraizada no âmbito dos municípios. Assim, 

considerando que a estrutura fundiária é variável de acordo com o município (Tabela 08), a 

faixa de área estabelecida baseada nesse parâmetro adotado pelo Instituto nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA) demonstra o quanto o espaço rural encontra-se 

fragmentado em pequenas propriedades agrícolas. 

 Os minifúndios representam maior número (599), e, no entanto, ocupa área de 

2.550,32 hectares.  As pequenas propriedades agrícolas concentram-se no grupo das 

propriedades com menos de 10 hectares, geralmente são caracterizadas por baixos níveis de 

investimento em equipamentos, construções e capital humano (COSTA, 2011). Esse grupo 

abrange maior parte da agricultura do município de Areia Branca. O grupo com 

estabelecimentos com mais de 1000 hectares está associado às grandes propriedades 

agrícolas, parcial ou totalmente inaproveitadas (Tabela 09).  

 As duas categorias intermediárias estão associadas ao segmento mais dinâmico da 

produção rural e concentram grande parte das atividades modernas existentes no setor 

agrícola, e principalmente aquelas que têm entre 100 e 1000 hectares que congregam a 

maioria das propriedades exploradas comercialmente. 

 Os estabelecimentos entre 100 e 200 hectares representando as médias propriedades 

são mais expressivos nos municípios de Areia Branca e Laranjeiras e Nossa Senhora do 

Socorro. Já os estabelecimentos entre 500 e 1000 hectares que representam as grandes 

propriedades, dos quatro municípios existentes, são encontrados somente em Areia Branca e 

Laranjeiras, onde ocupam as maiores áreas rurais. Os demais municípios elencados lideram 

quantitativamente as pequenas propriedades, com ressalva de que em sua maioria 

improdutivas. Nessa faixa de área, incluindo o minifúndio, Areia Branca e Laranjeiras e  
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Tabela 08 – Sub-bacia do rio Cotinguiba. Estrutura Fundiária, 2011. 

Fonte: INCRA, 2011. 
Organização: Wesley Alves dos Santos. 
 
 
Tabela 09 – Sub-bacia do rio Cotinguiba. Grupos de área total segundo os municípios – 2006. 

Fonte; IBGE – Censo Agropecuário, 2006. 
Organização: Wesley Alves dos Santos, 2011. 
*(--) Informações não disponíveis. 
 

Municípios 
Minifúndio 

Pequena Propriedade Média Propriedade Grande Propriedade 

Produtiva Improdutiva Produtiva Improdutiva Produtiva Improdutiva 

Total (ha) Total (ha) Total (ha) Total (ha) Total (ha) Total (ha) Total (ha) 

Areia Branca 363 1.456,15 0,0 0,0 8 474,80 4 954 7 2.077,30 1 594 2 1.075,00 

Laranjeiras 84 618,60 2 303,20 8 584,40 8 2.291,50 10 2.315,20 4 3.017,10 3 6.594,80 
Nossa Senhora do 
Socorro 139 365,77 3 63,40 15 336,10 4 467,80 12 1.075,70 3 2.765,50 4 846,10 

Riachuelo 13 111,80 0,0 0,0 0,0 0,0 8 1.704,66 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sub-bacia 599 2.550,32 5 366,60 31 1.395,30 24 4.473,50 29 5.498,20 8 5.788,54 9 8.515,90 

Municípios 

Grupos de Área (ha) 

-5 5 a -10 10 a -20 20 a -50 50 a -200 200 a -500 500 a - 1000 1000 e + Total 

Est. Área Est. Área Est. Área Est. Área Est. Área Est. Área Est. Área Est. Área Est. Área 

Areia Branca  1.222  1.155 79 534 28 401 19 624 12 1.139 5 1.429 1 -- -- -- 1.366 5.242 

Laranjeiras 259 174 4 25 2 75 8 246 11 1.052 8 2.528 1 -- -- -- 293 4.100 

Nossa Senhora do Socorro 102 124 11 79 12 166 9 288 7 803 2 -- -- -- -- -- 143 1.460 

Riachuelo 94 78 1 -- -- -- 1 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- 97 79 
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Nossa Senhora do Socorro apresentam-se entre os municípios com menor número de unidades 

produtivas (13) e área de 111,80 hectares. 

 Na média propriedade a situação em número é quase igualitária para todos os 

municípios, com grandes diferenças de áreas para o município de Areia Branca (954 ha) e 

Nossa Senhora do Socorro (467,80 ha). Inversamente ocorre com as unidades improdutivas 

que se apresentam desproporcionais em número, porém guardando uma sintonia quase que 

uniforme em termos de áreas ocupadas, destacando-se Laranjeiras com maior concentração de 

terras. 

 No quesito agricultura, a sub-bacia do rio Cotinguiba é marcada pela diversidade 

agrícola. Dentre os produtos agrícolas, a cana-de-açúcar é quem mais se destaca nos 

municípios de Laranjeiras e Riachuelo. O coco-da-baía, mandioca, milho, banana e 

Silvicultura, são outras culturas cultivadas, além de outras atividades de valor econômico 

agregado. 

A atividade agrícola que predomina na sub-bacia é a agricultura comercial, sendo que 

a modernização não se dá de forma equilibrada, concentrando, geralmente, nas grandes 

propriedades em função do poder financeiro. O trabalho temporário também é uma marca, 

onde se absorve grande parte da mão-de-obra não especializada, sem vínculo empregatício. 

Nas pequenas propriedades há o predomínio dos cultivos em regime de policultura 

marcado pela falta de recursos tecnológicos para mecanizar sua produção através da compra 

de tratores e defensivos agrícolas.  

A adoção da modernização da agricultura no espaço da sub-bacia não se processa da 

mesma forma nas diversas propriedades. Condicionada pela presença do capital, a 

modernização só é efetivada pelos médios e grandes proprietários detentores do poder 

econômico e com maior facilidade de acesso aos financiamentos, ficando os pequenos 

proprietários com estas chances reduzidas (ARAÚJO, 2007). 

Diante dessa situação, na pequena propriedade ainda não se constata com intensidade 

o uso de tecnologias modernas. De fato, a difusão de tratores, o emprego de insumos 

industriais e científicos e outras práticas ainda estão aquém da pequena produção não 

capitalizada. 

Segundo Araújo (2007), na sub-bacia em geral, predomina o trabalho assalariado fixo, 

caracterizado por uma relação de emprego permanente, e o temporário nas médias e grandes 

propriedades. Mas tratando-se da pequena produção agrícola de subsistência, essa afirmação 

não exclui, entretanto, em alguns casos, a existência de formas combinadas de trabalho 

assalariado e não assalariado, reforçando a hipótese de que, muitas vezes, as formas não 
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especificamente capitalistas são desenvolvidas para manter certo nível de mão-de-obra nas 

zonas rurais, diante dos crescentes estímulos para a imigração, não sendo difícil encontrar 

assalariados que necessitam de complementar a sua renda 

A agricultura exercida nos municípios que compõem a sub-bacia apoia-se numa 

distribuição fundiária que segue o padrão concentrador, conforme visto. Os resultados aqui 

apresentados referem-se à quantidade e ao valor da produção das principais culturas 

permanentes e temporárias próprias dos estabelecimentos, incluindo-se, neste, a parte de 

parceiros não autônomos. 

Na área de estudo, observa-se que as lavouras têm participação menor que as 

pastagens na ocupação do espaço agrário, prevalecendo as permanentes sobre as temporárias, 

estando associadas a elas, os principais produtos agrícolas que implementam o 

desenvolvimento econômico da área. 

Os dados apontam cinco produtos agrícolas como principais: a cana-de-açúcar, o coco-

da-baía, a mandioca e o milho. A cana-de-açúcar inserida na lavoura temporária está entre os 

cultivos industriais de maior peso na economia da sub-bacia e de maior parte de seus 

municípios. Laranjeiras e Riachuelo são os municípios canavieiros que sempre estiveram à 

frente em produção e rendimento em relação aos demais municípios cuja posição consolidou-

se em décadas anteriores, não somente pelas condições ambientais decorrentes da presença de 

solos férteis de massapé (argissolo) de clima úmido, mas também em decorrência da Usina 

São José do Pinheiro incrementando a produção. 

Com uma área colhida em torno de 6.060 hectares (Tabela 10), este município chegou 

a colher 363.600 toneladas de cana, apresentando um rendimento médio estimado em 

60.000kg/ha bastante significativo na balança comercial da sub-bacia e do Estado. Riachuelo, 

nesse contexto, apresenta-se como o segundo município a produzir em maior escala depois de 

Laranjeiras obtendo uma quantidade aproximada de 106.800 toneladas em uma área de 1.780 

hectares, apresentando um rendimento médio de 60.000kg/ha, igual ao município de 

Laranjeiras com área inferior. 

Verifica-se assim, que a situação ligeiramente parece alterar-se em relação ao 

rendimento médio para os demais municípios, vez que todos destinam menores proporções de  



113 

 

 

 

 

 

Tabela 10 – Sub-bacia do rio Cotinguiba – Produção dos Principais Produtos Agrícolas – 2010. 

 
Municípios 

 

 
Cana-de-açúcar 

 
Mandioca 

 
Milho 

 
Área  

colhida  
(ha) 

Quant. 
Prod. 

(T) 

Rend. 
Médio 
(kg/ha) 

Valor 
(mil reais) 

 

Área  
colhida  

(ha) 

Quant. 
Prod. 

(T) 

Rend. 
Médio 
(kg/ha) 

Valor 
(mil reais) 

 

Área  
colhida  

(ha) 

Quant. 
Prod. 

(T) 

Rend. 
Médio 
(kg/ha) 

Valor 
(mil  

reais) 

Areia Branca 687 42.594 62.000 2.641 300 3.000 10.000 510 90 76 844 29.000 

Laranjeiras 6.060 363.600 60.000 22.543 180 1.800 10.000 345 100 100 1.000 40.000 

Nossa Senhora do Socorro -- -- -- -- 80 800 10.000 144 20 16 800 7.000 

Riachuelo 1.780 106.800 60.000 6.622 250 3.000 12.000 510 50 50 1.000 22.000 

Sub-bacia do Cotinguiba 8.527 512.994 182.000 31.806 810 8.600 42.000 1.509 260 242 3.644 98.000 

Fonte: IBGE, 2010. 
Organização: Wesley Alves dos Santos, 2011. 
*(--) Informação não disponível. 
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suas terras para esse cultivo, resultando numa brusca queda na produção quando comparados 

aos dois primeiros municípios de maior destaque. 

 A cana-de-açúcar, cuja importância deriva de condições históricas, sempre ocupou as 

melhores terras, sendo a maior parte de sua produção destinada à exportação para a Europa e 

para outras localidades do país.  

Neste sentido, destaca França et al (2007), que o cultivo da cana, junto com a criação 

de gado, concorreu para a grande concentração de terra, gerando, assim, os latifúndios e, em 

conseqüência, grandes conflitos sociais. A cana-de-açúcar na sub-bacia é utilizada para a 

produção do açúcar e do álcool, este último foi estimulado pelo Governo Federal, através da 

criação do PROÁLCOOL, em 1975, que ampliou, em quase 200%, a produção de cana-de-

açúcar na década de oitenta em todo o estado (ARAÚJO, 2007). 

Outro produto agrícola bastante representativo na economia da sub-bacia é a 

mandioca. Esse cultivo permanente destina-se, sobretudo, à produção de farinha, um dos 

alimentos básicos da população, feita desde os tempos coloniais por pequenos produtores e 

por moradores nas áreas que não eram utilizadas para a cultura da cana (ARAÚJO, 2007). 

Cultivada desde o século XVI, este produto já era feito pelos indígenas por ocasião do 

descobrimento, destinava-se a produção de alimentos, não tendo despertado nos grandes 

proprietários e nos poderes públicos a mesma atenção e proteção que foi concedida à cana-de-

açúcar. Daí a sua industrialização ser feita, até hoje, em grande parte, nas casas de farinha 

primitivas, movidas à tração manual e com raríssimas exceções movidas pela eletricidade, 

com ocorrência bastante comum nos municípios canavieiros da sub-bacia. 

O amido proveniente da mandioca é utilizado na indústria e comercializado nas várias 

redes de supermercados do Estado, do Nordeste e de outras localidades do país (ARAÚJO, 

2007).  

 O milho, como regra não exige cuidados especiais para o seu cultivo, vindo a facilitar 

o plantio de forma individual ou consorciada, geralmente praticada em pequenas 

propriedades, caracterizando-se pela presença do trabalho familiar. O plantio do milho, por 

exemplo, ocorre no período que vai de março, até os meses de junho-julho, quando é feita a 

colheita, além de outras utilidades, também é utilizado com alimentação complementar para o 

gado. 

 A produção agrícola mais recente datada de 2006/2010, não apresenta situação muito 

diferenciada do quadro produtivo existente em 2000. Os demais produtos (banana, coco - 

baía) ainda continuam entre os principais, mas com alterações pouco expressivas no quadro 

produtivo. 
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 5.2.2 Produção da Pecuária  

 

No tocante ao efetivo dos principais rebanhos (Tabela 11) na sub-bacia, há uma 

diversidade de animais criados em toda a extensão da área, que vai desde os galináceos 

(galinhas, galos, frangos e pintos) que desempenha significativo papel na economia local, com 

destaque para o município Areia branca com um total de 346.541 aves, representando 98,3% 

da produção total da sub-bacia, até os bovinos, onde se destaca o município de Nossa Senhora 

do Socorro com produção de 6.010 cabeças, algumas destinados a própria subsistência e 

outros para fins comerciais. Existe uma predominância de pecuária extensiva de bovinos em 

todos os municípios da sub-bacia, sem uso de tecnologias avançadas. 

Em virtude da maior dinamicidade municipal, os maiores rebanhos encontram-se no 

município de Nossa Senhora do Socorro sendo destaque por representar mais de 35% da 

produção bovina da sub-bacia, seguidos dos municípios de Laranjeiras que possui com 4.576 

(27%), Areia Branca com 3.397 (19,5%) e Riachuelo com números pouco expressivos em 

relação aos demais municípios com 3.260 cabeças de gado representando 18,5% do rebanho 

bovino da sub-bacia.  

 

Tabela 11 – Sub-bacia do rio Cotinguiba – Produção Animal, 2010. 
 

Município Bovinos Suínos Equinos Ovinos Galináceos 

Areia Branca 3.397 1.890 400 325 346.541 

Laranjeiras 4.576 250 410 350 1.050 

Nossa S. do Socorro 6.010 455 390 730 3.200 

Riachuelo 3.260 1.280 240 470 1.700 

Total 17.243 3.875 1.440 1.875 352.591 

Fonte: IBGE, Produção da Pecuária Municipal, 2010. 
Organização: Wesley Alves dos Santos, 2011. 
 

 Além, da predominância da pecuária extensiva, no município de Nossa Senhora do 

Socorro há a prática da pecuária intensiva onde são empregados maiores cuidados com a 

alimentação e com a saúde dos animais, com a intenção de atingir maior peso em um reduzido 

espaço de tempo, aumentando a produtividade. 

 Contudo, apesar da importância econômica da pecuária bovina, essa atividade provoca 

impactos ambientais, como: compactação do solo e posterior erosão decorrente da desnudação 

do solo nos locais onde o gado transita diariamente, formando ravinas nas pastagens, que 

podem evoluir-se em voçorocas (COSTA, 2011). 
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Na produção dos galináceos se destaca Areia Branca como maior produtor desse 

efetivo, consagrado tradicionalmente pelos aviários aí localizados, os quais têm se 

modernizado cada vez mais, acompanhando inclusive as inovações desse setor no país. Nossa 

Senhora do Socorro, com uma produção cem vezes menor do que Areia Branca (3.200 

cabeças), porém, elevada em relação aos outros municípios, coloca-se na segunda posição, 

exercendo representatividade dentro da sub-bacia (0,9%). A produção conjunta desses dois 

municípios destina-se ao abastecimento do mercado interno, com produtos de boa qualidade e 

de forma especializada, sendo o caso, do frango resfriado, em cortes e temperado, disponível 

nas redes de supermercados do Estado, além de carnes e ovos também comercializados em 

feiras locais, visando suprir a população dos centros urbanos. 

No quesito rebanho bovino, o aumento das pastagens, sobretudo as plantadas nos anos 

noventa, demonstra a ampliação desse rebanho, que também estava diretamente ligada à 

valorização dos produtos dele derivados. Para Araújo (2007), a valorização da carne bovina 

orientaria a pecuária da sub-bacia a se especializar em gado de corte, fato comprovado pelo 

uso mais intensivo de novas raças com aptidão para a produção de carne, muito embora a 

pecuária também sustente uma produção leiteira em proporções menos representativa. 

Como se percebe, o bom desempenho da pecuária, seja no contexto geral da sub-bacia 

ou na escala dos municípios, demonstra que “os problemas sanitários enfrentados na criação 

de animais dessa natureza em várias partes do mundo no ano de 2005, decorrente da gripe 

aviária, não afetou a produção de Sergipe e muito menos se tornou indicativo de desestímulo 

a reinvestimentos na produção como ocorreu em outras localidades em escala planetária 

(ARAÚJO, 2007). 

A produção dos demais efetivos (suínos, eqüinos, ovinos e muares) continua 

inexpressiva no contexto da sub-bacia, Areia Branca e laranjeiras passaram neste período a 

investir no efetivo suíno, chegando a produzirem 1.890 e 1.280 cabeças, enquanto os ovinos 

são incorporados ao sistema produtivo dos municípios de Nossa Senhora do Socorro (730 

cabeças) e Riachuelo (470 cabeças). 

 

5.2.3 Setor Industrial 

 

Neste setor, o município de nossa Senhora do Socorro ocupa uma área de 371,78 

hectares, com diversas indústrias concentradas, contando com boa infra-estrutura instalada e 

disponibilidade de gás natural, além de dispor de outros recursos essenciais para a instalação 

de novos empreendimentos industriais, tais como: grandes loteamentos (Figuras 46 A e B), os 
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quais têm atraído o interesse de diversos setores da indústria, além de uma boa localização 

Geográfica estratégica, pelo fato de está mais próximo do centro administrativo do Estado. 

Um outro fator é a proximidade com o porto por meio das rodovias e da ponte que liga o 

município de Aracaju ao município da Barra dos Coqueiros com distância de 

aproximadamente 20km do pólo industrial ao porto de Sergipe. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 46 (A e B) - Instalação de novos empreendimentos industriais, município de Nossa Senhora do 
Socorro/SE. 
Créditos: Wesley Alves dos Santos e Hélio Mário de Araújo, 2011. 
 

 A área da sub-bacia também se destaca por possuir empresas do setor extrativo-

mineral de destaque no cenário nacional (Tabela 12). Dela, são extraídos os seguintes 

minerais: calcário, amônia, uréia e gás carbônico. As empresas de destaque são a Cimesa 

(Cimento Sergipe), pertencente ao Grupo Votorantin e a Nassau cimento (Figura 47), 

responsável pela extração e transformação do calcário; a Fafen, a antiga Nitrofértil, onde é 

responsável pela produção e exportação de amônia e uréia; e a White & Martins, responsável 

pela extração do gás no Estado de Sergipe. 

Além das indústrias petroquímicas e extração mineral, em Nossa Senhora do Socorro 

também foi construído um Distrito Industrial para dinamizar a área recém construída do 

Complexo Taiçoca, para atender a população local no sentido de dar uma maior quantidade de 

emprego. 

 O seu pólo industrial foi concebido dentro de uma estratégia de cidade industrial, 

através do Decreto governamental n° 4.494 datado de agosto 1979, onde se destinava a 

ampliar a atividade industrial de Sergipe, uma vez que o Distrito Industrial de Aracaju já 

estava com a área bastante ocupada e sofrendo pressão do crescimento urbano, que, de certa 

forma, inviabilizava sua ampliação (ARAÚJO, 2007). 

A B 
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Tabela 12 – Produção industrial (somente empresas que recebem incentivos fiscais ) dos municípios da sub-bacia do rio Cotinguiba, 2008/2011. 

Municípios 
 

Empresa 
 

Ramo de 
Atividade 

 

Resolução 
 

Tipo de Incentivo 

 
Mão-de-obra 

 

 
Investimento 

projetado 
(R$ 1,00) 

 

Faturamento 
 

Número Data Proj. Atual Proj. Atual 

 
Laranjeiras 

 
 
  

Votorantin 
Cimentos Norte 

Nordeste S/A 

Minerais não 
metálicos 

 

293/03 
15/99 

 

2003 
2009 

 

Fiscal 
(outro) 

 
- 
 

- 
 

297.105.000,00 
 

- 
 

- 
 

Industria e Com. De 
bebidas Jardim das 

Laranjeiras LTDA 
Bebidas 

 
96/11 

 
2011 

 
Fiscal 

 
27 

 
1.401 

 
- 
 

- 
 

- 
 

  
  
  
  
  
 
 
 

Nossa 
Senhora do 

Socorro 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Abisa – Ind. e Com. De 
Produtos e Limpeza 

LTDA 

Produtos de 
limpeza 

 

170/05 
183/06 

2005 
2006 

 
Fiscal locacional 59 77 6.464.523,68 

 
- 
 

 1.401.403,34 
 

Aguiar e CIA LTDA Imobiliário Licitação 10 9 - - - 

Altenburg Nordeste 
LTDA Têxtil 152/08 2008 Fiscal 190 190 16.587.494,00 - 41.995.707,80 

Aracaju Malhas LTDA. 
(Quatro k Têxtil) Têxtil 48/09 2009 Fiscal 18 18 20.256.899,96 - 23.344.843,80 

Auraquímica Ind. De 
Medicamentos e 
Alimentos LTDA 

Produtos químicos 
 

297/03 
014/10 

 

2003 
2010 

 
Locacional Fiscal 

 
30 

 
19 

 
1.050.405,00 

 
- 

 
1.250.124,78 

 

B&P Comécio e Serviços 
LTDA. 

Distribuidor de 
combustíveis 40/01 2001 Locacional 14 14 374.124,00 - 4.128.000,00 

Central do Aço 
Industrial LDTA Metalúrgica 

44/07 
05/08 

2007 
2008 Fiscal locadora 31 14 6.146.000,00 - 1.926.249,80 

Central de Plásticos de 
Sergipe LTDA. 

Embalagens 
plásticas 364/03 2003 Locacional 6 53 154.924,00 - - 

Cerâmica Serra Azul 
LTDA. Cerâmica 431/03 2003  Fiscal/locacional 114 114 36.793,00 - - 

Cersesa – Cerâmica 
Sergipe LTDA. 

Minerais não 
metálicos 

1993 
2010 

1993 
2010  Fiscal/locacional 214 244 41.997.135,00 - 48.983.586,51 

Chibras Indústria de 
Artefatos de Papel e 

Papelão LTDA. 
Artefatos de papel 

 
53/07 

 
2007 

 
Fiscal 

 
27 

 
9 
 

640.074,00 
 

- 
 

4.600.000,00 
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CIC – Comércio Industria 
e Construção LTDA. 

Artefatos de 
cimento 

175/06 
 

2006 
 

 Fiscal/locacional 
 

23 
 

46 
 

955.730,97 
 

- 
 

3.226.876,96 
 

CIEP – Com. e Ind. 
Gráfica de Embal. de 

Papel e Plásticos LTDA 
Embalagens 

plásticas 
04/95 

 
1995 

 
Locacional 

 
17 

 
30 

 
904.248,18 

 
- 

 
1.348.992,87 

 

Colortex Industria de 
tintas e textura LTDA 

Produtos  
químicos 

75/03 
170/06 

2003 
2006 

Locacional /Fiscal 17 10 559.277,86 - 307.952,69 

ENCIL – ENGEN., Com. e 
Ind. de Premoldados de 

Concreto LTDA 

Minerais não 
Metálicos 

 

112/08 
39/01 

 
2008 

 
Fiscal/locacional 

 
19 

 
17 

 
1.022.948,00 

 
- 
 4.029.499,80 

Energy Chemical do 
BrasilIndústria e 
Comércio LTDA 

Produtos  
Químicos 

 
42/09 

 
2009 

 
Fiscal 

 
42 

 
42 

 
657.673,00 

 
- 
 

7.303.165,00 
 

Essencial Indústria e 
Comércio LTDA 

Confecções 
 

74/03 
 

2003 
 

Fiscal/locacional 
 

75 
 

75 
 

5.657.000,00 
 

- 
 

24.735.600,00 
 

Nossa 

Senhora do 

Socorro Esteves do Nordeste e 
Com. LTDA 

Metalurgia 
 

197/06 
 

2006 
 

Fiscal 
 

55 
 

30 
 

635.460,00 
 

- 
 

6.446.360,00 
 

Flexlux Produtos 
Cerâmicos LTDA 

Minerais não 
Metálicos 19/07 2007 Fiscal 24 26 1.864.431,00 - 2.007.070,35 

Forttuni Indústria 
Alimentícia 

Alimentício 
 

159/99 
43/02 

 
1999 
2002 

Fiscal/locacional 
 25 17 739.126,96 - 3.494.454,96 

Fox Metalúrgica e 
Prestação de Serviços 

LTDA 

Produtos 
Metalúrgicos 

 

 
363/03 

 
2003 

 
Fiscal/locacional 

 
10 

 
8 
 

128.857,43 
 

- 
 

537.739,00 
 

G Química Indústria e 
Produtos de Limpeza 

LTDA – ME 

Produtos 
Químicos 

 

 
- 
 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
- 
 

 
- 
 

- 
 

INDESE – Indústria, 
Comércio e 

Representações LTDA 

Produtos 
Químicos 

 

Sem 
Benefício 

 
- 
 

13 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Mobiliário 79/03 2003 Fiscal/Locacional 86 150 11.840.000,00 - 16.587.961,17 

Indústria de Reciclagem 
Vitória LTDA Material Reciclável 50/07 2007 Locacional 17 24 168.623,90 - 1.474.200,00 



120 

 

Indústria e Comércio de 
Estofados Bandeirantes 

LTDA 
Mobiliário 

 
54/01 

 
2001 

 
Locacional 

 
33 

 
29 

 
447.233,00 

 
- 
 

1.347.997,20 
 

Indústria Metalúrgica Metalurgia 08/99 1999 Fiscal 39 39 301.795,47 - 745.911,24 

Indústria de Pré-
moldados Barbosa LTDA 

Artefatos de 
Cimento 

135/08 
 

2008 
 

Fiscal 
 

73 
 

73 
 

5.553,00 
 

- 
 

- 
 

Kapricho Indústria & 
Comércio de Alimentos 

LTDA 
Produtos 
Alimentos 

103/2006 
 

2006 
 

Fiscal 
 

36 
 

16 
 

792.238,05 
 

- 
 

13.820.545,00 
 

Lavanderia e Tinturaria 
Santo Antônio 

Lavanderia 
 

Outorga Permissão Remunerada de Uso 
 

6 
 

7 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Maria Goes Silva 
 LDTA 

Alimentício 
 

209/04 
 

2004 
 

Locacional 
 

15 
 

15 
 

175.000,00 
 

- 
 

400.000,00 
 

Maria Aparecida Xavier 
da Silva EPP 

- 
 

143/11 
 

2011 
 

Locacional 
 

13 
 

13 
 

311,00 
 

- 
 

- 
 

Massa Pronta 
Engenharia, Ind. e Com. 

LTDA  

Minerais não 
Metálicos 

 
12/94 

 
1994 

 
Outro 

 
24 

 
16 

 
391.530,07 

 
- 
 

3.274.028,43 
 

Nossa 

Senhora do 

Socorro 

Montes & Cia (Maia & 
Montes) 

Minerais não 
Metálicos 

212/06 2006 Locacional 16 5 129.276,41 - 119.292,13 

Mila Indústria e 
Comércio LTDA 

Produtos 
Metálicos 

31/09 
 

2009 
 

Locacional 
 

48 
 

34 
 

1.639.933,75 
 

- 
 

3.940.626,98 
 

Mineral Serviços 
Geológicos LTDA 

Minerais não 
Metálicos Compre em Juízo 23 23 919.778,06 - 3.940.9263,98 

Moreira e Xavier 
Metalúrgica LTDA 

Metalurgia 
 

01/09 
163/04 

2009 
2004 

Locacional /Fiscal 
 

15 
 

17 
 

464.825,00 
 

- 
 

2.152.004,83 
 

Petrolab Industrial e 
Comercio LTDA 

Produtos Químicos 
 

32/03 
 

2003 
 

Locacional 
 

13 
 

14 
 

1.058.769,00 
 - 

2.204.968,00 
 

Pingo Cosméticos 
Industrial e Comércio 

LTDA 
Produtos Químicos 

 
80/06 
18/09 

2006 
2009 

Fiscal/Locacional 
 

7 
 

19 
 

155.155,46 
 

- 
 

630.467,66 
 

Pré-moldados J&A LTDA 
 

Artefato de 
Cimento 

69/08 
 

2008 
 

Locacional 
 

- 
 

54 
 

3.038.120,16 
 - 

10.514.900,00 
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Prometal Indústria e 
Comércio de Móveis 

LTDA 

Mobiliário 08/98 
20/99 

1998 
1999 

Fiscal/Locacional 30 62 1.529.977,00 - 656.267,26 

Proplast Indústria e 
Comércio LTDA 

Embalagens 
Plásticas 

13/09 
 

2009 
 

Locacional 
 

10 
 

11 
 

367.731,19 
 

- 
 

1.011.793,16 
 

Química RC LTDA Fábrica de Sabão 88/09 2009 Fiscal 13 19 436.352,37 - 1.560.000,00 

RC Ind. e Com. de 
Colchões LTDA 

(Brasflex) 
Estofados 

 
104/05 

 
2005 

 
Fiscal/Locacional 

 
32 

 
18 

 
596.353,17 

 
- 
 

1.250.384,89 
 

Real Indústria e Polpas 
de Frutas LTDA - ME Alimentício 55/10 2010 Locacional 11 11 1.359.947,46 - 2.025.360,00 

Resdec Pré-moldados 
Industrial LTDA 

Minerais não 
Metálicos 

166/04 
254/04 

2004 
2004 

Fiscal Locacional 
 

9 
 

9 
 

52.292,47 
 

- 
 

43.277,00 
 

SEMAN – Comércio, 
Indústria e Serviços 

LTDA 
Máquinas e 

Equipamentos 
220/04 

 
2004 

 
Locacional 

 
24 

 
128 

 
4.200.000,00 

 - 
57.415.338,79 

 

SENGE – Serviços de 
Engenharia Elétrica 

LTDA 

Prestação de 
Serviços 

 
30/02 

 
2002 

 
Locacional 

 
42 

 
16 

 
459.755,00 

 
- 
 

331.876,00 
 

Sergimassa Ind. e Com. 
de Tintas LTDA 

Artefatos de 
Cimentos 

26/09 
36/09 

2009 
2009 

Locacional /Fiscal 
 

16 
 

16 
 

261.373,00 
 

- 
 

- 
 

Sergiroupas Confecções 
e Tecelagem 

Confecções 
 

38/09 
23/00 

1999 
2000 

Fiscal/Locacional 
 

1.300 
 

108 
 

36.000.000,00 
 

- 
 

1.331.946,00 
 

Sergisucos – Sergipe 
Sucos LTDA 

Beneficiamento de 
Frutas 

153/99 
 

1999 
 

Fiscal 
 

28 
 

28 
 

1.092.948,72 
 

- 
 

17.875.098,00 
 

Têxtil Itatiba de Sergipe 
LTDA 

Têxtil 
 

40/99 
40/00 

1999 
2000 

Fiscal/Locacional 
 

- 
 

8 
 

4.083.000,00 
 

- 
 

11.232.000,00 
 

Tritex Indústria Têxtil 
LTDA 

Têxtil 
 

94/08 
115/2008 

2008 
2008 

Fiscal/Locacional 
 

93 
 

64 
 

17.065.668,00 
 

- 
 

25.915.781,00 
 

Trustnorth Importação e 
Comércio 

Confecções 
 

20/03 
62/09 

2008 
2008 Fiscal/Locacional 70 444 1.487.678,54 - 18.000.000,00 

Nossa 

Senhora do 

Socorro 
Uniform’s Indústria 

Têxtil de Confecções 
 

Confecções 
 

407/03 
 

2003 
 

Locacional 
 

39 
 

39 
 

277.871,00 
 

- 
 

- 
 

Viplast – Indústria e 
comércio  

Embalagens 
Plásticas 

184/06 
 

2003 
 

Locacional 
 

15 
 

17 
 

241.500,00 
 

- 
 322.722,55 
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Industria Alimentícia 
Mendonça LTDA 

Alimentício 
 

60/99 
55/02 

1999 
2002 

Fiscal Locacional 
 

167 
 

167 
 

11.429.603,00 
 - 

1.000.484,00 
 

Isopel Indústria de 
Papelão Ondulado de 

Sergipe LTDA Artefatos de papel 299/03 
2003 

 
Fiscal Locacional 

 38 38 2.675.166,95 - 5.543.904,00 

Itaguassu Agroindustrial 
S/A 

(Cimento Nassau) 
Minerais não 

Metálicos 
01/95 

 
1995 

 
Fiscal/Outro 

 
373 

 
373 

 
277.545.000,00 

 
- 
 

- 
 

LR Nordeste S/A (Leite 
de Rosas) 

Cosméticos 
 

21/99 
35/01 

1999 
2001 

Fiscal Locacional 
 

64 
 

 
126 

 
12.196.000,00 

 
- 
 

70.000.000,00 
 

SIBRA 
Empreendimentos 

Beneficiamento de 
camarões 

275/03 
 

 
2003 

 
Fiscal Locacional 

 
- 
 

 
30 

 
- 
 

- 
 

- 
 

Talvex do Brasil S/A 
 

Têxtil 
 

02/87 
203/03 
165/05 

1987 
2003 
2005 

Outro Locacional 
Fiscal 

 
- 
 

330 
 

8.988.319,11 
 

- 
 

- 
 

Rodotec Equipamentos 
Rodoviários LTDA Metalúrgica 218/03 2003 Fiscal 25 25 804.899,00 - 1.863.910,00 

Fonte: Codise, 2012. 
Organização: Wesley Alves dos Santos, 2011.
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Figura 47 – Fábrica de Cimento Nassau, município de Laranjeiras/SE. 
Créditos: Wesley Alves dos Santos e Hélio Mário de Araújo, 2011. 

 

 Assim, para a implantação do complexo urbano-industrial selecionou-se uma área de 

1700 hectares, localizada entre os rios Cotinguiba e Sal, ao norte de Aracaju, a qual além de 

apresentar baixa topografia, estava ocupada com atividades agrícolas (FRANÇA, 1999).  

 Dentre alguns estabelecimentos instalados na sub-bacia do Cotinguiba que representa 

maior perigo, destaca-se a distribuidora de combustíveis PETROX DISTRIBUIDORA 

instalada em 27/01/2003 (Figura 48) nas imediações da rodovia estadual SE-432 que liga o 

município de Nossa Senhora do Socorro a Laranjeiras. Os combustíveis derivados do petróleo 

além de serem altamente tóxicos (poluentes), causam sérios danos ao meio ambiente em 

contato com o solo.    

 
Figura 48 – Distribuidora PETROX às margens da rodovia estadual SE-432 no município de Nossa 
Senhora do Socorro/SE.  
Créditos: Wesley Alves dos Santos e Hélio Mário de Araújo, 2011. 
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 Já, a Usina São José do Pinheiro por sua vez, merece destaque no quesito poluição, 

pois, nos períodos de chuvas que variam entre os meses de junho e julho, libera os resíduos da 

cana no rio Cotinguiba sem ao menos se preocupar com as questões ambientais que por 

muitas vezes afetam diretamente as classes menos favorecida economicamente que dependem 

da pesca e dos crustáceos retirados dos manguezais (Figura 49).  

 

 
Figura 49 – Usina São José do Pinheiro – Povoado Pinheiro, município de Laranjeiras/SE. 
Créditos: Wesley Alves dos Santos e Hélio Mário de Araújo, 2011. 

 

Com a implantação do pólo industrial, o comércio passou a ser ligeiramente 

desenvolvido, principalmente no município de Nossa Senhora do Socorro e Laranjeiras, 

apesar da forte influência de Aracaju com a maioria dos fluxos comerciais do Estado.  

 Cabe lembrar, que o município de Nossa Senhora do Socorro é o segundo mais 

populoso do Estado e o segundo maior município em termos econômicos de Sergipe. A sua 

economia está pautada nos três setores da economia: primário, secundário e terciário, com 

maior ênfase nos dois últimos. 

 No geral, as principais contribuições realizadas pelas empresas no município de 

Laranjeiras e Nossa Senhora do Socorro, são a geração de empregos diretos e indiretos e uma 

maior arrecadação de impostos que possibilita a ampliação da receita do município e absorção 

de certo número de mão-de-obra qualificada, mas que vem de fora para trabalhar nessas 

empresas. 
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5.3 Aspectos Evolutivos da População, Estrutura Ocupacional e Condições 

de Vida 

 

 

 O crescimento populacional é um fator que merece atenção por estar diretamente 

ligado a reconfiguração da paisagem, e que vem causando reflexos no meio natural a partir do 

aumento da área desmatada, crescimento da infra-estrutura (estradas, gasodutos, por 

exemplo), uso de técnicas e tecnologias que permitam maior produtividade no campo, entre 

outros. 

 Santos destaca que, 

 

as diversas formas de uso e ocupação da terra são derivadas das atividades 
socioeconômicas, e, por conseguinte refletem o desenvolvimento do sistema 
técnico-científico e as relações estabelecidas entre sociedade e natureza, “além de 
denunciar o grau de conservação, preservação e degradação dos recursos naturais 
face aos processos produtivos (SANTOS, 2006, p. 111). 

  

 A fim de se compreender como vem ocorrendo à dinâmica da população é necessário 

fazer um acompanhamento dos últimos censos demográficos, para se perceber em termos 

quantitativos a variação populacional num determinado espaço de tempo. A relação urbano-

rural também se torna importante, pois abrange o nível de concentração desta população no 

espaço. 

 O estudo evolutivo da sub-bacia do Cotinguiba ao longo de três décadas aponta para 

um crescimento demográfico expressivo, se considerarmos que no Brasil, em decorrência da 

adoção de políticas antinatalistas, que contribuem para a redução das taxas de fertilidade e de 

natalidade vem apresentando tendências de estabilidade, inclusive em Sergipe que tem 

acompanhado essa tendência nos últimos anos.  

 Esse crescimento demográfico tem promovido variadas formas de uso e ocupação da 

sub-bacia, pois, o seu crescimento vem se dando de forma heterogênea nos diferentes 

municípios inseridos na sua área. Esse fato se deve aos processos migratórios de entrada ou de 

saída de pessoas, que parece bastante relacionado às condições econômicas, ao potencial de 

emprego e geração de renda.  

 A concentração demográfica por si só implica em uma série de problemas ambientais 

que não se pronunciam quando a população está dispersa em áreas rurais, como o lixo, 

abastecimento de água, saneamento básico, saúde pública e outros (GONÇALVES, 2004). 
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 Esses problemas tornam-se o principal desafio ambiental do mundo contemporâneo, 

pois, as diferentes formas de uso e ocupação da terra são, na verdade, o reflexo do 

desenvolvimento do sistema técnico-científico.  

 Esse desafio assume maiores proporções à medida que se observam as condições 

socioeconômicas existentes no espaço compreendido pela sub-bacia. A população total do 

Estado de Sergipe é de 2.068,017 habitantes segundo o último censo do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2011), sendo que desse total, 213.941 mil pessoas residem nos 

municípios drenados total ou parcialmente pela sub-bacia. Trata-se de uma considerável 

concentração demográfica se comparado ao total da população do Estado de Sergipe, esse 

número representaria 10,5% da população estadual. A figura 51 mostra essa disparidade, 

principalmente se analisados os números totais da concentração demográfica existente em 

Nossa Senhora do Socorro que concentra 160.827 habitantes, ou seja, 68% da população total 

da sub-bacia. 

 Observa-se que o município de Nossa Senhora do Socorro é o que mais se destaca 

com a maior população da sub-bacia, sendo aquele onde o quantitativo mais se ampliou nos 

últimos anos com 160.827 mil/hab., seguido de Laranjeiras com 26.902 mil/hab., Areia 

Branca com 16.857 mil/hab., e Riachuelo com números pouco expressivos, com apenas 9.355 

mil/hab. Coincidentemente Areia Branca e Riachuelo são os municípios que registraram 

menores aumentos populacionais, sendo que nos Censos de 2000, 2007 e 2010 não houve 

variação significativa, deixando transparecer que são municípios estagnados, de pouca 

dinâmica econômica. 

 Outro fator que merece destaque é a urbanização, pois, serve como instrumento 

facilitador, sobretudo na variação da dinâmica urbano-rural para melhor entender a evolução 

das transformações demográficas.  

Individualmente todos os municípios da sub-bacia tiveram sua população urbana 

ampliada, variando nessas décadas sempre acima dos 30%, mantendo-se certa regularidade, 

exceto para alguns outros casos, onde determinados municípios extrapolaram os cem por 

cento, principalmente no intervalo 1970/2010. Assim, verificou-se um brusco aumento na 

população do município de Nossa Senhora do Socorro que passou em 1970 de 9.348 

habitantes, para 160.857 habitantes em 2010, obtendo-se uma variação na casa dos 8.342%, 

porém, com perdas quase totais de sua população rural, que em 1980 abeirava os 7.731 

habitantes, em detrimento dos 400 habitantes existentes em 2000, representando perdas de 

94,8%. 
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Figura 51 – Sub-bacia do rio Cotinguiba – População 2000, 2007 e 2010. 
Fonte: Censos Demográficos IBGE, 2000, 2000 e 2010. 
Organização: Wesley Alves dos Santos, 2011. 
 

 De acordo com o Censo de 2010, observa-se que a população urbana da sub-bacia do 

rio Cotinguiba passou a ser maioria (Figura 52). O município de Nossa Senhora do Socorro 

chama a atenção pela estagnação quantitativa da sua população rural e por maior crescimento 

da população na cidade. Esse fato se deve a atual dinâmica de crescimento populacional.   

 Após Nossa Senhora do Socorro que em 2000 representava 7,38% da população do 

Estado, e 0,06% da população do país, segue-se o município de Laranjeiras que no período 

1970/2010 apresentou um incremento populacional urbano de 367,7%, registrando variação 

nas últimas décadas (1991/2010) em 24,4%, exibindo baixa de crescimento anual de média de 

2,45%, até a década de 1980, juntamente com mais dois municípios (Areia Branca e 

Riachuelo) que tinha sua população rural predominando sobre a urbana. Areia Branca e 

Riachuelo foram os últimos municípios da sub-bacia a se tornarem urbanos. Essa 

configuração deu-se somente a partir dos anos noventa quando todos os municípios da sub-

bacia apresentaram população urbana superior à população rural. 
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Figura 52 – Sub-bacia do Rio Cotinguiba – População Rural/Urbana - 1991 e 2010. 
Fonte: Censos Demográficos IBGE, 1991 e 2010. 
Organização: Wesley Alves dos Santos, 2011. 
 
 
 Enquanto Nossa Senhora do Socorro daí em diante torna-se eminentemente urbano, 

com taxa de urbanização em 98%, Areia Branca e Riachuelo são os únicos municípios a 

possuir uma população rural com tendência modesta de crescimento. 

 O processo migratório em Nossa Senhora do Socorro se intensificou a partir dos anos 

setenta quando a população em sua maior parte da zona rural ao chegar à cidade buscou 

espaços periféricos, acentuando o processo de precariedade no espaço da moradia e prestação 

de serviços. Em conseqüência dos fluxos migratórios para Nossa Senhora do Socorro, novos 

valores culturais, técnicos e científicos na vida cotidiana da população foram incorporados, 

transformando e dinamizando as formas de ocupação do espaço; ampliando o conforto no 

interior das residências da classe elitizada, com a modernização dos meios de comunicação, 

além, da proximidade com o centro comercial, que lhes oferecem serviços diversos. 

 A conseqüência do inchaço populacional é o reflexo na densidade demográfica. 

Atualmente, a Sub-bacia apresenta uma densidade demográfica de aproximadamente 645 

habitantes por quilômetro quadrado, estando às maiores em Nossa Senhora do Socorro 

(1.025,88 hab/km2), Laranjeiras (164,78 hab/km2), Riachuelo (118,51 hab/km2) e Areia 

Branca (114,93 hab/km2). O povoamento é mais intenso no município de Nossa Senhora do 



129 

 

Socorro em decorrência da proximidade do centro administrativo do Estado (Aracaju) e pelo 

fluxo do comércio, principalmente no conjunto João Alves e Marcos freire I, os quais 

concentram grandes números de empreendimentos comerciais e industriais. 

Ressalta-se que embora a melhoria das condições de vida tenha resultado num 

crescimento da população da sub-bacia nos últimos trinta anos, ainda assim, há uma tendência 

a atenuar taxas mais baixas de crescimentos nos futuros decênios, na medida em que os 

indicadores de longevidade, mortalidade e fecundidade atentam para isso (Tabela 13). 

 

Tabela 13 – Sub-bacia do rio Cotinguiba – Indicadores de Longevidade, Mortalidade e 

Fecundidade, 1991/2000. 

Municípios 

1991 2000 

Mortalidade 
até 1 ano de 
idade (por 

1000 nascidos 
vivos) 

Esperança de 
vida ao 
nascer 
(anos)  

 
 

 Taxa de 
fecundidade 
total (filhos por 
mulher) 
 
 

Mortalidade 
até 1 ano de 
idade (por 

1000 
nascidos 

vivos) 

Esperança de 
vida ao 
nascer 
(anos) 

 
  

Taxa de 
fecundidade 
total (filhos 
por mulher) 

 

Areia Branca  53,9  62,3 4,5  32,3  68,2 2,8 

Laranjeiras  79,6  56,6 4,5  50,8  62,7  2,4 

Nossa Senhora do Socorro  45,0  64,3 3,5  36,8  66,7 2,8 

Riachuelo  51,3  62,6 3,8  36,8  66,7  3,6 
Fonte: PNUD – Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, 1991/2000. 
Organização: Wesley Alves dos Santos, 2011. 
 

Em 2000, todos os municípios da sub-bacia reduziram suas taxas de mortalidade 

infantil quando comparadas com as taxas da década anterior (1991). O município de 

Laranjeiras em 1991 apresentou maior taxa, alcançando 79,6 (por mil nascidos vivos), em 

2000 diminuiu expressivamente ao apresentar uma taxa de 50,8 (por mil nascidos vivos). Essa 

situação na sub-bacia como um todo, demonstra melhoria das condições de saúde da 

população.  

A esperança de vida ao nascer elevou-se nos municípios que registra no seu conjunto 

uma média em 2000 de 66,3 anos destacando-se individualmente Areia Branca que apresenta 

maior expectativa de vida, hoje estimada em 68,2 anos. As taxas de fecundidade, por sua vez, 

não se apresentam assustadoras uma vez que a média de filho por mulher gira em torno de 

2,9, “considerada baixa pelos especialistas do assunto, às vezes preocupante, já que pode 

refletir além do crescimento, no envelhecimento populacional” (ARAÚJO, 2007. p. 244). 

Em Sergipe, os dados demográficos das últimas três décadas permitem traçar um perfil 

no qual se constata a tendência progressiva da população ao envelhecimento, cuja 
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conseqüência segundo Araújo (2007, p. 244) “decorre da melhoria das condições de vida e do 

planejamento familiar, que se não imposto pelo Estado, tem sido feito livremente pela 

população de maior poder aquisitivo e melhor nível educacional”.  

A participação relativa dos jovens tem diminuído no conjunto da população estadual, 

tendo em vista a adoção de práticas anticoncepcionais em que se destaca entre outros, a 

esterilização de mulheres e de homens (FRANÇA, 2007). 

O censo demográfico de 2010 mostra através dos números que na sub-bacia do rio 

Cotinguiba, os jovens correspondem relativamente a 29,84% do conjunto da sua população, 

equivalendo a 62.138 habitantes. A população adulta corresponde a 134.299 habitantes, 

equivalente a 64,5% do total de habitantes da sub-bacia, sendo maioria. Já a população de 

idosos corresponde somente a 5,8%, ou seja, 12.077 habitantes (Tabela 14).   

 

Tabela 14 – Sub-bacia do rio Cotinguiba – População por grupos de Idade e Sexo, 2011. 

Municípios 

Grupos de Idade   
Total 

0 a 14 15 a 59 60 ou mais 

H M H M H M 

Areia Branca 2.426 2.512 5.388 5.094 679 758 16.857 

Laranjeiras 3.931 3.918 8.407 8.894 796 959 26.905 

Nossa Senhora do Socorro 23.751 22.652 45.472 55.215 3.534 4.673 155.297 

Riachuelo 1.526 1.422 2.832 2.997 296 382 9.455 

Sub-bacia  31.634 30.504 62.099 72.200 5.305 6.772 208.214 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico de Sergipe, 2010. 
Organização: Wesley Alves dos Santos, 2011. 
 

 Indistintamente, a sub-bacia do Cotinguiba concentra o seu maior contingente 

populacional no grupo de adultos, acenando para a perspectiva futura do envelhecimento, já 

que os números são representativos dos idosos, se considerarmos que em sua maioria, os 

municípios apresentam população total baixa, exceto Nossa Senhora do Socorro. 

 De tudo isso se conclui que a população da sub-bacia está envelhecendo e, ao mesmo 

tempo, assumindo características heterogêneas e específicas, gerando a necessidade de 

adaptação a uma nova situação que se aproxima e que deve ser considerada como uma 

conquista social cheia de desafios a superar. 

 Segundo França et al (2007) um estudo das dimensões sociais e econômicas de 

qualquer sociedade não pode prescindir de uma análise sobre sua qualidade de vida, avaliada, 

nos últimos anos, a partir do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que leva em 

consideração informações sobre educação, saúde, e renda. 
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 No quesito educação, os municípios da sub-bacia apresentam um quadro evolutivo 

considerado. O nível educacional da população freqüentando á escola, nos ensinos 

fundamental, médio e superior demonstra que houve investimento no setor (Tabela 15). Em 

2000, a taxa de analfabetismo reduziu moderadamente em todos os municípios, mas mesmo 

assim, continua sendo alto o percentual de pessoas analfabetas, com destaque para os 

municípios de Laranjeiras e Areia Branca.  

 
Tabela 15 – Sub-bacia do rio Cotinguiba – Nível Educacional da População Adulta (25 anos 

ou mais) – 1991/2000. 

Municípios 

 
Taxa de  

Alfabetização 
(%) 

 
 

 Taxa bruta de 
freqüência á 

escola (%) 
 

Taxa bruta de  
freqüência ao 

ensino fundamental 
(%)  

Taxa bruta de  
freqüência ao 

ensino médio (%)   
 

 
Taxa bruta de  
freqüência ao 

ensino superior 
(%)   

 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 

Areia Branca 52,44 68,07 42,59 71,05 71,93  129,55  9,36 40,93 0,78  0,51 

Laranjeiras 62,68 74,85 67,37 83,64 106,41 141,45 20,89 68,73 4,43 1,51 
Nossa 
Senhora do 
Socorro 76,36 84,36 63,63 80,46 102,51 133,25 27,52 56,05 1,32 1,78 

Riachuelo 57,37 75,76 59,90 87,79 97,58 148,19 14,29 70,17 0,83 3,27 

Fonte: PNUD – Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 1991 e 2000. 
Organização: Wesley Alves dos Santos, 2011. 
 

Com relação ao ensino superior, os números confirmam a dificuldade da população 

mais pobre em cursar esse nível de ensino. A média dos municípios da sub-bacia em 1991 era 

de 1,84%, em 1991, houve uma redução nesse índice, que passou para 1,76. Apesar do 

decréscimo, o acesso a este nível de ensino tornou-se acessível, uma vez que no Estado foi 

implementado o ensino superior a distância, o qual tem pólos da Universidade Federal de 

Sergipe nos municípios de Areia Branca e Laranjeiras que possui o ensino superior à distância 

e presencial com o Campus da UFS que oferece diversas modalidades de cursos (Arquitetura, 

Teatro, Dança, Arqueologia, entre outros). 

Como conseqüência da freqüência escolar, as taxas de alfabetização durante os 

períodos apresentados são baixas, principalmente no ano de 1991 onde o maior percentual era 

do município de Nossa Senhora do Socorro (76,36%), uma vez que atingia pouco mais da 

metade da população, sendo que Areia branca, sempre se destacou negativamente por ocupar 

nos dois Censos as últimas colocações. Em 2000 todos tiveram aumento, porém, Areia Branca 

foi o que mais avançou em relação à freqüência escolar (71,05%). 
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 Embora o Estado crie mecanismos para aumentar os dados quantitativos, sobre a 

educação, não há investimentos suficientes que venham a melhorar a educação, pois, 

refletindo na relação ao processo ensino-aprendizagem, está cada vez mais visível o contraste 

social na sub-bacia. 

 Além de outros indicadores, destaca Costa (2011) que “o aumento da pobreza é 

resultado da má distribuição de renda e da educação de baixa qualidade”. Assim, a sub-bacia 

do rio Cotinguiba é detentora de índices elevados de desigualdade social e os dados referentes 

a educação e a saúde refletem na distribuição de renda concentrada. 

 Os índices de Gini, por exemplo, constatam que na maioria dos municípios a 

desigualdade aumentou, sendo que apresentam maiores crescimentos, acompanhando as 

tendências do Estado (Tabela 16). 

 

Tabela 16 – Sub-bacia do rio Cotinguiba – Índices de Gini, percentual da renda apropriada em 

seus contextos estaduais. 

Municípios 
Índice  
Gini 

Percentual da renda 
apropriada pelos 
10% mais ricos da 

população 

Posição em 
relação ao 

Estado 

Percentual da renda 
apropriada pelos 80% 

mais pobres da 
população 

Posição em 
relação ao 

Estado 

Ano 1991 2000 2000 2000 2000 2000 

Areia Branca 0,44 0,50 38,61 58 45,06 15 

Laranjeiras 0,59 0,53 38,81 57 44,72 19 

Nossa Senhora do 
Socorro 

0,53 0,50 36,36 65 47,01 8 

Riachuelo 0,53 0,53 40,15 48 42,99 30 

Fonte: PNUD – Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 1991/2000. 
Organização: Wesley Alves dos Santos, 2011. 
 

 Em 2000, o município de Areia Branca atingiu os maiores índices de Gini da sub-

bacia (0,50) sobressaindo-se socialmente entre os cinco melhores municípios do Estado, com 

percentual da renda apropriada pelos 10%, sendo o segundo menor com relação aos demais 

municípios da sub-bacia. Em decorrência, é o terceiro maior em renda apropriada pelos 80% 

mais pobres com 45,06%.  

 No geral a renda apropriada pelos 10% mais ricos supera os 36%, sendo um índice 

elevado, inclusive quando comparado com o percentual dos 80% mais pobres, que detêm em 

média 40% de toda a renda da sub-bacia. 

 O IDH é um indicativo para se obter uma visão geral da qualidade de vida de uma 

população. Para verificar o seu índice, utilizam-se três critérios: a renda, a escolaridade e a 

longevidade. Nessa perspectiva, os municípios que integram a sub-bacia apresentam médio 
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IDHs, refletindo as reais condições sociais. O município de Nossa Senhora do Socorro é quem 

mais se destaca (0,70), seguido de Riachuelo (0,67).  

 Tomando-se como base, outros critérios, o Governo Federal através do Programa 

Bolsa Família concedeu um auxílio mensal em dinheiro as famílias com renda per capita até 

R$ 140,00 (cento e quarenta reais) mensais, com o objetivo de amenizar a pobreza extrema 

ainda presente nos quatro municípios da sub-bacia em apreço. Considerando o número de 

beneficiados e a média de pessoas por domicílio da sub-bacia, constata-se uma significativa 

quantidade de 17,16% de pessoas atendidas, confirmando o baixo padrão de vida (Tabela 17).  

 

Tabela 17 – Sub-bacia do rio Cotinguiba – IDH, Média por domicílio e número de famílias 

beneficiadas pelo Bolsa Família, 2010. 

 

Municípios 
IDH 

(1991) 
IDH 

(2000) 
Variação 

% 

Média de 
pessoas por 

Domicílio (2007) 

N° de famílias 
beneficiadas 

(até set/2011) 

Posição em 
relação ao 

Estado 

Posição 
em relação 

ao Brasil 

Areia Branca 0,53 0,64 20,60 3,57 3.704 24 3.858 

Laranjeiras 0,55 0,64 15,90 3,89 5.144 25 3.928 

Nossa Senhora do 
Socorro 0,63 0,70 

10,70 3,54 25.844 3 3.054 

Riachuelo 0,57 0,67 17,70 3,79 2.035 11 3.444 

Total - - - - 36.727 - - 

Fonte: IBGE, MDS. Acesso em Dezembro/2011: http://www.mds.gov.br/bolsafamilia. 
Organização: Wesley Alves dos Santos, 2011. 
 

 Outro aspecto que merece destaque é o saneamento básico, pois, é o indicador 

socioambiental que leva em consideração o abastecimento de água da população, o lixo, a 

drenagem, a coleta e o tratamento de esgotos que se traduz na destinação dos efluentes 

sanitários e resíduos sólidos. 

 Analisando os dados de saneamento básico do último censo (2010), observou-se que 

na sub-bacia, do total de 59.248 domicílios particulares permanentes em 2010, 92,6%, ou seja, 

54.878 domicílios estão ligados a rede geral de água, mas 7,4% (4.370) dos domicílios ainda 

estão à margem desse tipo de abastecimento e se utilizam de água de poços ou nascentes e 

outras fontes, a exemplo do município de Riachuelo que apresentou o maior índice (10,2%) 

de usuários e domicílios que utilizam água de outras fontes, dado esse que não é muito 

diferente dos dados do Censo de 2000, quando apresentou 12,5% dos domicílios que utilizam 

de outra fonte. Apesar do abastecimento de água não fazer parte da realidade de todos os 

domicílios, se compararem os dados atuais com os dados do censo de 2000 (Tabelas 18 e 19),  
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Tabela 18 – Sub-bacia do rio Cotinguiba – Indicadores de Qualidade Ambiental – 2000. 

  
 Municípios 
  

Total de 

domicílios 

Abastecimento de água Saneamento básico Destino do lixo 

Rede geral 
 

Poço ou nascente 
 

Outras fontes 
 

Com banheiro 
 

Ligado a rede de 
esgoto 

Lixo coletado 
 

Outro destino 
 

ABS. % ABS. % ABS. % ABS. % ABS. % ABS. % ABS. % 

Areia Branca 3.433 2.079 60,5 534 15,5 820 23,8 2.829 82,4 10 0,3 1.977 57,6 1.456 42,4  

Laranjeiras 5.380 3.743 69,6 321 5,9 1.316 24,4 4.692 87,2 757 14,1 3.682 68,4 1.698 31,5  
Nossa 
Senhora do 
Socorro 32.651 30.114 92,2 925 2,8 1.612 4,9 30.933 94,7 15.074 46,1 26.159 80,1 6.492 19,8 

Riachuelo 1.894 1.693 89,4 33 1,7 238 12,5 1.644 86,8 677 35,7 1.534 80,9 360 19,0 

Sub-bacia 43.358 37.629 86,8 1.813 4,2 3.986 9,2 40.098 92,5 16.518 30,1 33.352 76,9 10.006 23,1 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2000. 
Organização: Wesley Alves dos Santos, 2011. 
 
Tabela 19 – Sub-bacia do rio Cotinguiba – Indicadores de Qualidade Ambiental – 2010. 

  
 Municípios 
  

Total de 

domicílios 

Abastecimento de água Saneamento básico Destino do lixo 

Rede geral 
 

Poço ou nascente 
 

Outras fontes 
 

Com banheiro 
 

Ligado a rede de 
esgoto 

Lixo coletado 
 

Outro destino 
 

ABS. % ABS. % ABS. % ABS. % ABS. % ABS. % ABS. % 

 Areia Branca 4.598 3.236 70,4 1.152 25,1 128 2,8 4.233 92,0 161 3,5 3.749 81,5 9 0,2  

 Laranjeiras 6.910 5.798 83,9 803 11,2 157 2,3 6.647 96,2 1.604 23,2 6.348 91,8 73 1,1  
 Nossa 
Senhora do 
Socorro 45.322 43.878 96,8 611 1,3 752 1,6 44.539 98,3 22.715 50,1 42.709 94,2 282 0,6 

 Riachuelo 2.418 1.966 81,3 153 6,32 246 10,2 2.056 85,0 1.205 49,8 2.153 89,0 -- -- 

 Sub-bacia 59.248 54.878 92,6 4.532 7,6 1.283 2,2 57.475 97,0 25.685 43,3 54.959 92,7 364 0,6 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2010. 
Organização: Wesley Alves dos Santos, 2011. 
*(--) Informação não disponível. 
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verificar-se-á que houve um crescimento significativo da população com acesso a este serviço 

em todos os municípios que constituem a sub-bacia. 

 As instalações higiênico-sanitárias ainda que precárias, apresentou crescimento 

significativo nos municípios da sub-bacia. Os domicílios com banheiro sanitário abrangem no 

atual censo 97,0% (57.475) dos domicílios da sub-bacia diferentemente do censo de 2000 que 

apresentava somente 92,5% (40.098) dos domicílios. O mesmo é coletado regularmente por 

54.959 representando um percentual de 92,7% dos domicílios. Os dados mostram que no 

geral a atual situação é de um melhor padrão de qualidade de vida para a população da sub-

bacia, apesar da disparidade entre alguns municípios. 

Com base nos dados apresentados, foi possível verificar o nível de vulnerabilidade 

socioeconômico que cada município que compõe a sub-bacia do rio Cotinguiba apresenta. 

Assim, observou-se que o município de Nossa Senhora do Socorro apresenta o nível de 

vulnerabilidade Instável (3) necessitando urgentemente de políticas públicas que venham a 

recuperar áreas que mostram níveis críticos de vulnerabilidades, além de investimentos numa 

melhor formação da população no quesito educação, melhores condições de vida, saneamento 

básico e outros. Laranjeiras apresentou um quadro de vulnerabilidade Moderadamente 

Instável (2,5). Areia Branca apresentou o nível de vulnerabilidade 2, Intergrades, e o 

município de Riachuelo se mostrou pouco expressivo por está com a vulnerabilidade Estável 

(1). 



136 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 Nos últimos anos tem sido crescente a preocupação de se estudar as bacias 

hidrográficas como unidade de planejamento. Esse fato se dá, uma vez, que o estudo cria 

condições que tornam comparáveis as atividades produtivas e a preservação ambiental, o que 

permite o desenvolvimento sustentável dos sistemas ambientais associados ao econômico.   

 Não resta dúvida de que a bacia hidrográfica é uma alternativa de estabelecimento para 

o manejo e o planejamento ambiental, pois, ela oferece a vantagem de sua drenagem 

constituir-se num dos caminhos preferenciais de boa parte da relação causa-efeito, 

particularmente aquelas que envolvem mais diretamente o meio hídrico. 

 A abordagem sistêmica mostra-se eficiente na implementação de estudos dessa 

natureza, servindo não apenas para dar consistência metodológica a análise do ambiente, 

desenvolvida através de suas diferentes etapas, mas também para compreender a organização 

espacial da sub-bacia em questão.  

 Ao aplicar a metodologia geossistêmica na sub-bacia do Cotinguiba, evidenciou-se as 

interferências antrópicas marcadas ao longo do tempo configurando diversas fases do seu 

processo evolutivo, que teve início desde o século XVI, por meio do processo de ocupação, o 

que deixou marcado até os dias de hoje uma estrutura fundiária com sérios problemas o que 

reflete no desenvolvimento social da população. 

 O espaço da sub-bacia do Cotinguiba possui uma estrutura subjacente altamente 

concentrada, com mecanismos que visam á produção e à reprodução dessa estrutura e que são 

poderosos na explicação da realidade existente. É uma estrutura que se baseia na concentração 

de terras na mão de poucos proprietários, o que reflete numa extrema desigualdade na 

distribuição de renda e numa organização urbana desarticulada que privilegia certas porções 

do espaço em termos de oferta de serviços e emprego.  

  Com esse estudo, foi possível identificar vários problemas de cunho socioambiental na 

sub-bacia hidrográfica do rio Cotinguiba, dentre eles destacam-se a degradação da qualidade 

dos mananciais, principalmente pela falta de um tratamento adequado dos resíduos sólidos e 

efluentes domésticos pela contaminação de diversas fontes como: indústrias, agrotóxicos, 

lavagem de roupas e banho, matadouro, postos de gasolina, pocilga, cemitério, casas de 

farinha, entre outros. 
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 Sob o ponto de vista da disponibilidade de água, a atual situação além de complexa, 

mostra-se preocupante, uma vez que o desmatamento em alto grau, associado a degradação do 

solo, provoca irregularidade no abastecimento das sedes municipais e comunidades rurais. 

Esse comportamento se deve a uma cadeia de eventos ensejados pelo escoamento superficial, 

pelo assoreamento das correntes de água superficiais e pela diminuição dos registros 

subterrâneos que, nas épocas de estiagem, respondem pela perenização dos cursos d’água 

através da descarga de base.  

 Por fim, a aplicação do referencial teórico-metodológico orientado a partir da proposta 

Geossistêmica de Bertrand (2004) possibilitou a análise integrada dos municípios que 

compõem a sub-bacia em apreço permitindo-lhes atribuir o nível de vulnerabilidade 

socioambiental que cada município que compõe a referida sub-bacia apresenta. 

Os levantamentos de informações bibliográficas, cartográficas e a realização de 

trabalhos de campo permitiram o conhecimento dos aspectos naturais e das atividades 

humanas estabelecidas na área da sub-bacia, mostrando a real situação em que se encontra.  
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