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RESUMO 
 

O uso e ocupação do solo tendem a ser cada vez mais influenciados por um conjunto de 
pressões que emanam do seu relacionamento com o meio ambiente. Isso deve-se pela 
urgência em manter o equilíbrio dos ecossistemas naturais e pela demanda cada vez maior de 
ocupar novas áreas territoriais. A cobertura vegetal tem papel muito importante no processo 
de proteção dos solos e favorecem na manutenção da quantidade e qualidade das águas. As 
áreas ocupadas por agricultura e pastagens tem maior tendência a sofrer com os processos 
erosivos. Nesses ambientes os cursos de água também podem ser afetados por excesso de 
partículas poluidoras e sedimentos. O objetivo dessa pesquisa foi analisar a dinâmica 
hidrossedimentológica da bacia hidrográfica do rio Poxim-Açu/SE por meio do 
monitoramento quantitativo e qualitativo da água. Dessa forma pretendeu-se apresentar as 
características gerais sobre o meio ambiente e sustentabilidade contemplando o método 
sistêmico nos estudos de cunho interdisciplinar voltado para bacias hidrográficas. Nesse 
estudo foi utilizado o modelo SWAT, onde foi escolhido quatro cenário de uso e cobertura do 
solo para a bacia hidrográfica .  Na pesquisa destacou-se que a bacia hidrográfica do rio 
Poxim-Açu apresenta áreas potenciais no processo de produção de sedimentos que estão 
relacionadas tanto com o uso e ocupação do solo, quanto à topografia do terreno, e limitantes 
quanto a produção de água, visto que são poucas as áreas coberta por vegetação nativa,  onde 
a agricultura e a pastagem dominam a paisagem somando 84%  de área ocupada. Destacou-se 
também, por meio dos parâmetros analisados a boa qualidade da água do rio Poxim-Açu, 
podendo ser classificada como Classe 1, necessitando apenas tratamento simples como 
determina  a resolução CONAMA 357/05 para  esse tipo de Classe. No tocante ao perfil 
socioambiental dos moradores dos povoados Caroba e Cajueiro verificou-se que a relação 
homem natureza é intensa, porém os entrevistados ainda percebem o meio ambiente como 
algo dissociado da vivência de cada um deles.  
 
Palavras-Chave: Bacias hidrográficas. Produção de água e sedimentos. Meio Ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



viii 

 

ABSTRACT 
 

The soil usage as well its occupation tend to be increasingly influenced by a number of 
pressures emanating from its relationship with the environment. This is due to the urgency to 
maintain the balance between natural ecosystems and the increasing demand to occupy new 
territorial areas. The cover has important role in the process of securing land and favor 
maintaining the quantity and quality of water. The areas occupied by agriculture and pasture 
are more likely to suffer from erosion processes. In these environments the watercourses may 
also be affected by excess sediment and pollutant particles. The aim of this study was to 
analyze the dynamics of hydrosedimentological Poxim-Açu/SE river basin by monitoring 
water quantity and quality. Thus, we intended to present the general characteristics on the 
environment and sustainability contemplating systemic method in studies of interdisciplinary 
slant facing watersheds. We used the SWAT model in this study. We have also chosen four 
usage scenario and ground cover for the watershed. In the survey highlighted that the 
watershed of river Poxim Acu presents potential areas in the production process of sediments 
that are linked to both the use and occupation of land, as the topography of the land, and 
limiting how much water production, since there are few areas covered by native vegetation, 
where agriculture and pasture dominate the landscape by adding 84% of the occupied area. 
Mention was also made by using the parameters analyzed the good quality of the river water 
Poxim-Açu, being classified as Class 1, requiring only simple treatment as determined by 
CONAMA Resolution 357/05 for this type of class. Regarding the environmental profile of 
the villagers and Caroba Cajueiro, it was found that the male nature is intense, but 
respondents still perceive the environment as something separated from the experience of 
each. 
 
Keywords: Watersheds. Production of water and sediments. Environment. 
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INTRODUÇÃO 

 

É indiscutível que o sucesso das grandes civilizações esteve estreitamente vinculado 

aos seus rios, isso se dá desde o início da história do homem, que sempre se estabeleceu em 

locais com disponibilidade de água. A água é fundamental para a vida, e insubstituível em 

inúmeras atividades humanas, além de manter o equilíbrio do meio ambiente. O Brasil é um 

país privilegiado quanto à disponibilidade de água doce e encontra-se disponível em sua 

maior parte em forma de águas subterrâneas, lençóis freáticos, aquíferos e superficiais em rios 

e lagos. 

A busca pelo uso sustentável da água é um desafio para a sociedade atual, pois este 

recurso é considerado uma das bases do desenvolvimento da sociedade, tal fato explica os 

entraves das articulações na busca para resolver os problemas ambientais.   

As recentes ações de recuperação de matas ciliares no estado de Sergipe aguçam 

olhares para as condições climáticas, geológicas, biogeográficas que favorecem as diversas 

fontes abastecedoras de bacias hidrográficas na tentativa de melhorar o aproveitamento de 

água na rede de drenagem. A gestão dos recursos hídricos no cenário da problemática 

ambiental implica na necessidade de conservar as bacias hidrográficas tendo em vista as 

necessidades presentes e futuras, além das atividades humanas causadoras de inúmeros 

impactos ao meio ambiente.  

O crescente aumento das populações humanas juntamente ao grau de urbanização, às 

necessidades crescentes de irrigação e à produção de alimentos acarreta o uso crescente dos 

recursos hídricos. Os impactos qualitativos são inúmeros e variáveis e têm consequências 

ecológicas, econômicas, sociais e na saúde humana.  

O desenvolvimento socioeconômico de uma região está estreitamente ligado a 

disponibilidade de recursos hídricos. Este bem precioso e escasso vem sendo cada vez mais 

impactado pela ação antrópica, principalmente, da ocupação de áreas impróprias para 

moradia, processos produtivos agrícolas e industriais, tais fatos potencializam o desequilíbrio 

ambiental.  

Um dos problemas mais agravantes é a presença dos resíduos sólidos, quase em toda 

extensão da bacia hidrográfica, maiormente nas proximidades das áreas mais urbanizadas. 

Dessa forma é necessário observar que o uso do solo da bacia hidrográfica do rio Poxim-Açu 
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está para a agricultura e simultaneamente a pastagem, assim é possível identificar áreas 

aceitáveis e limitantes para a recuperação e conservação do solo e água. 

Diante das rápidas mudanças que ocorrem no cenário ambiental das bacias 

hidrográficas, no tocante ao uso e a ocupação do solo de forma desordenada, surgiu o 

interesse em estudar o rio Poxim-Açu, nascente principal do rio Poxim.  

Pensar na gestão de sistemas ambientais é considerar o melhor ajustamento entre o 

aproveitamento dos recursos e as medidas de conservação das condições ecológicas locais 

sem que se comprometa a biodiversidade, o equilíbrio natural e a capacidade de resiliência 

dos ecossistemas afetados.  

Dessa forma o trabalho propõe-se a analisar a dinâmica hidrossedimentológica do rio 

Poxim-Açu, por meio do monitoramento quantitativo e qualitativo da água em diferentes 

cenários de uso e ocupação do solo e averiguar a interferência antrópica.  

 O referido trabalho está dividido em introdução geral e fundamentação teórica 

correspondendo a cinco capítulos.  A fundamentação teórica refere-se à tensão ecológica e aos 

aspectos gerais sobre a problemática da água doce, abordando as questões que marcam o 

início dos movimentos ambientalista no mundo, em particular no Brasil, seu processo de 

evolução e os principais acontecimentos internacionais. Aborda os diversos entendimentos de 

bacia hidrográfica, a importância dos modelos hidrológicos e a teoria sistêmica referente a sua 

funcionalidade e aplicabilidade. 

O artigo 1 avalia a qualidade da água do rio Poxim-Açu, o artigo  2 aborda a produção 

de água e sedimentos . Em seguida o artigo 3 aborda a modelagem ambiental e construção de 

cenários conservacionista por meio do SWAT. E por fim o artigo 4 traz  o perfil 

socioambiental dos  moradores dos povoados Caroba e Cajueiro. 
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1 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO  

 

O homem pós-moderno mantém uma relação com a natureza um tanto arcaica, pois é 

de vera que a natureza deve ser tratada como princípio fundamental para a existência de todas 

as espécies que existem na superfície da Terra. Na percepção da crise ecológica atual que se 

manifesta como uma crise da civilização ligada à racionalidade, caracterizada pelo 

narcisismo, o homem é, de fato, o potencial causador dos problemas ambientais da atualidade, 

uma vez que ele deixa o deleite do ECO da natureza para escutar zumbidos da modernidade. 

A humanidade está passando por constantes efeitos, oriundo da maneira como o homem vem 

evoluindo seu pensamento, em que vê o meio natural como fonte inesgotável de recursos 

naturais.  

Segundo Camargo (2003), foi a partir do século XX, principalmente, que se 

presenciou uma grande transformação na relação do homem com a natureza, sobretudo, na 

percepção que os seres humanos tinham da natureza e dos problemas ambientais. Tal fato 

engendrou discussões a respeito do modelo de desenvolvimento e crescimento econômico 

promovido desde a Revolução Industrial.  

É verdade que essa forma de racionalidade humana está aos poucos adotando uma 

nova configuração, ao passo que a ciência constrói novos paradigmas e assim novas formas de 

pensar e agir, pois estamos chegando a um momento decisivo como indivíduos, como 

sociedade e como civilização (CAMARGO, 2003). 

A necessidade de transformação da sociedade advém da crise ecológica que vivemos 

hoje, compreender que os sinais de desequilíbrio da biosfera são capazes de extinguir a 

qualidade e a produtividade do meio natural é um fato real. Para Camargo (2003), as 

atividades humanas estão produzindo mudanças sem precedentes na biosfera.  Nesse final de 

século a problemática ambiental assume dimensão planetária não por ser parte integrante de 

uma sociedade que está se tornando cada vez mais complexa, mas pelo quadro socioambiental 

que se caracteriza em revelar o impacto dos humanos sobre o meio natural. Este aumenta cada 

vez mais. Podem-se apontar alguns fatores apoiadores do caráter de fragilidade da sociedade 

atual, dentre eles o crescimento populacional acelerado, o esgotamento dos recursos naturais e 

o comportamento centrado na expansão do consumo de produtos que favorecem os processos 

de produção poluente. 
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Nesse contexto é necessário perceber que não é somente o progresso e a tecnologia 

que causam degradação ambiental, mas também, a maneira como são criados e projetados em 

prol dos seres humanos. 

As economias mundiais estão diante de questões que vão além do mero crescimento 

econômico, ou seja, requer um suporte maior de habilidade da sociedade para sustentar a 

prosperidade das sociedades desenvolvida e propor condições melhores para aqueles países 

que possuem economia em desenvolvimento. Estudos feitos pela Secretaria de Meio 

Ambiente do Estado de São Paulo sobre o desenvolvimento sustentável e qualidade de vida 

demonstra que: 

A crescente escassez ecológica, igualmente responsável pelo declínio na 
capacidade dos ecossistemas em dar suporte à vida humana e às atividades 
econômicas, passa cada vez mais a constranger as habilidades das sociedades 
para sustentar sua prosperidade, nas economias desenvolvidas, ou para 
melhorar as condições de vida da população, nas economias em 
desenvolvimento. E mostram que os países e sociedades de todo o planeta 
estão diante de questões muito mais complexas do que o mero crescimento 
econômico realizado em bases tradicionais (SÃO PAULO, 2010, p. 12). 

O desenvolvimento econômico atual flui em dissonância com as ideias de meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, no entanto, são visíveis as mudanças ou pelo menos se 

percebe que existe um crescente entrosamento entre essas duas vertentes. Esse fato deve-se, 

primordialmente, ao agravamento da crise ambiental que vem se desenrolando em escala 

planetária e elucida que todos os seres humanos fazem parte da grande comunidade dos seres 

vivos e, embora possuam autonomia de existência, não são independentes em relação à 

natureza.  

O entendimento sobre meio ambiente é diversificado, inúmeros pesquisadores de 

diversas áreas do conhecimento conceituam de acordo com o que lhe convêm.  É entendido 

como “tudo que está em nossa volta” “ é o meio em que vivemos”. Tais conceitos tornam-se 

muito vagos, assim muitas vezes o meio ambiente é entendido como “o lugar determinado ou 

percebido, onde os elementos naturais e sociais estão em relações dinâmicas e em interação” 

(REIGOTA, 2007, p. 14). O meio ambiente tem sido utilizado para indicar o “espaço” com 

seus elementos bióticos e abióticos.  De acordo com a lei que dispões sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente art. 3ª, I, da Lei Nº. 6.938/81 entende-se por meio ambiente “o 

conjunto de condições, leis, influências, alterações e interações de ordem física, química e 

biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. Não seria essa a 

conceituação mais adequada segundo Sirvinskas (2011), pois não leva em conta os bens 

jurídicos e éticos, abrange apenas os elementos naturais e não envolve a responsabilidade 
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social que incide em impedir danos em geral. “O quadro ambiental torna-se, sobretudo, um 

lugar de disputa entre concepções, interesses de grupos sociais” (CARVALHO, 2006, p.59). 

O desenvolvimento sustentável nasce com o intuito de combater a crise ecológica, e 

revelou-se uma nova maneira de perceber as soluções para os problemas globais, que não se 

reduzem apenas à degradação ambiental (CAMARGO, 2005). 

A partir das críticas ambientalistas a sociedade atual, o conceito de 

ecodesenvolvimento emerge como concepção alternativa de política e desenvolvimento. 

Ignacy Saches estabeleceu os princípios básicos para alcançar a harmonia dos processos 

ambientais com os socioeconômicos, tendo como pressupostos as dimensões: sustentabilidade 

social; sustentabilidade econômica; sustentabilidade ecológica; sustentabilidade espacial e a 

sustentabilidade cultural.  

Para compreender a importância da sustentabilidade sugere-se elucidar as cinco 

dimensões as quais tal conceito aprecia. As dimensões formadoras do conceito de 

sustentabilidade segundo Ignacy Sachs (2000) estão pautadas assim: a) Sustentabilidade 

ecológica: pauta na base física do processo de crescimento, que objetiva manter os acervos 

naturais concomitantemente as atividade produtivas; b) Sustentabilidade ambiental: atenta-se 

para a manutenção da capacidade de suporte dos ecossistemas, frente às ações antrópicas; c) 

Sustentabilidade social: refere-se ao desenvolvimento atrelado à melhoria da qualidade de 

vida da população principalmente nos setores ligados a saúde, educação, habitação e 

seguridade social; d) Sustentabilidade política: pauta na importância da cidadania, na busca da 

incorporação dos indivíduos no processo do desenvolvimento; e) Sustentabilidade cultural: 

esta visa a capacidade de preservar a diversidade de culturas, valores e práticas em escala 

local e global, assim compor a identidade dos povos ao longo dos tempos. 

Tanto em nível nacional como internacional pode-se identificar diferentes tendências 

de análise e interpretação na proposta de desenvolvimento sustentável. A complexidade 

existente na abordagem conceitual da sustentabilidade permeia diversos campos desde o 

ensino a pesquisa sobre planejamento. Esse enredamento deve-se, sobretudo, à complexidade 

de se libertar dos conceitos que envolvem o sistema econômico vigente e em criar novos 

paradigmas que possam caracterizar melhor os fenômenos ambientais atuais. 

É interessante perceber que as discussões ambientais no campo teórico ganha cada vez 

mais produção intelectual e científica o que difere do contexto prático.  Tal fato preocupa 

aqueles que buscam incorporar o aspecto ecológico no plano prático e ao mesmo tempo 
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sabem da necessidade de reverter o quadro de destruição da natureza promovida pelo 

desenvolvimento, além da necessidade de buscar aumentar a produção dos ecossistemas para 

favorecer as necessidades das gerações presentes e futura.  

 

1.1 O MEIO AMBIENTE NO DISCURSO MUNDIAL 

 

 Na década de 1970, a crise ambiental já não passava despercebida, alguns 

movimentos haviam surgido no cenário mundial e a evolução dos estudos científicos 

comprovava cada vez mais a existência de vários problemas ambientais que poderiam 

comprometer a vida no planeta (PELICIONE, 2004). Pouco a pouco, a insatisfação 

promovida por uma série de situações – como o crescimento desordenado das cidades, a 

exclusão social, as formas de dominação, o artificialismo do modo de vida, a dilapidação de 

recursos não renováveis, a ameaça nuclear, os desastres ambientais, os esforços para 

incentivar o desenvolvimento industrial e tecnológico a qualquer custo, dentre outros 

problemas – foram determinantes para identificar as enfermidades no sistema (PELICIONE, 

2004). 

 De acordo com Camargo (2003), foi nessa década que se registrou o começo da 

preocupação ambiental pelo sistema político – governos e partidos.  

O aprofundamento desta discussão aconteceu em Estocolmo na primeira conferencia 

da ONU sobre o meio ambiente, em 1972. Essa Conferência foi marcada pelas diferenças 

entre os estados industrializados do norte e os estados em desenvolvimento do sul, no qual os 

estados em desenvolvimento não aceitavam adotar os mesmos níveis de controle e proteção 

ambiental dos países industrializados, sustentando em sua declaração a prioridade do 

desenvolvimento econômico sobre a proteção ambiental. O PNUMA – Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente definiu então as direções da política ambiental para os 20 anos 

seguintes.  

No entanto, um grupo de cientistas acadêmicos do Clube de Roma vai de encontro à 

ideia de crescimento contínuo da sociedade industrial e afirmam por modelos matemáticos 

que o Planeta não suportaria mais altos índices de poluição e desmatamentos, e introduz a 

ideia de finitude dos recursos ambientais na discussão econômica e suscita a possibilidade de 

modificação da tendência de crescimento econômico e a luta pela obtenção da estabilidade 

ecológica e econômica pela população mundial. Entretanto, essa proposta de crescimento zero 
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sofreu diversas críticas, sendo vista por muitos países como uma tentativa de frear o 

desenvolvimento através do controle da poluição ambiental. 

Outro documento que contribuiu para a discussão sobre desenvolvimento e meio 

ambiente foi a Declaração de Cocoyok a partir de um encontro realizado em 1974 no México. 

Neste foram discutidas as hipóteses de que a pobreza, de qualquer tipo, gera desequilíbrio 

demográfico e que a destruição ambiental é resultado da pobreza pela superutilização do solo 

e dos recursos naturais. Além disso, relata que os países industrializados contribuem para os 

problemas do subdesenvolvimento, propondo a ideia de redução de consumo pelos países 

industrializados. 

Em 1982, houve mudança de atitude dos países do terceiro mundo, alcançando um 

acordo para um conceito diferente de desenvolvimento que levasse mais a sério as questões 

ambientais, sendo estabelecida a Comissão Mundial sobre Desenvolvimento e Meio 

Ambiente. Esta por sua vez, em 1986 apresenta em seu relatório a definição sobre 

desenvolvimento que pode e deve ser atrelado às questões ambientais, sendo caracterizado 

pela assembleia da ONU por desenvolvimento sustentável. Assim a década de 1980 é 

marcada pela concepção de desenvolvimento sustentável, fruto de intensos debates e de 

críticas relacionadas ao modelo econômico predominante (CAMARGO, 2005). 

Dois conceitos chaves foram expostos neste relatório: o primeiro relacionado ao 

atendimento das necessidades essências dos pobres e o segundo sobre os limites impostos ao 

meio ambiente pela tecnologia e organização social. Apesar das criticas a noção de 

desenvolvimento sustentável ganhou força pela afirmação de coexistência entre 

desenvolvimento e meio ambiente, não sendo necessário abdicar do crescimento econômico 

ao passo que era necessário criar uma consciência global sobre o meio ambiente, uma 

tentativa bem sucedida de institucionalização da problemática ambiental. 

O relatório relacionava a pobreza mundial com o avanço populacional atribuindo a 

este último a dificuldade de acesso a insumos básicos, como saneamento e educação.  Além 

disso, retirou o medo dos países em desenvolvimento a respeito do crescimento econômico. 

Em 1992, a Conferência das nações unidas sobre meio ambiente e desenvolvimento 

realizada no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, consolidou a problemática ambiental nos 

discursos políticos e tornou-se possível entre países ricos e pobres a ideia de desenvolvimento 

consciente. Os líderes presentes assinaram a Convenção sobre o Clima e a Convenção da 

Biodiversidade e adotaram a agenda 21 como plano de ação para a realização do 
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desenvolvimento sustentável no século 21. Cinco anos após a realização da Rio 92, um 

aspecto importante foi a aceleração do movimento de globalização que aumentaram os fluxos 

financeiros, favorecendo apenas o aspecto econômico-financeiros. A agenda 21, por sua vez, 

não mostrou avanços e nem vitórias.  

Outro importante documento foi o protocolo de Quioto, criado a partir de uma 

conferência realizada na cidade japonesa de Quioto, cujo objetivo do pacto era a redução da 

emissão dos gases responsáveis pelo efeito estufa. Nem todos os países assinaram o pacto, 

fato que fez entrar em vigor apenas em 2005. Estes eventos buscam instituir princípios, 

diretrizes, planos de ação e metas para construção de uma conscientização, tendo em vista 

uma sociedade sustentável.  

 

1.2 RECURSOS HÍDRICOS  

 

Em diversas partes do mundo os estudos voltados para o manejo dos recursos hídricos 

ganham importância especial, não é diferente no Brasil mesmo tendo uma reserva hídrica 

considerável se comparado aos demais países do mundo. Porém, a região Nordeste conta 

apenas com 3% de água doce, sendo que a maior parte desta água está armazenada na bacia 

hidrográfica do Rio São Francisco. Essa região tem segundo Pinto e Aguiar Netto (2008) uma 

área espacial de clima semiárido equivalente a 936.939 km², e que abrange todos os estados 

do Nordeste e avança para o norte de Minas Gerais. As áreas de clima semiárido sofrem com 

os constantes períodos de secas.  O período seco é explicado pelas circunstâncias locais de 

topografia e pela alta reflexidade da crosta terrestre, que reduzem a absorção de energia solar 

na superfície na coluna de ar sobre a região, pela influência oceânica e pela posição em 

latitude baixa (PINTO; AGUIAR NETTO, 2008). Os autores acrescentam que os períodos de 

estiagem nessas áreas podem se estender por dois ou três anos. 

 Inúmeros estudos buscam maneiras de gerir melhor os corpos d‟água existente no 

país. Foi a partir da década de 60, que surgiram efetivamente preocupações com as questões 

ambientais que se acentuou em função da forte influência dos movimentos ambientalistas ou 

ecologistas na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. Ao passo que surgem intensas 

atividades dos grupos ecológicos, inclusive com o surgimento dos partidos verdes, no qual 

transformaram positivamente as questões ambientais em fatos de natureza categoricamente 

política.  
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O Decreto Federal nº 24643 de julho de 1934 instituiu o Código das Águas, 

juntamente com a Constituição Federal de 1988 decreta o uso gratuito da água e delega ao 

Estado e a União legislar e organizar os sistemas administrativos dos recursos hídricos para 

atender as necessidades regionais. O controle de uso e preservação das águas é efetivamente 

regulado por um conjunto de regras implementadas pelo Código de Água. Assim as águas 

passam a ser definidas como domínio particular ou de domínio público.  

Como forma de garantir legalmente a proteção dos recursos hídricos no Brasil foi 

instituído o Código Florestal (lei 4771/65), a lei dos Recursos Hídricos (lei 9433/97) e a lei 

7754/89 que visa assegurar a Proteção das Nascentes dos Rios. 

O planejamento e a gestão ambiental no Brasil tomaram grande impulso na década de 

90, especialmente devido à necessidade permanente de conservar e recuperar áreas 

degradadas (MACÊDO et al. 2008). Nesse momento a Constituição Federal elevou o Meio 

Ambiente ao das decisões políticas enfatizando o elo entre desenvolvimento socioeconômico 

e qualidade do meio ambiente que ao passo engendra para uma abordagem integradora e 

corrobora para a desarticulação da visão desenvolvimentista clássica.  

No tocante aos recursos hídricos “a lei nº 9433/97 instituiu no Brasil um modelo de 

administração dos recursos hídricos de forma descentralizada, no qual se faz presente a 

participação do Poder Público, da comunidade e dos usuários” (XAVIER; BEZERRA, 2005, 

p. 173.) Assegura também a implementação do gerenciamento dos corpos d‟água, tomando a 

bacia hidrográfica como unidade de  planejamento para a ordenação do espaço urbano e rural, 

e busca preservar e conservar as Bacias hidrográficas, para que garantam o uso da água.  

Segundo Lopes e Freitas (2007) são de domínio da União as correntes de água que 

cruzam ou servem de fronteira entre Estados ou países e as águas decorrentes de obras da 

União. É de domínio dos Estados as águas subterrâneas e superficiais de rios e lagos 

totalmente inserido em seus territórios.  

 Foi na Suíça que surgiram os primeiros estudos envolvendo pesquisas em bacias 

hidrográficas, o objetivo era verificar a influência de diferentes situações de cobertura vegetal 

sobre os cursos d‟água. No final do século XIX e início do século XX, outros estudos foram 

realizados na Inglaterra, no Japão e nos Estados Unidos. Neste último, em 1910, 

especialmente no sul do Colorado, iniciou-se o mais famoso dos experimentos, o Wagon 

Wheel Gap, conduzido pelo Serviço Florestal Meteorológico daquele país, mostrando a 
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influência do uso da terra sobre a produção de água, as enchentes e o processo erosivo 

(VALENTE; GOME, 2005).  

 

1.2.1 Bacias hidrográficas 

 

As Bacias hidrográficas compreendem um conjunto de elementos físicos, bióticos e 

socioeconômicos que se relacionam e são cada vez mais utilizados como unidade de estudo e 

planejamento, sendo analisado como um sistema aberto de interação antrópica com o meio 

físico (PINTO e AGUIAR NETTO, 2008). Esta pode ser caracterizada como uma área 

topográfica drenada por um curso de água ou por um conjunto integrado de curso d‟água de 

forma que toda vazão seja descarregada por meio de uma simples saída. É estudada como um 

sistema integrado, e suas informações inerentes a fatores socioeconômicos, físicos, biológicos 

não podem ser desconsiderados.  

A gestão dos recursos hídricos é de competência Federal, Estadual e Municipal, seu 

princípio fundamental é a gestão integrada dos recursos hídricos por bacia hidrográfica. 

O estudo de bacias hidrográficas pauta-se na complexidade de analisar diversos 

contextos territoriais, uma vez que seus limites são facilmente delimitados e estão ligados a 

fatores naturais, estes não estão vinculados aos limites Municipais, Estaduais ou Federais.   

A dinâmica das águas ultrapassa as divisões políticas e administrativas 
delimitadas pela sociedade, fazendo com que a bacia hidrográfica, espaço 
territorial determinado e definido pelo escoamento delas se configure como 
recorte geográfico privilegiado para a compreensão e o estabelecimento de 
políticas públicas sobre esse ecossistema (JUNQUEIRA e SILVA, 2008, p. 
06). 

A bacia hidrográfica é em si uma unidade territorial, pois se configura numa 

apropriação de parcela do espaço com determinada função. Nesse passo, conhecer seus pontos 

potenciais e limitantes é fundamental para um planejamento territorial, se configure de forma 

permanente e complexa. 

A delimitação do território da bacia hidrográfica é tão importante quanto às relações 

de poder exercidas por ela, essas relações de poder caracterizam as bacias hidrográficas na sua 

dimensão, social, político, econômica, espacial e cultural.   

O ordenamento territorial em bacias hidrográficas constitui a atividade de apropriação 

do território com objetivo de gerir os recursos hídricos, ação que é desenvolvida 

principalmente pelo Estado que delimita e define o espaço por meio de práticas políticas. “O 
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espaço não é um instrumento político, um campo de ações de um indivíduo ou grupo” 

(CORRÊIA, 2001, p. 25), o espaço não é nem o ponto de partida nem o ponto de chegada.   

A análise territorial da gestão da água exige um estudo detalhado de interpretação das 

variáveis que configuram e transformam o Território, na busca da gestão hídrica.  Levando 

em conta as áreas destinadas a atividades econômicas, assim como agricultura de subsistência 

e pecuária, pois é simultaneamente o espaço gerador de riquezas e identidade. Essas 

atividades estão espacialmente distribuídas em toda rede de drenagem, desde o montante do 

rio principal à foz, e se materializam a depender do desenvolvimento territorial de cada lugar, 

de seus interesses e das relações de poder estabelecidas dentro de cada unidade territorial.  

A noção de bacia hidrográfica obriga naturalmente a existência de cabeceiras ou 

nascentes, divisores d‟água, cursos d‟água principais, afluentes e subafluentes (MEDEIROS; 

FERREIRA, 2009, p. 138). Os processos dinâmicos atuantes na bacia hidrográfica podem 

sofrer significativas modificações em virtude da ação antrópica, como: alteração na ocupação 

da terra, desmatamento, crescimento urbano e expansão da agropecuária. Essas atividades 

modificam a dinâmica hidrológica e podem ocasionar erosão, assoreamento e enchentes. 

Os instrumentos voltados para a implementação de políticas ambientais ligadas à 

gestão de recursos hídricos no cenário internacional tem sido segundo Felicidade et al. (2004), 

os destinados para a criação de mercados de água e de cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos. Nesse sentido alguns mecanismos voltados para o controle e uso dos recursos 

hídricos devem ser efetivamente eficientes, pois é um bem público dotado de valor. 

 

1.3 CICLO HIDROLÓGICO 

 

Segundo Rennó e Soares (2000), para compreender os modelos hidrológicos é preciso 

analisar os componentes envolvidos no ciclo hidrológico, ligados ao movimento e a troca de 

água nos seus variados estados físicos.  Segundo Tundisi (2003, p. 01), “O ciclo hidrológico 

opera em função da energia solar que produz evaporação dos oceanos e dos efeitos dos 

ventos, que transportam vapor d‟água acumulado para os continentes”. Assim, o sol fornece 

energia para elevar a água da superfície para atmosfera, fenômeno conhecido por evaporação, 

a força da gravidade faz a água condensar e precipitar, esta por sua vez se reúnem em rios e 

por meio do escoamento superficial atingi os oceanos, ou se infiltra nas fissuras, poros e 

fraturas do solo e rochas, processo de escoamento subterrâneo.  
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Os fatores que impulsionam o ciclo hidrológico são a energia térmica solar, a força 

dos ventos, que transportam vapor d‟água para os continentes, a força da gravidade 

responsável pelos fenômenos da precipitação, da infiltração e deslocamento das massas de 

água. Os principais componentes do ciclo hidrológico são a evaporação, a precipitação, 

transpiração das plantas e a percolação, infiltração e a drenagem (TUNDISI, 2003). Nem toda 

água que é precipitada alcança a superfície terrestre, pois parte dela pode ser interceptada pela 

vegetação e simultaneamente evaporar. De forma simplificada o ciclo hidrológico pode ser 

representado da seguinte forma: a água que infiltra no perfil do solo está sujeita a evaporação 

direta para a atmosfera, assim também absorvida pela vegetação que por meio da 

evapotranspiração devolve a água à atmosfera e pode ainda percolar no perfil do solo e chegar 

ao lençol freático. Nesse passo a água subterrânea pode ressurgir à superfície terrestre 

formando nascentes.  

 “A cobertura vegetal, altitude, topografia, temperatura, tipo de solo e geologia são os 

principais fatores que diversifica a quantidade e velocidade de água nas diversas fases do 

ciclo hidrológico” (RENNÓ; SOARES, 2000, p. 08).  Nesse sentido todo o ambiente hídrico 

está interconectado desde a atmosfera até o mar, por meio do ciclo hidrológico (AGUIAR 

NETTO et al., 2006). Que segundo Valente (2005), é a representação da água no globo 

terrestre, incluindo ocorrência, transpiração, movimentação e relações com a vida humana. 

Seu pleno conhecimento é fundamental para o manjo de Bacias hidrográfica e conservação de 

nascentes. 

Tundisi (2003) acrescenta que as características do ciclo hidrológico não são 

homogêneas, pois suas várias fases e partes variam enormemente de um local para outro, 

caracterizando a distribuição desigual da água no planeta. 

 

1.4 TEORIA SISTÊMICA: funcionalidades e aplicações 

 

Em meados da década de 30, grande parte dos critérios de importância-chave do 

pensamento sistêmico tinha sido formulada pelos psicólogos da Gestalt, ecologistas e também 

a biologia teorética que empreendeu estudos com abordagem sistêmica conceitual e analítica. 

Em todos esses campos, a exploração de sistemas vivos – organismos, partes de organismos e 

comunidades de organismos – levou os cientistas à mesma maneira de pensar em termos de 

conexidade, de relações e de contexto (CAPRA, 1996). 
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  Para Bertalanffy (1975), a única finalidade da ciência era a divisão da realidade em 

unidades cada vez menores e consequentemente o isolamento de cadeias causais individuais. 

Assim, este esquema de unidades isoláveis atuando segundo a casualidade em um único 

sentido mostrou-se insuficiente. Tal fato deve-se à medida que se acumularam conhecimentos 

e as investigações foram evoluindo, descobrindo novos objetos de pesquisa e ao estudar as 

relações entre eles, levou a necessidade de analisar uma grande quantidade de variáveis, o que 

não seria possível usando métodos tradicionais (RODRIGUEZ, et al. 2010). A partir de 1960 

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

(CRISTOFOLLETI, 1999). “Daí o aparecimento em todos os campos da ciência de noções 

tais como a totalidade, holístico, organísmico, gestalt, etc.”, (BERTALANFFY, 1975. p, 71) 

significando todas que, em última instância, devem ser pensadas como elementos em 

interação mútua.  Para Kuhn (1962), a difusão de novos conhecimentos deve-se as revoluções 

científicas, ou seja, pelo aparecimento de novos esquemas, o que ele chama de paradigmas 

conceituais.  

A aplicação da teoria Geral dos sistemas – General Systems Theory tem servido para 

melhor focalizar as pesquisas e delinear com maior exatidão os setores de diversos estudos. 

Esta foi largamente empregada nas ciências nos meados do século XX por Ludwig Van 

Bertalanffy que sofreu forte influência da filosofia processual de Whitehead, e da concepção 

de homeostase de Cannon.  Bertalanffy declarou a teoria dos sistemas como a ciência 

destinada a “investigação científica dos „conjuntos‟ e „totalidades‟” (BERTALANFFY, 2009.  

p,  12). Resaltou que a ideia de sistema conserva seu valor mesmo quando não pode ser 

formulada matematicamente. Assim propôs uma investigação científica dos sistemas em 

diversas ciências, além de sua aplicação tecnológica, e ainda, a própria filosofia dos sistemas, 

no interesse de ocasionar a discussão desse novo paradigma científico.   

Especificamente a concepção sistêmica consiste em uma abordagem em que qualquer 

diversidade da realidade estudada (objeto, propriedades, fenômenos, relações, problemas, 

situações etc.) pode-se considerar como unidade (um sistema) regulada em um ou outro grau 

que se manifesta mediante algumas categorias sistêmicas, tais como: estrutura, elemento, 

meio, relações, intensidade, etc (RODRIGUEZ, et al. 2010). O termo sistema tem uso antigo e 

difuso no entendimento das ciências e corresponde no geral a um conjunto organizado de 

elementos e de interações entre os elementos.  

 Reichardt et al. (2004), compreende  os sistemas como um conjunto articulado de 

inter-relacionamentos entre as partes de um todo, busca seu equilíbrio e se auto regula 
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permanentemente mediante processos regidos por leis muito bem definida. Acrescenta que o 

sistema pode ser considerado fechado por ter consistência real, possuir autonomia e lógica 

interna e ser possível de se auto-organizar e se auto-regular. “É, também, aberto porque se 

dimensiona para fora, por uma teia de interdependência com o meio circundante, perdendo e 

ganhando energia e matéria” (REICHARDT et al., 2004, p. 02).Capra (1979) resume as 

caracteristicas-chave do pensamento sistêmico em critérios. 

O primeiro, e o mais geral, é a mudança das partes para o todo. Onde os sistemas vivos 

são totalidades integradas cujas propriedades não podem ser reduzidas às partes menores e 

suas propriedades essenciais, ou "sistêmicas", são propriedades do todo, que nenhuma das 

partes possui. 

O segundo critério é a capacidade de encontrar sistemas aninhados dentro de outros 

sistemas, e aplicando os mesmos conceitos a diferentes níveis sistêmicos pode-se, muitas 

vezes, obter importantes introvisões. Por outro lado, diferentes níveis sistêmicos representam 

níveis de diferente complexidade. Em cada nível, os fenômenos observados exibem 

propriedades que não existem em níveis inferiores. As propriedades sistêmicas de um 

determinado nível são denominadas propriedades "emergentes", uma vez que emergem nesse 

nível em particular. 

Capra (1979) elucida que os sistemas vivos não podem ser compreendidos por meio da 

análise. Pois não são propriedades intrínsecas, mas podem ser entendidas dentro da totalidade.  

O terceiro critério, na visão sistêmica para Capra (1996), compreende que os próprios 

objetos são redes de relações, embutidas em redes maiores. Para o pensador sistêmico, as 

relações são fundamentais e as fronteiras dos padrões discerníveis são secundárias. Aquilo 

que denominamos em parte é apenas um padrão numa teia inseparável de relações. Portanto, a 

mudança das partes para o todo também pode ser vista como uma mudança de objetos para 

relações.  Para Capra (1996, p. 46) “As propriedades sistêmicas são destruídas quando um 

sistema é dissecado em elementos isolados”. 

A base dessa teoria favoreceu, sobretudo, para os estudos da Geografia Física, 

principalmente no tocante a bacias hidrográficas, que a partir de então tomou como unidade 

básica para o planejamento territorial a microbacia, que segundo Christofolleti (1999), é 

compreendido como um sistema aberto, em que o fluxo de matéria e energia pode ser 

analisado de forma quantitativa e qualitativa. “Por exemplo, as bacias hidrográficas são 

organizadas para escoar a quantidade de água e de detritos que são fornecidos para a sua área 
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de drenagem” (CHRISTOFOLLETI, 1979. p, 03). Tal fato implica dizer que os sistemas 

hidrográficos são dinâmicos e capazes de modificar os seus estados através de transformações 

contínuas. 

A proposição metodológica em questão baseia-se fundamentalmente nas unidades de 

microbacias hidrográficas, a fim de conhecer a dinâmica dos elementos físico-naturais. No 

universo da bacia hidrográfica a análise poderá estar voltada para a estrutura desse sistema, 

para seu comportamento, para as trocas de energia, limites, ambientes ou parâmetros 

(GREGORY, 1992).  

Para Rodriguez (2010), a análise da bacia hidrográfica a partir de uma abordagem 

sistêmica, sustentável e complexa, é válida porque, no caso dos recursos hídricos, consiste em 

compreender e analisar as relações do arranjo espaço-temporal do papel da água como um 

recurso indispensável ao funcionamento da biosfera, mas surgida e limitada dentro do 

complexo da esfera geográfica.  Isso se deve ao fato desses nexos e relações dependerem das 

interações espaciais entre a distribuição de água, clima, geologia e relevo, formando todos, de 

maneira articulada, uma totalidade ambiental, que constitui o espaço e a paisagem natural.   

Quando se conceituam os fenômenos como sistemas, uma das principais dificuldades e 

necessidades está em identificar os elementos, seus atributos, a fim de delinear com clareza a 

extensão abrigada pelo sistema em foco (CHRISTOFOLLETI, 1979). Os sistemas são 

organizados para realizar determinada finalidade no conjunto da natureza, assim o 

pesquisador não o tem como algo imóvel, mas como um objeto que muda constantemente, e o 

metabolismo de suas partes estão inter-relacionadas em um todo. O problema do sistema é 

essencialmente o problema das limitações dos procedimentos analíticos na ciência 

(BERTALANFFY, 1975).  Deve-se, também, considerar as implicações do uso da água 

quanto a obtenção e distribuição, junto a atores naturais, sociais, culturais e econômicos, 

causadas devido às transformações exercidas pela ação antrópica no âmbito dos sistemas 

naturais. 

 

 

1.5 MODELAGEM HIDROSSEDIMENTOLÓGICA 

 

Os modelos estão sendo cada vez mais utilizados em estudos ambientais, pois ajudam 

a compreender o impacto das alterações no uso do solo e a prever mudanças futuras nos 
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ecossistemas, (RENNÓ et al., 2000; PAZ et al., 2010). “Embora o uso de modelos seja 

tradicional em Geociências, a preocupação explicita com essa temática possui raízes na 

década de 60, servindo como referências as obras de W. C. krumbein e F. A. Graybill (1965), 

sobre Na Inrtoduction to Statistical Models in Geology e de R. J. CHOLEY e P. HAGGETT 

(1967) sobre Models in Geography” (CHRISTOFOLETTI, 1999, p. 175). 

O modelo é um sistema de equação e procedimento composto por variáveis e 

parâmetro e pode ser classificado em diferentes aspectos, de acordo com o tipo de variáveis 

utilizadas na modelagem, o tipo de relação entre as variáveis, a forma de representação dos 

dados, a existência ou não de relações espaciais e a existência de dependência temporal 

(RENNÓ; SOARES, 2000). Segundo Tucci (1998), a escolha de um modelo matemático 

depende das características do sistema a ser simulado; do nível de precisão desejada em 

funções dos objetivos do projeto; dos dados disponíveis e da disponibilidade de metodologia 

para representar os processos identificados. A finalidade da modelagem é, então, compreender 

com eficiência os processos que ocorrem em um sistema como uma bacia hidrográfica 

(FOHRER et al., 2001).  

Os modelos são úteis nos estudos ambientais, pois permite planejar sistemas de 

irrigação eficientes para uso da água,  solucionar conflito de uso da água, avaliar efeito da 

mudança no uso da terra, e na avaliação de águas subterrâneas e superficial, qualitativa e 

quantitativamente. 

 Os modelos hidrológicos podem ser classificados segundo Tucci (2005) em: a) 

Físicos, quando representam fisicamente um sistema, fazendo uso da teoria da semelhança na 

construção de modelos reduzidos; b) Analógicos, representa os modelos que a analogia das 

equações deliberam diferentes fenômenos e é capaz de representar um sistema hidráulico por 

meio de circuitos elétrico; c) Matemático, modelos que operam por meio de  equações 

matemáticas, são  também conhecidos como modelos digitais.  

Em outra classificação os modelos são estocásticos ou deterministas, empíricos ou 

conceituais, discretos ou contínuos, pontuais ou distribuídos, estatísticos ou dinâmicos. 

(TUCCI, 2005). Assim, não existe um modelo único, mas aquele que melhor se adéqua ao 

fenômeno pesquisado. 

Segundo Paz (2010), um modelo é tido como estocástico quando pelo menos uma das 

variáveis envolvidas tem comportamento aleatório. Se os conceitos de probabilidade forem 

negligenciados no processo de elaboração do modelo, este será determinístico. Quando o 
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modelo utiliza relações baseadas em observações classificam-se como modelos simples, estes 

são muito úteis no dia a dia.  

Os modelos conceituais, geralmente são mais complexos que os empíricos, pois este 

descreve todos os processos que envolvem o fenômeno estudado. Segundo Tucci (2006), os 

modelos pontuais consideram que todas as variáveis de entrada e saída são representativas de 

toda área estudada, já os modelos distribuídos mais realísticos consideram também a 

existência de relação espacial entre elementos vizinhos. Para Paz (2010), nestes modelos a 

propagação horizontal da vazão é valorizada, mas os processos de geração de escoamento são 

simplificados, não levando em conta o papel das diferentes coberturas vegetais, por exemplo. 

Por fim, quando um conjunto de dados de entrada gera um resultado oriundo da 

resolução das equações do modelo em um único passo classifica-se como modelo estático. Já 

os modelos dinâmicos utilizam o resultado de uma interação como entrada para uma próxima 

interação. Segundo Tucci (2005), os modelos utilizados no gerenciamento dos recursos 

hídricos podem ser classificados em: modelos de comportamento são aqueles que descrevem 

como os sistemas se comportam, e que possibilita um sistema com diversas entradas ou 

sujeito a modificações crie respostas possíveis de prognósticos; modelos de otimização 

preocupa-se com a melhor solução dentro de um sistema específico; modelo de planejamento 

simula condições de sistemas globais, não busca somente soluções hidráulicas, hidrológicas 

ou econômicas, mas envolve as condições socioeconômicas e ambientais. 

Um modelo hidrológico pode ser definido como uma representação matemática do 

fluxo de água e seus constituintes sobre alguma parte da superfície terrestre. (RENNÓ; 

SOARES, 2000, p. 08) Os mesmos autores acrescentam que “bacia hidrográfica é objeto de 

estudo da maioria dos modelos hidrológicos, reunindo a superfícies que captam e despejam 

água sobre um ou mais canais de escoamento que desembocam numa única saída”. 

Uma das vantagens da aplicação de modelos reside na possibilidade de estudos de 

vários cenários diferentes e de formas rápidas. E sua maior limitação está em trabalhar com a 

heterogeneidade dos sistemas naturais, pois disponibiliza grande quantidade de dados. Para 

tanto o Sistemas de Informações Geográficas (SIG‟s) é empregado na criação de bancos de 

dados para atender esses modelos. (PESSOA et al., 2007). 

“Os modelos de simulação são modelos matemáticos computadorizados que 

representam o funcionamento dos sistemas ambientais, fazem diagnósticos da qualidade 
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ambiental da área de influência, comparação entre os cenários, relação temporal e atendem a 

projetos de grande porte.” (JUNQUEIRA; SILVA, 2008, p. 07). 

 

1.5.1 O Modelo Soil and Water Assessment Tool –  SWAT  

 

O modelo SWAT – Soil and Water Assessment Tool - foi desenvolvido pelo 

departamento de agricultura (Departament of Agriculture, Agricultural Research Laboratory, 

and Temple Texas - EUA.) nos Estados Unidos, com objetivo de simular processos 

hidrológicos em Bacias hidrográficas. O desenvolvimento do SWAT é uma experiência de 

modelagem que abrange um período de aproximadamente 30 anos e tem sua origem a partir 

da junção de dois modelos, o Simulador for Water Resources in Rural Basins – SWRRB e o 

modelo Routing Outputs to Outlet- ROTO (JUNQUEIRA e SILVA, 2008). O SWAT é 

segundo Machado et al. (2003) um modelo avançado de simulação hidrológica com interface 

para o sistema de informações geográficas – SIG Arc View criado em 2000, com objetivo de 

prognosticar: pico de escoamento superficial, volume de escoamento superficial, qualidade da 

água, erosão, deposição de sedimentos e carga de poluentes em Bacias  hidrográficas, Silva et 

al. (2011). Além de possuir uma estrutura de dados dividida em sete componentes básicos: 

hidrologia, clima, sedimentos, crescimento vegetal, manejo agrícola, nutrientes e pesticidas. 

Nesse contexto, a modelagem de sistemas ambientais inseri-se como procedimento 

metodológico hipotético-dedutivo, pois expressa configurações elaboradas em decorrência de 

hipóteses ou de explicação (CHRISTOFOLETTI, 1999. p, 21.). Para Popper (1977), este 

método parte da observação de lacunas entre o conhecimento proposto e aceito, do qual, com 

base em leis e teorias pode-se formular novas hipóteses que poderão ser testadas através de 

experimentos, fornecendo subsídios para que através da falseabilidade possam ser 

corroboradas ou refutadas, apresentando assim práticas abertas aos novos conhecimentos, sem 

que se perca o rigor do método científico. Os modelos descrevem as características e 

comportamento de um caso particular e sua ajustagem na classe referenciada pelo método. 

 O processo da modelagem é constituído por um conjunto de regras semiformais que 

direciona o interessado a solução de um problema. Segundo Popper (1977, p.81). “[...] todas 

as leis e teorias são essencialmente tentativas, conjecturas hipotéticas, mesmo quando não é 

mais possível duvidar delas”. Nesse sentido, a modelagem para Christofoletti (1999) é uma 

ferramenta que permite a representação e compreensão do comportamento de sistemas 
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ambientais submetidos e ratificados em inúmeras condições diferentes. Uma das principais 

funções dos modelos é servir como instrumento para o planejamento, que por meio de 

simulações de possíveis cenários realiza previsões.  

 As simulações podem ser feitas por projeção ou por sistemas complexos de 

distribuição espacial. A modelagem permite identificar as lacunas e precisar as relações 

incógnitas procurando esclarecê-las, por meio de tentativas diversas. A modelagem pode levar 

ao conhecimento mais adequado das referidas relações e auxiliar para o delineamento de 

pesquisas futuras (CHRISTOFOLETTI, 1999). 

 Inúmeros trabalhos são realizados no Brasil e em diversas partes do mundo com uso 

do modelo SWAT, pois tem relevância significativa em estudos de Bacia hidrográfica, na 

busca da melhoria da gestão dos recursos hídricos. 

Machado et al. (2003) aplicaram o modelo SWAT para a simulação de cenários 

alternativos de uso da terra na microbacia hidrográfica do Ribeirão dos Marins, em 

Piracicaba- SP. Os cenários geraram diferentes padrões espaciais de sedimentos. 

Lino (2009) aplicou o SWAT em cinco distintos cenário de uso e ocupação do solo da 

região norte de Santa Catarina, a fim de analisar a dinâmica hidrossedimentológica. Os 

resultados dos diferentes cenários foram comparados entre si. O maior impacto na redução do 

escoamento superficial e da produção de sedimentos foi obtido pela substituição de uso e 

cobertura atual por mata nativa.  

Lelis e Calijuri (2010) aplicaram o SWAT na bacia do ribeirão São Bartolomeu, Minas 

Gerais, para identificação das zonas de maior sensibilidade à erosão em relação ao uso e tipo 

de solo. As simulações mostraram eficiência do modelo SWAT na caracterização da produção 

de sedimentos e que as perdas de solo podem ser reduzidas pela substituição de culturas com 

melhor manejo.  

Blainski et al. (2011) constataram que o modelo hidrológico SWAT foi capaz de 

simular a vazão e representar o regime hidrológico na bacia hidrográfica do Rio Araguaia e 

eficiente para a simulação de cenários agrícola de uso e ocupação do solo. No geral a vazão 

média foi maior no cenário que ficou exposto. 

Silva et al. (2011) utilizaram o SWAT para a obtenção de mapas temáticos digitais por 

sub-Bacias hidrográfica do rio Colônia, quantificação das perdas de solo em cada sub-bacia e 

nas formas de uso obtidos por conceitos teóricos, simulando áreas de proteção permanente 

bem como mata em toda a superfície das sub-bacias. 
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O SWAT tem segundo Arnold e Fohrer (2005) como característica: i) ser 

empiricamente baseado pela incorporação de equações de regressão que descrevem a relação 

entre as variáveis de entrada e saída, pelos processos físicos associados com o movimento da 

água e dos sedimentos, pelo crescimento vegetal e pela ciclagem de nutrientes que são 

diretamente modeladas pelo SWAT;  ii) utilizar dados de entrada normalmente disponíveis;  

iii) ser computacionalmente eficiente, a simulação de grandes Bacias ou de Bacias com 

diversas estratégias de manejo, podem ser desempenhadas sem um alto investimento de tempo 

e dinheiro e iv) ser contínuo no tempo e capaz de simular longos períodos para determinar os 

impactos das alterações de manejo do solo e água. 

O SWAT vem ganhando espaço nos estudos ligados aos recursos hídricos, tornando-se 

um instrumento importante no desenvolvimento científico ligado as questões de análise da 

qualidade ambiental. 

 

1.5.2 Dinâmica hidrossedimentológica 

 

A ciência ambiental entende os processos erosivos como o desgaste da superfície da 

terra pela ação da água corrente, vento, gelo ou outros agentes. Segundo Bertoni e Neto 

(1999), a erosão é um processo de desprendimento, arraste e deposição das partículas de solo 

pela ação da água e dos ventos. A erosão é um processo que se traduz na degradação, no 

transporte e na deposição de sedimentos nos cursos d‟água como rios e lagos pela 

decomposição do solo, subsolo e rocha provocados pelos agentes naturais, (FENDRICH, 

1997).  Segundo Tucci (2006), a erosão é o processo de deslocamento das partículas sólidas 

da superfície do solo ou das paredes dos leitos dos córregos e rios sob efeito do escoamento 

ou do impacto das gotas de chuva.  A erosão segundo Rodrigues (1982), é um dos principais 

fenômenos geológicos que ocorre na Terra e se processa de várias formas se considerarem seu 

ambiente de ocorrência.  

A descoberta do pesquisador americano W.D. Ellison foi fundamental para os estudos 

do solo. Este pesquisador descobriu que a principal causa da erosão hídrica pluvial do solo 

nas terras cultivadas era a ação de impacto das gotas de chuva diretamente no solo e não a 

ação abrasiva da enxurrada, como até então se pensava. Ellison em 1947 comprovou que 

diferentes solos se comportam de modo distinto em cada uma das fases básicas do processo 

erosivo 
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Para Bertoni (1999), o processo erosivo inicia a partir do momento que as gotas de 

chuva incidem na superfície do solo e destrói os agregados fazendo com que as partículas de 

solo de soltem e sejam transportadas para outro lugar, assim elas se depositam. Se não houver 

a fase de desagregação do solo pelas gotas de água não haverá erosão.  A erosão é geralmente 

diferenciada de acordo com o agente erosivo (vento, água, gelo, gravidade, etc.) tipo ou 

origem (erosão por embate, erosão laminar, erosão em córregos, erosão em sulcos profundos 

ou ravinas, etc.) e natureza que pode ser geológica ou acelerada. A erosão depende 

diretamente da intensidade e duração das chuvas; estrutura e composição geológica do 

terreno, declividade e extensão do declive, cobertura vegetal e tipo de uso e cobertura do solo 

(LINO, 2009). 

A ação do homem sobre o meio ambiente contribui potencialmente na aceleração dos 

processos erosivos, e pode levar a perda de solos férteis, poluir as águas, assoreamento e 

redução da produtividade nos variados ecossistemas. Alem de favorecer a ocorrência de 

enchentes no período chuvoso e aumento de escassez no período de estiagem (BRASIL, 

2011). A intensificação das atividades humanas (agricultura, pecuária, etc.) acelera e modifica 

os ecossistemas naturais e, consequentemente a perda da biodiversidade.  

Segundo pesquisas do Instituto Nacional do Semiárido – INSA e pelo Ministério da 

Ciência e Tecnologia – MCT detectaram os principais problemas nos cursos de água e nos 

reservatórios decorrente de processos erosivos que são: I) redução do potencial de geração de 

energia elétrica; II) redução da capacidade de armazenamento; III) elevado custos de 

tratamento da água; IV) desequilíbrio no balanço de oxigênio dissolvido na água e prejuízo 

para o crescimento de espécies aquáticas e V) aumento dos custos com dragagem. 

Para Hernani et al. (2002), os problemas que decorrem da erosão no Brasil são muito 

sério, estima que as perdas anuais de solo em áreas ocupadas por lavouras e pastagem são de 

ordem de 822,7 milhões de toneladas, acrescenta ainda que além das perdas de solo existe 

outro problema, pois grande parte da água que escoa sobre a superfície do solo não atinge o 

lençol freático. Um dos problemas que atinge os cursos de água do Estado de Sergipe está 

ligado à insuficiência hídrica, causado principalmente pela escassez periódica de chuvas, 

afetando a regularidade dos rios. Assim os rios perdem seus volumes d‟água ou reduzem 

substancialmente durante alguns meses do ano. Em período de chuva o solo não permite 

armazenar toda água que cai, agravando ainda mais a seca. 
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CAPITULO II 

MONITORAMENTO AMBIENTAL DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-

QUÍMICAS DAS ÁGUAS NA NASCENTE DO RIO POXIM-AÇU/SE. 
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2 MONITORAMENTO AMBIENTAL DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-  

QUÍMICAS DAS ÁGUAS NA NASCENTE DO RIO POXIM-AÇU/SE. 

 

RESUMO 

MATOS, A.L de. Monitoramento ambiental das características físico-químicas das águas 
na nascente do rio Poxim-Açu/SE. 2012. 18p. (Dissertação de mestrado em 
Desenvolvimento e Meio Ambiente). Universidade Federal de Sergipe. São Cristóvão – SE. 

  

A existência da água para o consumo humano é tão importante quanto a sua qualidade, 
mesmo sabendo disso, são raros os mananciais do Brasil que não passam por algum problema 
de poluição. Tal fato deve-se, sobretudo, a ação impactante do ser humano como: 
desmatamento, lançamento de efluentes urbanos e agrícolas e resíduos diversos que provocam 
a contaminação da água.  Nesse passo que interessa conhecer a qualidade da água do rio 
Poxim-Açu, nascente principal do rio Poxim. Este trabalho teve por objetivo avaliar a 
qualidade da água no alto curso do Poxim-Açu por meio de parâmetros físico-químicos, 
comparando-os com a resolução CONAMA n° 357/05. Para o estudo da qualidade da água 
levou-se em conta os aspectos físico-químicos da água: cor, condutividade elétrica, sólidos 
dissolvidos totais, potencial hidrogênico, oxigênio dissolvido, nitrogênio total, demanda 
bioquímica de oxigênio, demanda química de oxigênio, fósforo total, alcalinidade e clorofila. 
Nos resultados das análises, pode-se observar que o valor do OD não está de acordo com a 
resolução CONAMA N° 357/05, apenas no mês de março, já a DBO, apresentou nível muito 
alto no mês de abril. Os valores de DQO encontrados e relacionados ao DBO demonstraram 
que o meio aquático tem risco quanto ao desenvolvimento da fauna e flora. É possível 
perceber a alteração da cor da água à medida que os sólidos dissolvidos aumentam nos meses 
de setembro e janeiro. O parâmetro cor na coleta feita no mês de maio ficou fora do padrão 
estabelecido pela resolução CONAMA. No tocante ao pH, apenas os meses de março e maio 
não estão enquadrados no limite estabelecido pela resolução 357/05 do CONAMA para 
Águas Doces Classe 1. Já para a clorofila-a e os sólidos dissolvidos todos os valores estão 
dentro do padrão estabelecido pela referida resolução. As concentrações de fósforo total 
foram mais acentuadas no período chuvoso, reforçando a influência do escoamento superficial 
como fator que potencializa essa concentração.  

 

Palavras-Chave: Bacias hidrográficas. Qualidade da água. Recursos hídricos. 
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THE ENVIRONMENTAL MONITORING OF THE PHYSIOCHEMICAL 
CARACTERISTICS OF POXIM-AÇU/SE HEADWATERS. 

ABSTRACT 

MATOS, A.L de. The eviromental monitoring of the physiochemical caracteristics of 
Poxim-Açu/SE headwaters. 2012. 18p. (Dissertation on Environment and Development). 
Federal University of Sergipe. St. Kitts - SE. 

The existence of water for human consumption is important as its quality. Even being aware 
of that, it is rare to see fountains in Brazil that do not go through any kind of pollution. Such a 
fact is mainly due to the human being impacting actions such as deforestation, sewer waters 
from urban and agricultural areas and diverse residues dumping which provoke water 
contamination. At this point it is necessary to know the quality of  Poxim-Açu river waters, 
the main headwater of Poxim River. This work aimed to evaluate the quality of the water at 
the high course of Poxim-Açu through physiochemical parameters, comparing them to 
CONAMA‟s (Brazilian National Environmental Counsel) 357/05 resolution. For the study of 
the quality of water, physiochemical aspects of water were take into consideration: color, 
electrical conductivity, total dissolved solids, hydrogenic potential, dissolved oxygen, total 
nitrogen,  biochemical oxygen demand, chemical oxygen demand, total phosphorus, 
alkalinity, chlorophyll-a. In the analyses‟ results, it was possible to notice that the value of 
dissolved oxygen does not match with CONAMA‟s 357/05 resolution only in March. The 
BOD showed a too high level in April. The values found for COD and linked to BOD showed 
that the aquatic system development of fauna and flora is at risk. It is possible to notice water 
color alteration as the dissolved solids increase in September and January. The color 
parameter in May was out of the standards established by CONAMA‟s 357/05 resolution. 
Concerning to ph value, only in March and May they did not match with the limits established 
by CONAMA‟s 357/05 resolution for Class I Fresh Waters. For chlorophyll-a and the 
dissolved solids all values are within the established standards. The concentration of total 
phosphorus was higher in rainy periods, reinforcing the influence of superficial water flowing 
as a fact that empowers this concentration. 

 

Keywords: River basin, water quality, Hydro resources. 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

2.1 INTRODUÇÃO 
 
 

O planeta Terra tem sofrido ao longo dos anos constantes mudanças no tocante a 

quantidade e qualidade das águas, mudanças essas incentivada pela dinâmica do 

desenvolvimento industrial, o crescimento urbano e o processo de ocupação. Essa nova 

configuração espacial se reflete em muitos casos em impactos ambientais.  A escassez da água 

em muitas áreas não deve-se somente a fatores espaciais de acesso, mas das condições em que 

a água se encontra por isso a manutenção da qualidade dos recursos hídricos é fundamental 

para o equilíbrio dos ecossistemas, essencial para a qualidade das populações que os utilizam 

direta ou indiretamente. A água é um bem social insubstituível para o surgimento e 

manutenção da vida, por isso seu valor é inestimável.  

A qualidade da água em uma bacia hidrográfica depende das condições geológicas, da 

cobertura vegetal e, principalmente, das ações antrópicas que alteram o solo tanto para uso 

rural quanto urbano. A água também pode ser comprometida pela disposição de resíduos 

sólidos, descarga de efluentes industriais e domésticos e atividades agrícolas que usam 

fertilizantes e pesticidas.  Tal fato deve-se, sobretudo, aos poucos cuidados que parte da 

sociedade tem em conservar os recursos hídricos locais, impulsionado com o rápido 

crescimento urbano e a má gestão dos resíduos sólidos e efluentes líquidos, os quais muitas 

vezes são lançados em rios, lagos e solos, sem tratamento prévio, ocasionando a poluição e 

contaminação das reservas de água.   

A distribuição espacial dos recursos hídricos é fator que limita o acesso para muitas 

pessoas em função das condições geográficas, climáticas e meteorológicas. A água doce 

encontra-se de modo irregular na superfície, causando problemas de escassez em algumas 

áreas, a exemplo da região Nordeste do Brasil onde o problema se agrava e acentua-se 

substancialmente na estação seca, potencializando a urgência do uso racional.  

Na bacia hidrográfica do rio Poxim são perceptíveis diversos problemas que 

ocasionam a má qualidade da água, como a perda quase total da vegetação ciliar em quase 

toda sua extensão, a retirada de areia em muitos trechos, uso do solo de forma desordenada 

tanto pela agricultura itinerante dos pequenos agricultores locais como pelas grandes 

propriedades monocultoras da cana de açúcar. Ressalta-se que as atividades agrícolas muitas 

vezes retiram a cobertura natural do solo e inserem cultivos que corroboram para a perda da 

qualidade da água, além do risco de contaminação por descarga de efluentes agrícolas.  
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Nota-se também grande quantidade de resíduos sólidos dispostos de forma irregular 

nas mediações das povoações e também nas margens dos rios e riachos. Esses problemas se 

agravam à medida que a população se insere em suas margens na forma de pequenos 

povoados ou cidades, impactando negativamente a fauna aquática pelo lançamento de 

resíduos domésticos e industriais in natura nos curso d‟água. 

Tais problemas podem ser encontrados em diversas bacias hidrográficas, indicando a 

necessidade de estudos integrados que considerem a compreensão do funcionamento básico 

dessas bacias hidrográficas, subsidiando programas de monitoramento da qualidade da água 

em recursos hídricos localizados próximos a centros urbanos (VASCO et al., 2011). 

No estado de Sergipe, já foram feitos diversos estudos sobre a qualidade das águas de 

diversas bacias hidrográficas. E no que se refere à bacia hidrográfica do rio Poxim, 

principalmente em sua nascente rio Poxim-Açu, os estudos quanto qualidade da água vêm 

ganhando destaque nos últimos anos. Podem-se destacar pesquisas feitas por DALTRO 

FILHO e SANTOS, 2001; ALVES et al., 2007; SILVA et al., 2009; FERREIRA, et al., 2011; 

VASCO et al., 2011; AGUIAR NETTO, et al., 2012; BRITTO et al., 2012.  

Nesse contexto, é necessário analisar todos os processos atuantes na relação do 

homem com o meio em que vive, porém, estudar tais interações requer um grau maior de 

análise, que vai muito além das condições de qualidade da água, demanda uma necessidade de 

apreciação integrada principalmente quanto à ação antrópica do meio ambiente.  

Este trabalho teve por objetivo avaliar a qualidade da água no alto curso do rio Poxim-

Açu por meio de parâmetros físico-químicos relacionando ao tipo de uso e ocupação do solo. 

 

 

2.2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.2.1 Área de estudo 

 

O Etado de Sergipe está localizado no nordeste brasileiro e tem a menor área territorial 

do Brasil, sua população segundo o censo de 2010 é de 2.068.017 habitantes distribuídos ao 

longo dos seus 22.050 km² (IBGE, 2010), e dispõe uma faixa litorânea de 163 km de 

extensão, sendo constituído por 75 municípios (FRANÇA et al.,2007). 
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Sergipe apresenta uma densa malha hidrográfica, formada por oito bacias 

hidrográficas: rio São Francisco, Vaza-Barris, Real, Sergipe, o Piauí, Japaratuba e 

recentemente reconhecido o Grupo de Bacias Costeiras 01 (GC1) e Grupo de Bacias Costeiras 

02(GC2) (SERGIPE, 2011), porém composta de rios pequenos, intermitentes e irregulares, a 

exceção do rio São Francisco (AGUIAR NETTO et al., 2010). 

 A bacia hidrográfica do rio Poxim-Açu faz parte da bacia hidrográfica do rio Sergipe 

e encontra-se inserida nos domínios da província costeira, representada pelas bacias 

sedimentares costeiras mesocenozoica, suas extensões submersas na margem continental, 

desenvolvida a partir do jurássico (MACÊDO et al., 2008).   

A área do presente estudo está localizada no alto curso do rio Poxim-Açu uma área de 

3,03km², no município de Itaporanga d‟Ajuda/SE. Nessa área se encontra a nascente principal 

do rio Poxim-Açu nas coordenadas 67º51‟ Latitude Sul e 88°01‟ Longitude Oeste Figura 2.1 

esse trecho da bacia hidrográfica do rio Poxim-Açu está dentro da área de reflorestamento, 

que por meio do Projeto Preservando Nascentes e Municípios (PPNM), busca recuperar 

nascentes e cursos d‟água nesta sub-bacia e nos riachos dos Cajueiros dos Veados e Siriri 

Vivo, promovido pela Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do estado de Sergipe 

(SEMARH) com parceria da Sociedade de Estudos Múltiplos Ecológico e de Artes 

(SEMEAR).  

Os solos que compõe o território da área de estudo são: i) Neossolos Litólicos; ii) 

Neossolos Litólicos Eutróficos e iii) Neossolos Quartzarênicos.  
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Figura 2.1: Representação das bacias hidrográficas do estado de Sergipe, com destaque a bacia 
hidrográfica de Sergipe e do rio Poxim e Poxim-Açu. 
 
Partindo da classificação climática de Köpper-Geiger que se baseia na precipitação 

climática e na temperatura do ar, a hidrografia do rio Poxim-Açu enquadra-se no clima “As” 

(Clima tropical úmido apresentando seca no verão). O quadrimestre mais seco vai de outubro 

a janeiro e o mais chuvoso vai de abril a julho. Os dados de precipitação mensais referentes 

aos meses de coleta estão representados na (Figura 2.2). 
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Figura 2.2: Dados de precipitação mensal do município de Itabaiana/SE no ano de 2011 e nos três primeiros 
meses do ano de 2012.  
Fonte: Sistema Nacional de Dados Ambientais – SINDA, 2012. 
 

Para Soares (2001), os índices pluviométricos são distintos no decorrer da bacia, sendo 

a faixa litorânea equivalente a 1900 mm, na parte média 1800 mm e na superior a 1600 mm.  

A precipitação total do período estudado corresponde a 667,6 mm uma média de 47,6 mm ao 

mês.   A bacia hidrográfica do Poxim-Açu está inserida no bioma da mata Atlântica, mas, 

atualmente, a vegetação nativa predominante se restringe as características da Mata do 

Agreste e as pastagens.  

2.2.2 Procedimentos Metodológicos 

 

 Para o estudo da qualidade da água levou em conta os aspectos físico-químicos como: 

cor, condutividade elétrica da água, sólidos dissolvidos totais (STD), potencial hidrogênico 

(pH), oxigênio dissolvido (OD), nitrogênio total, demanda bioquímica de oxigênio (DBO), 

demanda química de oxigênio (DQO),  fósforo total, alcalinidade e clorofila. 

Tabela 2.1. Resumo da metodologia analítica adotada. 
Parâmetros Unidade Metodologia 

pH - Método eletrométrico 

DQO (mg L-¹) Refluxo Aberto 

DBO  (mg L-¹) Diluição e incubação por 5 dias 

Condutividade (μS/cm) Método condutométrico 

Cor (mg Pt-¹) Método espectrofotométrico 

STD (mg L-¹) Gravimétrico 

OD (mg L-¹) Método de azila modificado 

Ntotal (mg L-¹) Digestão com persulfato  

Ptotal (mg L-¹) Método de ácido ascórbico  
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Fonte: Adaptado de Alves e Garcia (2006), baseado em APHA (2005). 

2.2.3 Amostragens e Análises 

 

As amostras de água foram realizadas nos meses de fevereiro a maio e de agosto a 

dezembro de 2011, em janeiro a março de 2012, totalizando 11 coletas. Todas as amostragens 

foram coletadas no mesmo ponto da nascente do rio Poxim-Açu Figura 2.3. Para as 11 

amostragens foram coletadas água de superfície, retirada diretamente do rio Poxim-Açu para 

análise dos parâmetros citados anteriormente. 

 

 
Figura 2.3: rio Poxim-Açu, área de coleta de água. 
Fonte: Pesquisa de campo 2011.  
 
 
As amostras foram levadas para o laboratório de Química Ambiental da Universidade 

Federal de Sergipe para a análise e seguiram os procedimentos de coleta, conservação e 

análise, das metodologias descritas em APHA (2005). 

 

 

2.3 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

 Os valores mínimos, máximos, médios e o desvio padrão dos parâmetros cor, 

condutividade elétrica, sólidos dissolvidos totais (STD), potencial hidrogênico (pH), oxigênio 

dissolvido (OD) , nitrogênio total, demanda bioquímica de oxigênio (DBO), demanda química 

de oxigênio (DQO),  fósforo total , alcalinidade e clorofila-a estão apresentados na Tabela 2.2. 
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Tabela 2.2. Estatísticas descritivas dos parâmetros de qualidade monitorados na nascente da bacia 
hidrográfica do rio Poxim-Açu, Sergipe. 

Parâmetro Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

pH 4,10 8.03 7.04 1.27 

DQO ( mg.L-1) 13,7 140,67 48,21 39,85 

DBO ( mg.L-1) 5,26 46,84 12,31 12,53 

Condutividade (μS.cm-1) 46,85 690,40 205,42 178,66 

Cor (mg Pt-¹) 17,77 78,86 35.77 20,85 

STD ( mg.L-1) 2,00 157,00 98,08 49,44 

OD ( mg.L-1) 3,45 8,32 6,15 1,35 

Alcalinidade (mg.L-1CaCO3) 1,39 401,77 87,56 114,24 

Ntotal ( mg.L-1) 0,14 10,07 1,80 2,96 

Ptotal ( mg.L-1) 0,29 0,59 0,44 0,21 

Clorofila-a( μg.L-1) 0,90 28,10 11,26 9,45 

 

 

2.3.1 Parâmetros: oxigênio dissolvido e demanda química e bioquímica de oxigênio. 

 

A concentração de material orgânico na água pode ser aferida por meio da demanda 

bioquímica de oxigênio (DBO) que corresponde à quantidade de oxigênio necessária para 

decompor a matéria orgânica inserida no corpo hídrico. Os padrões estabelecidos na 

Resolução CONAMA 357/05 para Águas Doce Classe 1 é de até 3mg.L-1O2, as análises 

mostraram que a DBO  apresentou valores que ficaram fora desse padrão. Tal fato pode ser 

explicado devido a grande quantidade de matéria orgânica lançada na água. 

Os maiores aumentos da demanda bioquímica de oxigênio num corpo hídrico são 

provocados por despejo de origem predominantemente orgânica influenciada pelo uso e 

ocupação do solo (VASCO et al., 2011).  Nota-se que à medida que os níveis de DBO se 

elevam o OD tem relativa queda.   

No rio Poxim-Açu a concentração do oxigênio dissolvido variou no período seco de 

3,45 mg.L-1 a 8,32mg/L e de 4,98  mg.L-1a 7,11  mg.L-1no período chuvoso. Apenas a coleta 

feita no mês de março e maio o valor do OD não está de acordo com a resolução CONAMA 

N° 357/05 para Água Doce Classe 1 que é de até 6mg L-1. Geralmente o oxigênio diminui ou 

desaparece à medida que recebe carga de substâncias orgânicas.  

Segundo Barreto et al., (2010), a DQO é um parâmetro indispensável nos estudos da 

caracterização de esgotos sanitários e de efluentes industriais. Como na DBO mede apenas a 
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fração biodegradável, quanto mais este valor se aproximar da DQO significa que mais 

facilmente biodegradável será o efluente (CETESB, 2009). Nas amostras analisadas os 

valores DQO encontrados foram de 13,7 mg L-1 a 67,92 mg L-1 no período seco e 21,99gm L-1 

a 140,67 mg L-1 no período chuvoso, conforme observado na ( Figura 2.4). 

 
Figura 2.4: Distribuição do oxigênio dissolvido da demanda química de oxigênio e da demanda bioquímica de 
oxigênio no alto curso do rio Poxim-Açu/SE no período seco (outubro a Janeiro) e chuvoso (Abril a Julho). 

 

 A Resolução nº 357/05 do CONAMA não faz referência a limites para a variável 

DQO, mas relacionada com a DBO é possível identificar a carga poluidora presente na água, 

já que a demanda química de oxigênio estima o nível total de matéria oxidável. Assim a 

relação DQO/DBO aferida no Poxim-Açu foi de 3,00, que pode significar um alto grau de 

poluição causado pela grande quantidade de matéria orgânica proveniente da decomposição 

das folhas das árvores, tal fato potencializa em períodos chuvosos, pois há o aumento da 

matéria orgânica, devido ao escoamento superficial. 

Segundo Barreto et. al. (2010), a determinação do oxigênio dissolvido é de grande 

importância para detectar impactos ambientais como eutrofização e poluição orgânica, além 

de ser uma variável importante, uma vez que a maioria dos organismos é aeróbio, ou seja, 

precisa do oxigênio para a vida. O teor de oxigênio dissolvido na água é um indicador de 

condições de poluição, água com teor muito baixo de oxigênio pode indicar uma intensa 

atividade bacteriana.  
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2.3.2 Parâmetros: condutividade elétrica, potencial hidrogênico (pH)  e alcalinidade. 

 

De acordo Libânio (2005), a alcalinidade da água pode ser decorrente do pH. Nas 

águas com pH entre 4,4 e 8,3 a alcalinidade é explicada devido apenas a bicarbonatos, pH 

entre 8,3 e 9,4 será devido a carbonatos e bicarbonetos e pH maior que 9,4 deve-se a 

hidróxidos e carbonetos.  O termo pH é usado para determinar se uma solução esta ácida ou 

básica, assim o resultado da análise demonstra aspectos de acidez desses corpos d‟água no 

período chuvoso. Tal fato pode ser explicado devido ao tipo de solo dessa região e da queda 

da precipitação nesses meses. Pode-se verificar que o menor valor do pH rio Poxim-Açu foi 

4,10 que corresponde a coleta feita no mês de maio, período chuvoso, e 8,03 no período seco,  

ou seja, a água variou de caráter ácido a alcalino.  

Dentre os valores encontrados em todas as coletas, apenas os meses de março e maio 

não estão enquadrados no limite estabelecido na Resolução n° 357/05 CONAMA para Águas 

Doces de Classe 1 que é de 6,0 a 9,0.  O pH é um importante parâmetro, que relacionado a 

outros, pode fornecer sinais de grau de poluição nos ecossistemas aquáticos. 

Segundo Barreto et al. (2010), a condutividade elétrica é caracterizada pela presença 

de íons dissolvidos na água. Pode-se dizer que é a capacidade da água conduzir corrente 

elétrica.  Determinar a condutividade é uma das maneiras mais utilizadas para conhecer o 

nível de salinidade do local. 

Os valores de condutividade elétrica variam entre 46,85 μS.cm-1 no mês de maio 

período chuvoso a 690 μS.cm-1 no mês de outubro período seco. Observa-se que a 

condutividade elétrica é menor no período chuvoso, com a precipitação ocorre a diluição dos 

íons diminuindo a condutividade, logo, quanto menos concentração de sais dissolvidos  menor 

será a corrente elétrica (BARRETO et al., 2010). 

No rio Poxim-Açu a alcalinidade verificada na época seca, variou de 7,33 mgL-1 

CaCO3  a  87,22 mg L-1 CaCO3  e de a 1,39 mg L-1 CaCO3  a 401,77 mg L-1 CaCO3  no 

período chuvoso Figura 2.5. A alcalinidade no período seco foi maior que no período 

chuvoso. Segundo Barreto et al. (2010), quando os valores de alcalinidade estão elevados 

deve-se ao processo de decomposição da matéria orgânica e da alta taxa respiratória dos 

microrganismos, com a liberação e dissolução do gás carbônico na água. Em geral, as águas 

naturais do Brasil apresentam alcalinidades inferior a 100mg L-1 de CaCO3.  
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Figura 2.5: Distribuição da condutividade elétrica do potencial hidrogênico e da alcalinidade no alto curso do 
rio Poxim-Açu/SE no período seco (outubro a Janeiro) e chuvoso (Abril a Julho). 

 

Na Resolução do CONAMA 357/05, não existe a citação de um valor limite para os 

indicadores da alcalinidade e condutividade elétrica. Segundo a CETESB (1999) limites 

superiores a 100 μS.cm-1 de condutividade indicam ambientes impactados, assim, apenas as 

coletas feitas nos meses de fevereiro, março e maio estão dentro do aceitável e nas demais 

coletas os valores de condutividade ultrapassam esse limite.  

 

2.3.3 Parâmetros: Sólidos Dissolvidos Totais e Cor. 

 

O estudo da cor das águas ganhou importância em meados da década de 1970, quando 

ficou confirmado o aparecimento de produtos cancerígenos a partir da coloração das águas 

para o abastecimento (LIBÂNIO, 2005). A cor da água pode ser de origem natural devido à 

decomposição da matéria orgânica, principalmente de origem vegetal, além do ferro e 

manganês.0 

Na análise da cor da água do Poxim-Açu, nota-se que apenas a coleta feita no mês de 

maio está fora do padrão estabelecido pela CONAMA n° 357/05, para Águas Doces Classe 1 

que é de 75mg Pt-¹ para cor natural.  Nos demais meses, com exceção de dezembro, que não 

houve análise para esse parâmetro, os resultados das coletas estão de acordo com a resolução. 

A cor variou de 17,77 mg Pt-¹ a 55, 35 mg Pt-¹. Observa-se que os valores mais elevados do 
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parâmetro cor encontrados nas amostras ocorreram no período chuvoso que pode ser 

explicado pelo aumento dos sólidos dissolvidos. 

No tocante aos sólidos dissolvidos totais, o valor máximo foi encontrado na coleta de 

janeiro, 157 mgL-1 e a mínima foi de 2 mgL-1 no mês de maio. No geral as maiores 

concentrações correspondem ao período chuvoso, porém nota-se que os valores mensais não 

apresentam grandes disparidades entre se, tal fato, pode ser explicado devido a forte ação 

antropogênica na área de estudo, caracterizada principalmente pela retirada da vegetação 

ciliar, o que facilita o transporte de sedimentos do solo serem carreados mesmo em períodos 

de pouca chuva para o rio. 

Contudo os valores obtidos de sólidos totais dissolvidos ficaram dentro do limite 

estabelecido pela Resolução CONAMA357/05 para Águas Doces Classe 1 e que é de 500 

mgL-1 (Figura 2.6).  

 

 
Figura 2.6: Distribuição dos sólidos dissolvidos totais e da Cor no alto curso do rio Poxim-Açu/SE no período 
seco (outubro a janeiro) e chuvoso (abril a julho). 

   

2.3.4 Parâmetros: clorofila-a. 

 

A clorofila-a é considerada a principal variável indicadora de estado trófico dos 

ambientes aquáticos e também pelo processo de fotossíntese das plantas (CETESB, 2009). Na 

água do rio Poxim-Açu, os níveis de clorofila-a em todas as coletas estão dentro do padrão 

estabelecido pela resolução CONAMA 357/05 para Água Doce classe 1, cujo limite é de até 
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10 μgL-1. A concentração de clorofila-a variou no período seco de 0,9 μg L-1 a 28,1 μg L-1 e de 

1,4 μg L-1a 8,9 μg L-1 no período chuvoso. Os valores que ficaram fora do padrão para Água 

Doce Classe1 foram verificados nos meses de dezembro 24,7 μg L-1 e fevereiro 28,1 μg L-1 

 

Figura 2.7: Distribuição da clorofila-a no alto curso do rio Poxim-Açu/SE no período seco (outubro a janeiro) e 
chuvoso (abril a julho). 

 

2.3.5 Parâmetro: nitrogênio total e fósforo total 

 

O N-total demonstra a concentração total de nutrientes na água e seu nível de 

eutrofização é compreendido como a soma das quantidades de nitrogênio orgânico, amônia, 

nitrito e nitrato. Assim como o Fósforo é essencial para o desenvolvimento dos micros 

organismos, animais e plantas. 

Os resultados das análises demonstraram que o nitrogênio total no período seco 

apresentou os valores mais elevados, principalmente na coleta do mês de outubro com índice 

de 10,070 mgL-1 . Essa elevação no nível do nitrogênio pode contribuir para a proliferação de 

algas e acarretar o processo de eutrofização da água (BARROS, 2008).  Nos meses de chuva, 

a concentração do nitrogênio apresentou tendência de queda nos seus valores. 

No tocante ao fósforo a concentração variou de 0,003 mgL-1 a 0,591 mgL-1.  Apenas em 

duas coletas referente ao mês de abril e maior com valores de 294 e 591 mgL respectivamente  

o fósforo ultrapassou os limites estabelecidos pela resolução CONAMA 357/05 que é de 

0,025 mgL-1. As demais amostras de fósforo total mantiveram-se dentro dos limites 

estabelecidos pelo método usado. 
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Figura 2.8: Distribuição do Nitrogênio Total no alto curso do rio Poxim-Açu/SE no período seco (outubro a 
janeiro) e chuvoso (abril a julho). 

Alves e Garcia et al., (2007), encontraram  resultados bem parecidos com os 

demonstrados nesse trabalho, em que a concentração de fósforo na água cresceu no período 

chuvoso e a concentração de nitrogênio aumentou no período seco. 

Em áreas onde existe a predominância de agricultura, com uso de fertilizantes e 

agrotóxicos, tende-se a ter uma elevada concentração de fósforo na água. A contaminação é 

resultante da transferência de nutrientes que são levados pelo escoamento superficial até os 

rios. A contaminação da água por fósforo está relacionada à distância das áreas contaminadas 

para o corpo d‟água. 
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2.4 CONCLUSÕES 

 

Os valores encontrados de oxigênio dissolvidos com exceção da coleta feira no mês de 

março estão de acordo com a resolução CONAMA N° 357/05 para Água Doce Classe 1. Os 

valores da DBO apresentaram níveis altos em duas campanhas.   

No tocante ao pH  apenas os meses de março e maio não estão enquadrados no limite 

estabelecido pela resolução 357/05 do CONAMA para Águas Doces Classe 1.  

Os valores de clorofila-a e sólidos dissolvidos apresentam-se dentro dos limites 

estabelecidos na Resolução CONAMA 357/05.  As concentrações de fósforo total foram mais 

acentuadas no período chuvoso  

Os resultados encontrados nesse estudo mostraram que a qualidade da água na 

nascente do rio Poxim-Açu está de acordo com o estabelecido pela resolução CONAMA 

357/05 para Água Doce Classe 1, mesmo com alguns parâmetros fora do enquadramento. 
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CAPÍTULO III 

 
PRODUÇÃO DE ÁGUA E SEDIMENTOS NA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO POXIM AÇU, SERGIPE. 
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3 PRODUÇÃO DE ÁGUA E SEDIMENTOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 
POXIM AÇU, SERGIPE. 
 

 

RESUMO 

 

MATOS, A.L de. Produção de água e sedimentos na bacia hidrográfica do rio Poxim-
Açu, Sergipe. 2012. 17p. (Dissertação de mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente). 
Universidade Federal de Sergipe. São Cristóvão – SE. 

 

A eliminação da vegetação associada ao tipo de cultura empregada e à ação erosiva das 
chuvas são fatores que contribuem para a produção de água e sedimentos; podendo trazer 
prejuízos ao setor agrícola e ao meio ambiente que reflete diretamente na economia e 
consequentemente na dimensão social. O presente trabalho teve por objetivo avaliar a 
distribuição espacial da produção de água gerada pelo modelo hidrológico matemático SWAT 
2005, da bacia hidrográfica do Rio Poxim-Açu – Sergipe, além de executar o monitoramento 
hidrológico, geração de dados tabulares, matriciais e espaciais. Os métodos aplicados nesse 
estudo foram análises estatísticas, calibração, análise espacial da produção de água e 
sedimentos e aplicação do índice de NASH, PBIAS, RSR, RMSE. O modelo SWAT 2005 
simulou a produção de água e sedimentos e apresentou dados que acompanharam os valores 
observados de vazão, assim foi possível visualizar as sub-bacias que produzem maior 
quantidade de água e sedimentos.  A sub-bacia 1 apresentou maior quantidade de sedimentos, 
fato que está relacionado a altitude, visto que é a menor em produção de água. A maior 
produção de água foi verificada na sub-bacia 4, área onde está localizada o curso do rio e 
onde apresenta uma maior cobertura  da vegetação ciliar. 
 

Palavras-chave: Análise estatística. Calibração. SWAT. 
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WATER AND SEDIMENT PRODUCTION AT POXIM AÇU RIVER BASIN, 
SERGIPE. 

ABSTRACT 

MATOS, A.L de. Water and sediment production at Poxim-Açu river Basin, Sergipe. 
2012. 18p. (Dissertation on Environment and Development). Federal University of Sergipe. 
St. Kitts - SE 

The removal of vegetation, linked to the type of established culture and the erosive action of 
the rains are facts that contribute to the water and sediment production possibly bringing harm 
to the agricultural sector and the environment, impacting straight on economy and eventually 
in social dimension. This work aims to evaluate the spatial distribution of the water generated 
by the hydrologic mathematical model SWAT 2005, from PoximAçu river basin at Sergipe. 
In addition to hydrologic monitoring, tabular, matrix and spatial data generation, the methods 
applied in this study were statistics analyses, calibration, spatial analysis of water and 
sediment production and the application of NASH Sutcliffe model efficiency coefficient, 
PBIAS, RSR, RMSE. The SWAT 2005 model simulated water and sediment production and 
showed data resultant from the flow, thus it was possible to notice the sub-basins which 
produced the greatest amount of water and sediments. The sub-basin 1 showed the greatest 
amount of sediments, fact which is related to altitude, once it is the one which produced water 
the least. The greatest water production was seen at sub-basin 4 where the river course and the 
largest riparian vegetation area are. 

Keywords: Statistic analysis. Calibration. SWAT. 
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3.1 INTRODUÇÃO 

 

Para uma boa gestão e planejamento dos territórios das bacias hidrográficas é necessário 

conhecer os dados hidroclimáticos, inerentes a área de estudo. Tal fato faz da modelagem 

hidrológica uma ferramenta fundamental no processo de conhecimento e previsões de 

fenômenos hidrológicos que envolvem precipitação e escoamento superficial. Compreender a 

atuação desses fenômenos na bacia hidrográfica do rio Poxim Açu é importante para 

identificar a distribuição espacial dos eventos em distintos ambientes, assim, saber quais 

fatores são potenciais e limitantes na produção de água e sedimentos.  

É importante conhecer as condições de uso e ocupação do solo, pois parte da bacia 

hidrográfica encontra-se em relevo declivoso com grau de fragilidade elevada, bem como, 

quanto aos processos erosivos que atuam de forma intensa nos locais, onde existem atividades 

ligadas à agricultura e pastagens. Conhecer as principais causas da produção de sedimentos 

gerados em bacias hidrográficas auxiliam no planejamento territorial. Desse modo permite 

criar ações mitigadoras inerentes à erosão, além de facilitar a criação de mecanismos 

preventivos de impactos ambientais. 

Os modelos hidrológicos estão sendo cada vez mais utilizados em estudos ambientais, 

pois ajudam a compreender o impacto das alterações no uso do solo e a prever mudanças 

futuras nos ecossistemas, (RENNÓ e SOARES, 2000; PAZ et al., 2010).  O modelo 

matemático é um sistema de equações e procedimento composto por variáveis e parâmetro, 

podendo ser classificado em diferentes aspectos de acordo com o tipo de variáveis utilizado 

na modelagem, o tipo de relação entre as variáveis, a forma de representação dos dados, a 

existência ou não de relações espaciais e a existência de dependência temporal (RENNÓ; 

SOARES, 2000). Segundo Tucci (1998), a escolha de um modelo matemático depende das 

características do sistema a ser simulado; do nível de precisão desejado em função dos 

objetivos do projeto; dos dados disponíveis e da disponibilidade de metodologia para 

representar os processos identificados. A finalidade da modelagem é, então, compreender com 

eficiência os processos que ocorrem em um sistema como uma bacia hidrográfica (FOHRER 

et al., 2001). 

 A bacia hidrográfica é objeto de estudo da maioria dos modelos hidrológicos, reunindo 

as superfícies que captam e despejam água sobre um ou mais canais de escoamento que 

desembocam numa única saída. Esta pode ser caracterizada como uma área topográfica 
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drenada por um curso de água ou por um conjunto integrado de cursos d‟água de forma que 

toda vazão seja descarregada por meio de uma simples saída.  

A produção de água de uma bacia hidrográfica pode ser entendida como a vazão total da 

bacia em determinado período, ou seja, refere-se a todo o volume de água que passa pela 

secção transversal de um canal além da variação do armazenamento na bacia e da recarga 

subterrânea em determinado tempo. 

Dentre os modelos que vêm sendo utilizados para o planejamento de bacias 

hidrográficas, se destaca o SWAT - Soil and Water Assessment Tool. Inúmeros trabalhos 

foram realizados no Brasil e em diversas partes do mundo com uso do modelo SWAT, tais 

como Lelis e Calijuri (2010); Blainski; Silveira; Conceição (2011); Silva et al (2011). O 

SWAT é capaz de descrever uma diversidade de eventos, como o movimento e a quantidade 

de pesticidas, sedimentos, nutrientes e inúmeros fatores que fazem parte ou que interferem no 

ciclo hidrológico (ARNOLD e FOHRER, 2005). 

O presente trabalho tem por objetivo avaliar a distribuição espacial, da produção de 

água gerada pelo modelo hidrológico matemático da bacia hidrográfica do Rio Poxim-Açu 

/Sergipe. 

  

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

3.2.1 Caracterização da área de estudo 

O estado de Sergipe está localizado no nordeste brasileiro e tem a menor área 

territorial do Brasil, sua população segundo o senso de 2010 é de 2.068.017 habitantes 

distribuídos ao longo dos seus 22.050,3km² (IBGE, 2010), e dispõe uma faixa litorânea de 

163 km de extensão (FRANÇA et al, 2007) é constituído por 75 municípios e possui uma 

rede de drenagem formada  pelas bacias hidrográfica do rio São Francisco, Vaza- Barris, Real, 

Sergipe, o Piauí, Japaratuba e recentemente reconhecido  Bacias Costeiras (GC1) e Bacias 

Costeiras (GC2). A localização da área de estudo esta representada na (Figura 3.9).  

A bacia hidrográfica do rio Poxim-Açu faz parte da bacia hidrográfica do rio Sergipe e 

encontra-se inserida nos domínios da província costeira, representada pelas bacias 

sedimentares costeiras mesocenozoica e suas extensões submersas na margem continental, 

desenvolvida a partir do jurássico (MACÊDO et al, 2008).  A área do presente estudo está 

localizada no alto curso do rio Poxim-Açu uma área de 3,03km², no município de Itaporanga 

d‟Ajuda/SE, que conta com uma população de 446 pessoas. Nessa área encontra-se a nascente 

principal do rio Poxim-Açu nas coordenadas 67º51‟ Latitude Sul e 88°01‟ Longitude Oeste, 

esse trecho da bacia hidrográfica do rio Poxim-Açu está dentro da área de reflorestamento, 
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que por meio do Projeto Preservando Nascentes e Municípios (PPNM), busca recuperar 

nascentes e cursos d‟água nesta bacia hidrográfica e nos riachos dos Cajueiros dos Veados e 

Siriri Vivo, promovido pela Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do estado de 

Sergipe (SEMARH) com parceria da Sociedade de Estudos Múltiplos Ecológico e de Artes 

(SMEAR).  

 

 

Figura 3.9: Representação das bacias hidrográficas do estado de Sergipe, com destaque a bacia hidrográfica de 
Sergipe e do rio Poxim e Poxim-Açu. 
 

 

Foi instalada no exutório da bacia hidrográfica uma estação pluviofluviométrica 

composta por: a) sistema vertedor – calha Parshall; b) tubo de PVC conectando o Parshall 

com um poço lateral; c) medidor de altura de lamina d‟água (sensor de nível) e um datalogger  

da marca Global Water modelo WL400 e GW500 respectivamente; d) medidor de 
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contribuição das águas pluviais (pluviômetro) da marca JCTM, modelo SP-3; e) placa solar e 

f) haste de metal. 

O sensor de nível consiste em um sensor de pressão no estado sólido encapsulado em 

aço inoxidável, que mede a pressão exercida pela coluna d‟água. Posteriormente ocorre a 

transmissão eletrônica por meio do cálculo e digitação do sinal emitido pelo sensor, assim o 

sinal é gravado na memória do suporte eletrônico e a transferência do registro é realizada pela 

conexão do cabo ao computador. O medidor do nível de água é ideal para medições de 

pequenas vazões ou pequenas variações de nível de água. O sensor está posicionado 

horizontalmente no fundo de um poço lateral, o qual é interligado ao rio por um tubo 

comunicante e ajustado para que ambos tenham mesmo nível. 

O pluviômetro JCTM modelo SP-3 é composto por um coletor de aço inoxidável, com 

área de captação de 400cm2 e um sensor do tipo dupla caçamba basculante, tendo resolução 

de 1 pulso por 0,2mm de chuva. Ele é um instrumento meteorológico utilizado para mensurar 

a quantidade de chuva que precipita na região estudada, instrumento importante para o estudo 

hidrológico juntamente com o sensor de pressão. Seu princípio de funcionamento baseia-se na 

movimentação de uma báscula, que aciona um componente magnético e envia um pulso 

eletrônico ao Datalogger.  

As vazões aferidas no Poxim-Açu deram-se por meio da construção de uma calha 

Pasrhall em maio de 2012.  O Parshall é indicado, nominalmente, pela largura da seção 

estrangulada (garganta); assim, um Parshall de 3”, utilizado no estudo, mede 0,076 m na 

menor seção transversal (W). 

Para seleção do tamanho fez-se necessário estimar a vazão pelo método do flutuador, 

em que se obteve 11L.s-1 essa medição está dentro de 0.85 e 53,8 L.s-1  que segundo Azevedo 

Netto (1998), são os limites máximos e mínimos para a aplicação de um Parshall de 3”. 

As dimensões padronizadas para esse tipo de medidor calha são: A = 46,6; B = 45,7; C 

= 17,8; D = 25,9; F = 15,2; G = 30,5 (Figura 3.10). 
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Figura 3.10: estrutura da calha Parshall construída no rio Poxim-Açu, 2012. 
 
 
 O sensor de nível foi calibrado relacionando a altura da água manualmente pelas 

registradas no Datalogger pelo sensor. Assim por meio de uma regressão linear foi possível 

verificar que o índice de determinação (r²) ficou muito próximo de (1) (Figura 3.11).   
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Figura 3.11: Regressão para calibração do sensor de nível. 
Fonte: coleta de campo, 2012. 
 
 

3.2.2 Dados Espaciais e Tabulares 

O modelo hidrológico SWAT precisa de dados de entrada como o Modelo Digital de 

Elevação (DEM); solo; uso/manejo do solo; delimitação da bacia hidrográfica, dados 

climáticos e características físico-hídricas do solo.   

O DEM utilizado foi fruto do projeto Brasil em Relevo, através de dados gerados pelo 

projeto Shuttle Radar Topography Mission (SRTM). A partir do processamento digital dessas 

imagens, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) Monitoramento por 

Satélite recortou os mosaicos estaduais, e contabilizou com os produtos LANDSAT da série 

Brasil. Os dados possuem formato Raster, onde a área de estudo é dividida em grade regular 

de células numa sequência específica obtida de Sergipe (2012).  

Os mapas de solo e uso/manejo do solo foram retirados do Atlas digital base 

cartográfica de Sergipe (2012), possuem formato vetorial em escala de 1:400.000. O uso e 

ocupação do solo foi dividido em cinco categorias diferentes: mata ciliar,  encontrando apenas 

nas margens dos rios e riachos; floresta,  pastagem predominante na área de estudo 

caracterizada pela criação de gado bovino de forma extensiva; áreas agrícolas caracterizada 

por policulturas, principalmente da mandioca; e, em menor percentual,  estão as áreas 

urbanizadas composta por pequenos povoados. 
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Figura 3.12: Distribuição dos tipos de uso do solo na área de estudo, rio Poxim-Açu/Sergipe. 

 

Conhecer os tipos de solo e suas características físico-hídricas e morfológicas 

favorecem a previsão do comportamentro de cada unidade de solo em frente a ação erosiva 

das chuvas. Nesse contexto, os tipos de solos predominantes na bacia hidrográfica do Poxim-

Açu são: Neossolos Litólicos, Neossolos Litólicos Eutróficos e Neossolos Quartzarrênicos. 

Neossolos Litólicos são solos pouco evoluídos constituídos por material mineral ou por 

material orgânico, com espessura inferior a 50cm (EMBRAPA, 2009), possuem textura 

variável arenosa ou média cascalhenta, ocorrendo textura argilosa e por vezes siltosa. Os 

Neossolos Litólicos Eutróficos têm sua origem relacionada a diversos tipos de material 

geológico, desde as rochas ígneas a sedimentares e metamórficas, de básica a ácidas.  

Quanto aos Neossolos Quartzarênicos são solos mais profundos, com espessura 

superior a 50cm, de textura essencialmente arenosa por todo o solo e, praticamente, ausência 

de minerais primários alteráveis.  Para simular os processos físicos da área em estudo foram 

utilizados os seguintes parâmetros de solo: nome do solo, número de camadas, grupo 

hidrológico do solo, profundidade total. Quanto às camadas do solo foi considerado a 

profundidade, densidade do solo, capacidade de água disponível, porcentagem de carbono 

orgânico, condutividade hidráulica, albedo, fator de erodibilidade da camada, porcentagem de 

partículas (argila, silte, área e rocha) apresentados na Tabela 3.3. 
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Tabela 3.3: Atributos dos solos da bacia hidrográfica do rio Poxim-Açu/SE. 

NOME SOLO 
Neossolo 

Quartzarrênico 
Neossolo 

Quartzarrênico 
Neossolo Litólico 

Neossolo 
Litólico 

Eutrófico 

Número de Camadas 2 2 2 1 

Grupo Hidrológico B B B B 

Profundidade (mm) 500.00 300.00 500.00 200.00 

Porosidade de Anions 
(fração) 

0.46 0.45 0.48 0.50 

 
Camada 1 Camada 2 Camada 1 Camada 2 Camada 1 Camada 2 Camada 1 

Profundidade (mm) 250.00 500.00 150.00 300.00 250.00 500.00 200.00 

Densidade do solo (g cm-3) 1.63 1.75 1.52 1.70 1.55 1.66 1.61 

Água disponível ( cm-1) 0.37 0.03 0.30 0.12 0.29 0.25 0.27 

Carbono orgânico (%) 1.10 1.13 1.02 1.11 0.74 0.91 2.56 

Condutividade hidráulica 
(mm h-1) 

52.77 57.80 50.17 55.75 51.08 49.08 50.00 

Argila (%) 2.23 0.31 4.03 4.23 5.74 5.74 13.00 

Silte (%) 15.13 12.80 13.34 13.26 17.79 13.62 16.00 

Areia (%) 82.64 86.89 82.64 82.52 76.47 80.64 71.00 

Albedo (fração) 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 

USLE_K* 1479.26 1276.03 1283.05 1267.65 1676.89 1283.82 3306.00 

* USLE_K - fator K de erodibilidade do solo da USLE. 

 

Os dados de solo foram obtidos por meio de coletas e análises de solos realizadas na 

área da bacia hidrográfica do rio Poxim-Açu, durante o andamento dessa pesquisa, mais 

precisamente no período de 2010 a março de 2012.   

As séries climáticas foram obtidas a partir de duas estações pluviométricas e uma 

estação meteorológica, localizadas nas proximidades da bacia hidrográfica do Poxim-Açu, 

nos municípios de Laranjeiras com Latitude -10.80 e Longitude -37.15, Itabaiana com 

Latitude -10.70 e Longitude -37.42, e Aracaju com Latitude -10.95 e Longitude -37.04.   

Os valores diários de precipitação, temperatura máxima e mínima do ar, radiação solar, 

velocidade do vento e umidade relativa, de um período de 22 anos, tendo início em janeiro de 

1991 a dezembro de 2012, foram obtidos da estação meteorológica de Aracaju. As estações de 

Laranjeiras e Itabaiana forneceram apenas dados de precipitação.  

Tanto os Planos de Informações como os dados alfanuméricos são inseridos no modelo 

por uma interface entre o SWAT e o SIG ArcView®. A interface automaticamente subdivide a 

bacia em sub-bacias a partir do MNT, extraindo os dados de entrada do banco de dados 

relacionados para cada sub-bacia (Di Luzio et al., 2002). O resultado final das informações 

processadas pelo SWAT foi um relatório contendo informações de variáveis que foram 



73 

 

calculadas para o período proposto de estudo, de 1991 até 2012, dentre elas a quantificação da 

produção de água anual (mm) para cada sub-bacia Tabela 3.4. 

 

Tabela 3.4 : Elementos Climáticos obtidos da estação meteorológica de Aracaju/SE.   

Parâmetro JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

PCPMM 50.74 72.83 70.46 159.23 245.17 202.62 153.42 106.76 64.06 60.30 45.92 25.65 

PCPSTD 57.36 59.12 56.01 114.60 125.52 81.98 44.29 41.51 28.42 73.05 50.76 24.34 

PCPSKW 0.03 0.12 0.15 0.20 0.08 0.05 0.06 -0.01 0.40 3.87 0.01 1.63 

PR_W1 0.26 0.28 0.24 0.38 0.44 0.57 0.58 0.42 0.30 0.18 0.17 0.13 

PR_W2 0.39 0.47 0.56 0.61 0.72 0.66 0.79 0.72 0.61 0.51 0.42 0.24 

PCPD 9.30 10.10 11.40 15.20 19.10 19.10 22.67 19.33 13.33 8.78 7.33 4.33 

DEWPT 23,41 23.51 23.56 23.25 22.77 22.17 21.38 21.48 22.12 22.81 23.20 23.54 

TMPMX 38.81 30.50 31.09 30.60 29.56 28.78 27.90 27.90 28.78 29.53 30.13 30.74 

TMPSTDMX 3.67 2.02 0.64 1.02 0.90 0.73 0.80 0.66 0.73 0.63 1.02 0.57 

TMPMN 24.30 24.40 24.44 24.07 32.47 22.90 22.05 22.20 22.91 23.63 24.02 24.44 

TMPSTDMN 3.08 1.19 0.69 1.14 0.83 0.99 1.44 0.96 0.96 0.86 0.94 0.65 

HMDAV 74.22 74.66 74.82 76.04 78.88 77.42 78.60 77.02 75.58 75.47 75.71 73.95 

WNDAV 3.15 2.98 2.79 2.39 2.29 2.30 2.40 2.47 2.76 3.20 3.33 3.31 

SRLAV 11.70 10.91 9.90 7.93 6.05 5.26 5.55 7.03 8.95 10.78 11.60 11.90 
PCPMM - Média da precipitação no mês; PCPSTD - Desvio padrão da precipitação no mês, PCPSKW - 
Coeficiente Skew para a precipitação diária no mês; PR_W1 - Probabilidade de dia úmido (com chuva) seguido 
de um dia seco no mês; PR_W2 - Probabilidade de dia úmido seguido de outro dia úmido no mês; PCPD - 
Número médio de dias chuvosos no mês; DEWPT - Ponto de orvalho médio diário no mês (°C);  TMPMX - 
Temperatura máxima nos diferentes meses do ano (ºC);  TMPSTDMX - Desvio padrão da máxima temperatura 
no mês;  TMPMN - Temperatura mínima nos diferentes meses do ano (ºC); TMPSTDMN -  Desvio padrão da 
mínima temperatura no mês; WNDAV - Velocidade do vento médio diário no mês (m.s-1); SRLAV - Radiação 
solar média diária no mês (MJ.m-2.dia-1).  
 
 
3.2.3 Análise estatística 

 

O desempenho do modelo foi analisado a partir do coeficiente de eficiência de Nash-

Sutcliffe, NSE (Nash e Sutcliffe, 1970), percentual de tendência, PBIAS, razão entre o erro 

padrão médio e o desvio padrão das observações, RSR, raiz do erro quadrático médio, RMSE. 

Para a avaliação do desempenho do modelo simulado, faz-se necessário o ajustamento dos 

dados estimados pelo modelo aos dados medidos. 

 O ajustamento entre os valores simulados e os estimados deram-se por meio dos 

parâmetros estatísticos NSE (coeficiente de eficiência de Nash-Sutcliffe) – o coeficiente NSE 

caracteriza a magnitude relativa da variação dos dados observados ou medidos (Nash et al., 

1970); RSR (Razão entre o erro quadrático médio e o desvio padrão da amostra) – o RSR 

relativiza o RMSE relativamente à sua dispersão, e permite o estabelecimento de normas para 

a avaliação de modelos (Moriasi et al., 2007); PBIAS (Percentual de tendência) – indica a 

tendência para os valores previstos serem superiores ou inferiores aos valores observados;  
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RMSE (Erro quadrático médio relativo) –  determina a magnitude do erro, em percentagem. O 

cálculo dos parâmetros deu-se por meio das equações 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4. 

 

 

 
(Equação 3.1) 

 
(Equação 3.2) 

 

(Equação 3.3) 

 

(Equação 3.4) 

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

3.3.1Calibração do modelo hidrológico SWAT  

A calibração ou estimativa de parâmetros é importante para ajustar os parâmetros do 

modelo, ou seja, transforma uma situação fictícia, para uma situação real.  Inicialmente, deve-

se separar a série temporal de dados medidos uma para calibração e outra para validação do 

modelo (ARNOLD et al., 2000). Para a calibração do modelo SWAT, foram selecionados os 

dados de vazão no período de 15 outubro a 20 de dezembro de 2012 da estação do Poxim-Açu 

e dados pluviais do mesmo período.  Esses dados foram selecionados por apresentar um 

período contínuo, vale ressaltar que todos estão dentro do período seco. 

O NSE (Equação 3.1) representa a aproximação dos valores da simulação com os 

observados, logo quanto mais próximo de um for o valor encontrado o resultado tende a ser 

satisfatório.  

Os valores de NSE maior que 0,4 indica que o modelo teve desempenho satisfatório 

(GREEN e VAN GRIENSVEN, 2008). Durante a calibração dos parâmetros foram analisadas 

as SOL_Z e SLOPE - reduzido em 25%; ESCO - alterado para 1; ALPHA_BF - alterado para 

0.55; GW_DELAY - alterado para 60 e CANMX - alterado para 7.5. Para a simulação o NSE 

foi (> 0.75) considerado muito bom, o valor de PBIAS foi maior que 10 e menor que 15 

considerado bom, o RSR foi satisfatório maior que 0.5.  
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Tabela 3.5: Valores utilizados na calibração do modelo SWAT na bacia hidrográfica do rio Poxim-Açu/SE. 

Parâmetro Intervalo Valor inicial Valor final calibrado 

CN2 
±25 Pastagem= 69 

Cana de açúcar=77 
Mata= 55 

-
20% 

Pastagem= 55.2 
Cana de açúcar= 61.6 
Mata= 44 

SOL_AWC ±50 - -50% 
ESCO 0 – 1 0.95 1 
ALPHA_BF 0 – 1 0.048 0.55 
SOL_Z ±25 -  -25% 
GW_DELAY 0 – 100 31 60 
SLOPE ±25 - -25% 
SOL_K ±50 - -50% 
CANMX 0 – 10 0 7.5 

CN2 - Curva Número; SOL_AWC - Quantidade de água disponível na camada do solo; ESCO -  Fator de 
compensação de evaporação do solo; ALPHA_BF -  Fator de resposta às variações na recarga do aquífero; 
SOL_Z - Profundidade da camada de solo; GW_DELAY -  Quantidade de água disponível na camada do solo; 
SOL_K - Condutividade hidráulica saturada; CANMX - Armazenamento de água máximo na copa das árvores. 
  

 
Figura 3.13: Correlação entre dados observados e calibrados manualmente da produção de água (outubro a 
dezembro de 2012). 

 

A partir da figura 3.13 observa-se uma melhor correlação dos dados simulados e 

observados no período de menor precipitação e a simulação de picos pelo modelo no 

hidrograma que não aparecem nos dados observados. Tal fato pode ser explicado pela 

distribuição da precipitação na área de estudo foi pouco representativa nesse período. Essa 

situação também foi evidenciada na pesquisa de (MALUTTA, 2010).  

Após a calibração, iniciaram-se a avaliação espacial da produção anual de água e 

sedimentos na bacia hidrográfica do rio Poxim-Açu para o ano de 2012. As divisões das sub-
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bacias são geradas automaticamente pelo modelo SWAT, que adiciona pontos de confluência 

de linha d‟água a partir do modelo numérico do terreno e da hidrografia local, assim calcula o 

número de sub-bacia. Dessa forma, levando em conta as necessidades de estudo, os critérios 

hidrológicos e físicos definiram-se quatro sub-bacias, onde cada uma delas é composta por 

unidades de respostas hidrológicas (HRUs) (Figura 3.14 e 3.15). 

Segundo Machado e Vettorazzi (2003), o regime climatológico é importante na 

produção de sedimentos principalmente nas áreas de agricultura, pois parte do período de 

crescimento coincide com a estação das chuvas. De acordo com o mapa de altitude verifica-se 

que a bacia hidrográfica está inserida em áreas de relevo ondulado e as sazonalidades dos 

cultivos locais contribuem significativamente para a produção de sedimentos.  

Figura 3.14: Produção de água na bacia hidrográfica do rio Poxim-Açu, Sergipe. 

 

1 2 

3 

4 
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Figura 3.15: Produção sedimentos na bacia hidrográfica do rio Poxim-Açu, Sergipe.  
 

Os maiores valores na produção de sedimentos foram encontrados na parte mais 

elevada da bacia hidrográfica associada a áreas de pastagem e os cultivos agrícolas. Os solos 

dessa área também influenciam, uma vez que são Neossolos Litólicos, segundo Machado et 

al., (2003) são solos típicos de relevo acidentados e sujeitos aos processos erosivos.  

Apesar da sub-bacia 1 ter sido a que apresentou a menor produção de água foi a que 

teve maior produção de sedimento entre 0,9 a 1,2 ton/ha, tal fato pode ser explicado devido os 

diversos processos responsáveis pela ação erosiva, ou seja, a precipitação é apenas um fator 

potencial, o tipo de solo, cobertura vegetal, uso do solo, condições topográficas e 

geomorfológicas influenciam no processo de produção de sedimentos e ocorrem de forma 

heterogenia.  

A sub-bacia 2 representa a segunda maior produção de sedimentos e está inserida nas 

mesmas características da sub-bacia 01. Quanto ao tipo de solo e uso do solo, a redução da 

produção de sedimento nessa sub-bacia está relacionada à existência de cobertura vegetal em 

algumas áreas. As menores produções de sedimentos encontram-se nas áreas mais baixa do 

relevo corresponde à área mais a jusante do rio e apresenta a maior cobertura vegetal de mata 

e vegetação ciliar, logo foram as que apresentaram a maior produção de água. Assim para a 

sub-bacia 3 e 4 a maior produção de água está relacionada à cobertura vegetal e à menor 

1 
2 

3 

4 
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declividade do terreno e consequentemente são as sub-bacia com menor produção de 

sedimentos. 

 

 
3.4 CONCLUSÕES 

Verificou-se que as sub-bacias com maior predominância de vegetação e com menor 

declividade armazenaram maior quantidade de água e apresentaram menor produção de 

sedimentos. 

A sub-bacia 01 apresentou a maior produção de sedimentos, que pode está relacionada à 

maior declividade do terreno e à menor cobertura vegetal. 

 A produção de sedimentos foi evidenciada em áreas onde tem maior área com pastagem e 

agricultura. 
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CAPÍTULO IV 
CENÁRIOS DE USO DO SOLO E DINÂMICA 

HIDROSSEDIMENTOLÓGICA DO RIO POXIM-AÇU 
UTILIZANDO O MODELO SWAT 
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4 CENÁRIOS DE USO DO SOLO E DINÂMICA HIDROSSEDIMENTOLÓGICA DO 
RIO POXIM-AÇU UTILIZANDO O MODELO SWAT 
  

 

 

RESUMO 

 

 

MATOS, A.L de. Cenários de uso do solo e dinâmica hidrossedimentológica do rio 
Poxim-Açu utilizando o modelo SWAT. 2012. 18p. (Dissertação de mestrado em 
Desenvolvimento e Meio Ambiente). Universidade Federal de Sergipe. São Cristóvão – SE. 
 
 
O uso e o manejo inadequado do solo geram gradualmente a perda de sua capacidade 
produtiva, e por meio dos processos erosivos, que esses solos estão sujeitos, acarretam a 
degradação dos recursos hídricos. Conhecer a produção de água e sedimento é fundamental a 
um planejamento ambiental em bacias hidrográficas, pois é determinante na tomada de 
decisão quanto a melhor forma de uso e manejo do solo e água.  O objetivo desse trabalho é 
simular cenários alternativos de uso e ocupação do solo através do modelo SWAT interface 
com ArcView aferir a produção de água e sedimento em diferentes uso do solo na bacia 
hidrográfica do rio Poxim-Açu. Foi aplicada a calibração para possibilitar a simulação de 
cenários de produção de água e sedimentos em distintos cenários de uso do solo. No intuito de 
avaliar o desempenho do modelo os dados diários de vazão simulados pelo modelo SWAT, 
foram comparados com os dados de vazão observados na bacia hidrográfica do rio Poxim-
Açu. Por meio de análises estatísticas foi analisado o coeficiente de eficiência do modelo.  
Neste estudo, foram escolhidos quatro cenário de uso e cobertura do solo para a bacia 
hidrográfica. Os cenários simulados foram: I) uso atual; II) mata; III) pastagem e IV) cana de 
açúcar. Com o cenário de uso atual do solo verificou-se que os maiores valores de produção 
de água estão nas sub-bacias com menores declividades e maior cobertura vegetal de floresta 
e mata ciliar. Quanto à produção de sedimentos as sub-bacias com maior declividade e com 
maior área de agricultura e pastagem foi as que demonstraram maior produção de sedimentos. 
Verificou-se que dentre os cenários simulados o cenário correspondente à cana de açúcar foi o 
que apresentou maior produção de água e sedimentos. A maior redução da produção água e 
sedimentos foram verificados com a substituição do cenário de uso atual do solo pelo cenário 
de mata.  
 

Palavras-chave: Modelagem. Produção e água; Produção de sedimentos.  
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4 SCENARIOS OF LAND USE AND DYNAMIC HYDROSEDIMENTOLOGICAL 

POXIM-AÇU RIVER MODEL USING SWAT 

  

ABSTRACT 

 

MATOS, A.L of. Scenarios of land use and dynamic hydrosedimentological Poxim-Acu 

River using the SWAT model. 2012. 18p. (Dissertation on Environment and Development). 

Federal University of Sergipe. St. Kitts - SE. 

 

 

The use of unsuitable soil and generate gradually losing its productive capacity, and by means 

of erosion that these soils are subject entails the degradation of water resources. Knowing the 

production of water and sediment is critical for environmental planning in river basins, as this 

determines the decision making about how to best use and management of soil and water. The 

aim of this work is to simulate alternative scenarios of use and occupation of land and through 

the interface with ArcView SWAT model to assess the production of water and sediment in 

different land use in the river basin Poxim-Acu. Calibration was applied to enable the 

simulation of production scenarios of water and sediments in different land use scenarios. In 

order to evaluate the performance of the model daily data flow simulated by SWAT model 

were compared with the data flow observed in the river basin Poxim-Acu. Through statistical 

analysis, we investigated the efficiency coefficient model. This study was chosen four usage 

scenario and ground cover for the watershed. The scenarios were simulated: i) current use; II) 

kills; III) pasture and IV) sugarcane. With the backdrop of current soil use was found that the 

highest production values of water are in sub-basins with smaller slope and greater forest 

cover and riparian vegetation. As the sediment yield sub-basins with higher slope and greater 

area of agriculture and pasture was demonstrated that the higher sediment yield. It was found 

that among the scenarios simulated scenario corresponding to sugarcane showed the highest 

production of water and sediments. The largest reduction of production water and sediments 

were verified by replacing the current usage scenario from the scenario of forest soil. 

 

Keywords: Modeling. Production and water, sediment yield. 
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4.1 INTRODUÇÃO 

 

O uso do solo de forma inadequada contribui para a perda gradual de sua capacidade 

produtiva e motiva a contaminação dos corpos d‟água por sedimentos e poluentes que são 

carreados pela chuva, e potencializados pelos processos erosivos aos quais esses solos estão 

sujeitos. A ação do homem sobre o meio ambiente contribui potencialmente na aceleração dos 

processos erosivos e, pode levar a perda de solos férteis, poluírem as águas, assoreamento e 

redução da produtividade nos variados ecossistemas.  

A intensificação das atividades humanas com práticas que destrói o equilíbrio acelera 

e modifica os ecossistemas naturais e, consequentemente, a perda da biodiversidade. Tais 

fatos imprimem a necessidade de avaliação ambiental criteriosa e atuante nas áreas 

susceptíveis a produção de sedimentos, implementando um planejamento de uso e ocupação 

do solo que preze por práticas conservacionistas. A eliminação da vegetação, associada com o 

tipo de cultura empregada e à erosividade da chuva são fatores que contribuem, de forma 

expressiva, para a erosão do solo.  

 Nesse contexto, os modelos matemáticos vêm sendo aplicados com êxito, tanto para o 

planejamento conservacionista quanto para o controle de erosão em bacias hidrográficas 

(Machado et al., 2003). Dentre os modelos que vem sendo utilizado para a modelagem 

hidrológica e hidrossedimentológica de bacias hidrográficas se destaca o SWAT – Soil and 

Water Assessment Too. O SWAT é capaz de descrever uma diversidade de eventos, como o 

movimento e a quantidade de pesticidas, sedimentos, nutrientes e inúmeros fatores que fazem 

parte ou que interferem no ciclo hidrológico (ARNOLD et al., 2005). 

 Muitos trabalhos com esse modelo estão sendo difundidos no Brasil por Machado et 

al., (2003), Blainski; Silveira e Conceição, (2008), Lelis e Calijuri (2010) e apresenta pontos 

positivo nos estudos resultantes de modificações no uso do solo sobre o escoamento 

superficial e subterrâneo, e também para a produção de sedimentos.  Porém esse modelo 

apresenta algumas limitações segundo Machado et al., (2003), uma delas é a dificuldade em 

trabalhar grande quantidade de dados que descrevem a heterogeneidade dos sistemas naturais, 

a dificuldade do software interpretar chuvas intensas em curtos períodos, além da dificuldade 

de se encontrar parâmetros regionais que alimentem o seu banco de dados. 

 Uma das principais funções dos modelos é servir como instrumento para o 

planejamento, que por meio de simulações de possíveis cenários realizam previsões. As 
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simulações podem ser feitas por projeção ou por sistemas complexos de distribuição espacial. 

A modelagem permite identificar as lacunas e precisar as relações incógnitas procurando 

esclarecê-las, por meio de tentativas diversas. Pode levar ao conhecimento mais adequado das 

referidas relações e auxiliar para o delineamento de pesquisas futuras (CHRISTOFOLETTI, 

1999). 

Nesse contexto o objetivo desse trabalho é simular cenários alternativos de uso e 

ocupação do solo e por meio da modelagem hidrológica aferir a produção de água e 

sedimentos. 

 

 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

4.2.1 Caracterização da área de estudo 

 

A área selecionada para a este estudo corresponde a uma área de 3,03km² tem a sua 

maior parte ocupada por pastagem e cultivos agrícolas. Localiza-se próximo à nascente 

principal do rio Poxim-Açu, na Serra dos Cajueiros município de Itaporanga d‟Ajuda estado 

de Sergipe nas coordenadas 67º51‟ Latitude Sul e 88°01‟ Longitude Oeste, Figura 4.16. Esse 

trecho da bacia hidrográfica do rio Poxim-Açu está dentro da área de reflorestamento que por 

meio do Projeto Preservando Nascentes e Municípios (PPNM) busca recuperar nascentes e 

cursos d‟água nesta bacia hidrográfica e nos riachos dos Cajueiros dos Veados e Siriri Vivo, 

promovido pela Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do estado de Sergipe 

(SEMARH) com parceria da Sociedade de Estudos Múltiplos Ecológico e de Artes 

(SEMEAR). 
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Figura 4.16: Representação das bacias hidrográficas do estado de Sergipe, com destaque a bacia hidrográfica de 
Sergipe e do rio Poxim e Poxim-Açu. 

As principais cabeceiras de drenagem originam-se do rio Poxim-Açu em terrenos 

cristalinos datados do pré-Cambriano e com rochas graníticas (MACÊDO et al., 2008). 

Partindo da classificação climática de Köpper-Geiger, que se baseia na precipitação 

climática e na temperatura do ar, a hidrográfica do rio Poxim-Açu enquadra-se no clima “As” 

(Clima tropical úmido apresentando seca no verão). O quadrimestre mais seco vai de outubro 

a janeiro e o mais chuvoso vai de abril a julho.   

 Nas margens do rio Poxim-Açu, há predominância de uma vegetação ciliar devastada 

devido a forte antropização no tocante ao uso e ocupação do solo e com presença de algumas 

espécies arbustiva (AGUIAR NETTO et al.,  2006).  

O uso e ocupação do solo foi dividido em cinco categorias diferentes: mata ciliar – 

encontrando apenas nas margens dos rios e riachos; pastagem predominante na área de estudo 

caracterizada pela criação de gado bovino de forma extensiva; áreas ágrícolas –caracterizadas 

por policulturas, principalmente da mandioca; floresta e, em menor percentual,  estão as áreas 
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urbanizadas compostas por pequenos povoados. Na  Tabela 4.6 está representada a 

distribuição dos tipos de uso do solo da bacia hidrográfica do Poxim-Açu.  

 

Tabela 4.6. Distribuição da área em relação ao uso do solo da bacia hidrográfica do Poxim-Açu.  

Uso do Solo ÁREA (km²) (%) 

Pastagem 1.89 55 

Cultivos Agrícolas 0.99 29 

Floresta  0.33 10 

Mata Ciliar 0.18 5 

Povoado/Distritos 0.03 1 

Área Total 3,42 100,0 

 

Os diversos níveis de alterações da cobertura vegetal nativa observada, na área estudo, 

elucidam a descaracterização fisionômica original, transformando grande parte da sua 

superfície em pastagens.  

Os tipos de solos predominantes na bacia hidrográfica do Poxim-Açu são: Neossolos 

Litólicos, Neossolos Litólicos Eutróficos e Neossolos Quartzarrênicos (Tabela 4.7). 

Neossolos Litólicos são solos pouco evoluídos constituídos por material mineral, ou por 

material orgânico com espessura inferior a 50 cm (EMBRAPA, 2009), possuem textura 

variável arenosa ou média cascalhenta, ocorrendo textura argilosa e por vezes siltosa. Os 

Neossolos Litólicos Eutróficos têm sua origem relacionada a diversos tipos de material 

geológico, desde as rochas ígneas a sedimentares e metamórficas, de básica a ácidas. Quanto 

aos Neossolos Quartzarênicos são solos mais profundos, com espessura superior a 50 cm, de 

textura essencialmente arenosa por todo o solo e, praticamente, ausência de minerais 

primários alteráveis. 

Quanto ao tipo de solos existente na área de estudo foram identificados três tipos de 

classes principais Tabela 4.7. 

Tabela 4.7. Classes de Solo existente na área de estudo do rio Poxim-Açu. 

Classe de Solo Área (km²) (%) 

Neossolos Quartzarênicos 1,40 41 

Neossolo Litólicos 2,02 59 
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Neossolo Litólicos Eutróficos 0,008 1 

Área Total 3,42 100,0 
 

4.2.2 Dados espaciais 

Dentre as informações espaciais que devem ser fornecidas ao modelo SWAT estão os 

dados de entrada como o Modelo Digital de Elevação – DEM, Carta de solo, uso e ocupação 

do solo, delimitação da bacia hidrográfica, ou seja, uma série de dados tabulares incluídos 

dados de solo, clima, tipo de ocupação agrícola, fisiologia de culturas. Esses dados foram 

obtidos a partir de dados histórico da região, ensaios laboratoriais e estudos bibliográficos. Os 

mapas de uso do solo, possuem formato vetorial em escala de 1:400.000 foram obtidos de 

(SERGIPE, 2012). 

O DEM utilizado foi fruto do projeto Brasil em Relevo, a partir de dados gerados pelo 

projeto Shuttle Radar Topography Mission (SRTM). Partindo do processamento digital dessas 

imagens, a EMBRAPA – Monitoramento por Satélite – recortou os mosaicos estaduais, e 

contabilizou com os produtos LANDSAT da série Brasil. Os dados possuem formato Raster, 

onde a área de estudo é dividida em grade regular de células numa sequência específica obtida 

de (SERGIPE, 2012). 

O modelo digital de elevação foi gerado a partir de curvas de nível no formato shapefile 

com projeção UTM e datum que foram interpoladas pelo médoto TIN (Triangular Irregular 

Network), posteriormente este arquivo foi transformado para dados matricial com resolução 

de 60 m. Os mapas de solo e uso do solo foram transformados em dados matriciais com a 

mesma resolução. 

 

 

4.2.3 Dados tabulares 

Para simular os processos físicos da área em estudo, foram utilizados os seguintes 

parâmetros de solo: nome do solo, número de camadas, grupo hidrológico do solo, 

profundidade total. Quanto às camadas do solo foi considerado a profundidade, densidade do 

solo, capacidade de água disponível, porcentagem de carbono orgânico, condutividade 

hidráulica, albedo, fator de erodibilidade da camada, condutividade elétrica, porcentagem de 

argila, silte, areia e rocha. 



89 

 

Os dados de solo foram obtidos por meio de coletas e análises de solos realizadas na 

área da bacia hidrográfica do rio Poxim-Açu durante o andamento dessa pesquisa, mais 

precisamente, no período de fevereiro de 2010 a Março de 2012.  

As séries climáticas foram obtidas a partir das estações pluviométricas de Laranjeiras e 

Itabaiana uma estação meteorológica em Aracaju, localizadas nas proximidades da Bacia 

hidrográfica do Poxim-Açu, nos municípios de Laranjeiras com Latitude -10.80 e Longitude -

37.15, Itabaiana com Latitude -10.70 e Longitude -37.42, e Aracaju com Latitude -10.95 e 

Longitude -37.04.   

Os valores diários de precipitação, temperatura máxima e mínima do ar, radiação solar, 

velocidade do vento e umidade relativa, de um período de 22 anos, tendo início em janeiro de 

1991 a Junho de 2012, foram obtidas da estação meteorológica de Aracaju. As estações de 

Laranjeiras e Itabaiana forneceram apenas dados de precipitação.  

Com intuído de avaliar a sensibilidade do modelo quanto à produção de água e 

sedimentos na bacia hidrográfica estudada, sob diferentes cenários de uso e ocupação do solo, 

foram usados quatro cenários: I) uso atual; II) mata nativa; III)  pastagem; IV) cana de açúcar. 

 

 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.3.1 Calibração do modelo hidrológico SWAT 

 Inicialmente deve-se separar a série temporal de dados medidos uma para calibração e 

outra para validação do modelo (ARNOLD et al., 2000). Para a calibração do modelo SWAT, 

foram selecionados os dados de vazão no período de 15 outubro a 20 de dezembro de 2012 da 

estação do Poxim-Açu e dados de precipitação do mesmo período.  Tabela 4.8.  Esses dados 

foram selecionados por apresentar um período contínuo, porém todos estão dentro do período 

seco. 

Tabela 4.8: Resultados obtidos das medições de vazão pelo sensor de nível no Poxim-Açu. 

Data 
Vazão Média 

Diária (m3.s-1) 

Vazão Média 

Diária (L.s-1) 

Data Vazão Média 

Diária (m3.s-1) 

Vazão Média 

Diária (L.s-1) 

15/out 0,011812 11,81228 18/nov 0,009719 9,718745 

16/out 0,011163 11,16296 19/nov 0,009853 9,853399 

17/out 0,010953 10,95259 20/nov 0,009685 9,685178 
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18/out 0,010261 10,26105 21/nov 0,009451 9,451296 

19/out 0,009989 9,988669 22/nov 0,009585 9,584709 

20/out 0,009786 9,785995 23/nov 0,009955 9,954794 

21/out 0,009186 9,186347 24/nov 0,011233 11,23338 

22/out 0,008989 8,98929 25/nov 0,009518 9,517925 

23/out 0,008535 8,535067 26/nov 0,009551 9,551298 

24/out 0,008343 8,342816 27/nov 0,009786 9,785995 

25/out 0,007744 7,743744 28/nov 0,009618 9,61816 

26/out 0,009219 9,219328 29/nov 0,009853 9,853399 

27/out 0,009022 9,022034 30/nov 0,01033 10,32952 

28/out 0,0079 7,89995 01/dez 0,010193 10,19272 

29/out 0,007558 7,557676 02/dez 0,010813 10,81308 

30/out 0,007434 7,434471 03/dez 0,01033 10,32952 

31/out 0,00719 7,190096 04/dez 0,010295 10,29527 

01/nov 0,007009 7,00861 05/dez 0,010848 10,8479 

02/nov 0,006918 6,918448 06/dez 0,009921 9,920957 

03/nov 0,006948 6,948459 07/dez 0,010295 10,29527 

04/nov 0,006859 6,858557 08/dez 0,010227 10,22687 

05/nov 0,006829 6,828676 09/dez 0,009955 9,954794 

06/nov 0,006739 6,739296 10/dez 0,009887 9,887159 

07/nov 0,007651 7,650522 11/dez 0,009685 9,685178 

08/nov 0,006621 6,620735 12/dez 0,006739 6,739296 

09/nov 0,00716 7,159741 13/dez 0,005091 5,09084 

10/nov 0,007099 7,099159 14/dez 0,005867 5,86743 

11/nov 0,00716 7,159741 15/dez 0,006415 6,414949 

12/nov 0,007404 7,403776 16/dez 0,005924 5,924294 

13/nov 0,007713 7,712628 17/dez 0,00567 5,669852 

14/nov 0,0079 7,89995 18/dez 0,006269 6,26929 

15/nov 0,007931 7,931315 19/dez 0,006918 6,918448 

16/nov 0,008439 8,438759 20/dez 0,005924 5,924294 

17/nov 0,009518 9,517925    

O desempenho do modelo foi analisado a partir do coeficiente de eficiência de Nash-

Sutcliffe (NSE) (Nash e Sutcliffe, 1970), percentual de tendência, PBIAS, razão entre o erro 

padrão médio e o desvio padrão das observações, RSR, raiz do erro quadrático médio, RMSE. 
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O NSE representa a aproximação dos valores da simulação com os observados, logo quanto 

mais próximo de 1(um) for o valor encontrado o resultado tende a ser satisfatório.  

Os valores de NSE maior que 0,4 indica que o modelo teve desempenho satisfatório 

(GREEN e VAN GRIENSVEN, 2008). Durante a calibração dos parâmetros foi analisando as 

alterações pela análise visual do hidrograma, assim os parâmetros alterados para o ajuste do 

modelo foram o CN2 - reduzido em 20%; SOL_AWC e SOL_K - reduzido em 50 %; SOL_Z 

e SLOPE - reduzido em 25%; ESCO - alterado para 1; ALPHA_BF - alterado para 0.55; 

GW_DELAY - alterado para 60 e CANMX - alterado para 7.5. Para a simulação o NSE foi (> 

0.75) considerado muito bom, o valor de PBIAS foi maior que 10 e menor que 15 considerado 

bom, o RSR foi satisfatório maior que 0.5. No momento da calibração alguns parâmetros 

foram alterados e observados pelo hidrograma e pela análise do desempenho. Tabela 4.9. 

 

Tabela 4.9: Valores modificados na calibração do modelo SWAT na bacia hidrográfica do rio 
Poxim-Açu/SE.  

Parâmetro Intervalo Valor inicial Valor final calibrado 

CN2 

±25 Pastagem= 69 

Cana de açúcar=77 

Mata= 55 

-
20% 

Pastagem= 55.2 

Cana de açúcar= 61.6 

Mata= 44 

SOL_AWC ±50 - -50% 

ESCO 0 – 1 0.95 1 

ALPHA_BF 0 – 1 0.048 0.55 

SOL_Z ±25 -  -25% 

GW_DELAY 0 – 100 31 60 

SLOPE ±25 - -25% 

SOL_K ±50 - -50% 

CANMX 0 – 10 0 7.5 

CN2 - Curva Número; SOL_AWC –  Quantidade de água disponível na camada do solo; ESCO –   Fator de compensação de 
evaporação do solo; ALPHA_BF –   Fator de resposta à variações na recarga do aquífero; SOL_Z –  Profundidade da camada 
de solo; GW_DELAY –   Quantidade de água disponível na camada do solo; SOL_K –  Condutividade hidráulica saturada; 
CANMX –  Armazenamento de água máximo na copa das árvores. 
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Figura 4.16: Correlação entre dados observados e calibrados manualmente da produção de água (outubro a 
dezembro de 2012). 

A partir da figura 4.16 observa-se que houve uma melhor correlação dos dados 

simulados e observados no período de menor precipitação, observa-se que o modelo simula 

picos no hidrograma que não aparecem nos dados observados. Tal fato pode ser explicado por 

alguma falha do observador no momento da leitura ou a distribuição da precipitação na área 

de estudo foi pouco representativa nesse período. Essa situação também foi evidenciada na 

pesquisa de (MALUTTA, 2010). 

Para a avaliação dos processos hidrossedimentológico do rio Poxim-Açu sobre 

diferentes cenários simulados foi gerado o modelo digital de elevação em que foi observada a 

altitude máxima de 460m e mínima de 160m. A simulação dos diferentes cenários deu-se por 

meio dos dados de precipitação diária de 1991 a 2012.  Os cenários simulados têm por 

objetivo avaliar a produção espacial de água e sedimento e ser comparados entre si e quanto à 

influência da dinâmica hidrossedimentológica. 
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Cenário 1 
 
 
 

Cenário 2 

 Tabela4.10: Produção media anual - cenário atual 

 

 

Sub-bacia Água(mm) Sedimento (ton/ha) 

1 475,043 1,207 

2 475,561 0,968 

3 480,773 0,125 

4 482,694 0,162 

Tabela4.11: Produção media anual – cenário mata 
 

Sub-bacia Água(mm) Sedimento (ton/ha) 

1 473,923 0,301 

2 474,194 0,243 

3 479,723 0,037 

4 481,622 0,044 

Cenário 3 
 
 
 

Cenário 4 

Tabela 4.12: Produção media anual -cenário pastagem 

 

 

Sub-bacia Água(mm) Sedimento (ton/ha) 

1 474,787 1,204 

2 475,017 0,962 

3 480,659 0,141 

4 482,606 0,173 

Tabela4.13: Produção media anual – cana de açúcar 
 

Sub-bacia Água(mm) Sedimento (ton/ha) 

1 475,76 2,205 

2 476,101 1,983 

3 481,799 0,265 

4 483,782 0,308 

  
Figura 4.17: Produção média de água (mm ano-¹). Figura 4.18: Produção média de sedimentos (ton-ha-¹ ano-

¹). 
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Para a simulação da produção de água e sedimentos para o cenário 1, uso atual do solo 

foi levado em conta tais critérios de uso e ocupação do solo, representado por 55% de 

pastagem, 10% floresta, 29% cultivos agrícolas, 5% as matas ciliares e 1% povoados e 

distritos . 

No cenário do uso atual do solo verificou-se que os maiores valores de produção de 

água estão nas sub-bacias com menores declividade e maior cobertura vegetal de floresta e 

mata ciliar. Quanto à produção de sedimentos, as sub-bacias com maior declividade e com 

maior área de agricultura e pastagem foram as que demonstraram maior produção de 

sedimentos como representados nas sub-bacias 1 e 2 Tabela 4.10. Valem ressaltar que essas 

produções encontra-se em áreas de solos Neossolos litólicos, estes solos são caracterizados 

por serem poucos desenvolvidos e suscetíveis aos processos erosivos principalmente em área 

com declividade.  

Substituindo o cenário atual pelo cenário 2,  em que toda a área foi transformada em 

mata, verifica-se que a produção de água apresentou uma leve alteração. A sub-bacia 1 e 2 

apresentaram quase a mesma produção de água, uma diferença de apenas 0,271mm, 

demonstrou uma redução de água na substituição  do cenário atual para mata. Nas sub-bacias 

3 e 4  também foi verificado a redução da produção de água caindo de 480,773mm para 

479,723 e de  482,694mm para 481,622mm respectivamente.  Comparado os resultados das 

simulações do cenário de uso atual com o de mata, percebe-se que o modelo diminuiu a 

predição da produção de água e sedimentos para esse cenário.  

No cenário de uso atual do solo a produção de sedimentos variou de 0,12 t há-1 a 1,20 t 

há-1, com a área toda ocupada por mata variou de 0,03 t há-1 a 0,30 t há-1.  No cenário 3, 

quando toda a área foi considerada como pastagem, a produção de água comparou-se com a 

produção gerada para o cenário atual, lá percebe-se que grande parte da área  de estudo  52,8 

% corresponde a pastagens. No tocante a produção de sedimento nota-se que houve um 

aumento para esse cenário em relação aos cenários de mata e uso atual. Tal fato é explicado, 

pois no cenário de uso atual a área, além da pastagem, é ocupada por floresta e vegetação 

ciliar, o que dá uma maior proteção ao solo quanto à ação as gotas da chuvas diminuindo a 

remoção de partículas e consequentemente a produção de sedimentos. A produção de 

sedimento para o cenário 3 variou de 0,14 t há-1 a 1.20 t há-1.  

 Nos estudos de Machado et al. (2003), sobre produção de sedimentos em uma micro 

bacia hidrográfica os resultados demonstraram que a produção de sedimentos para as área de 
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agricultura foi de 38% enquanto para as áreas  de pastagem  foi de 26%.   A mudança do uso 

atual da terra para o cenário da cana de açúcar evidenciou um aumentou a produção de água 

em todas as sub-bacias variando de 475,76mm a 483,782mm ano. Evidenciou aumento 

também na produção de sedimentos para esse cenário, variando nas sub-bacias de 0,26 t há-1 a 

2,20 t há-1.  

Uma das características dos cultivos agrícolas é a sazonalidades e a cana de açúcar é 

um exemplo salutar, pois á época de plantio ou corte coincide com o período das chuvas, 

dessa forma o solo encontra-se desprotegido de cobertura vegetal e favorece aos processos 

erosivos.  

Nas áreas de cultivo da cana de açúcar associadas a áreas com elevada declividade a 

produção de sedimento dente a ser elevada. Segundo Machado et al. (2003), em áreas 

cultivadas com cana de açúcar o fluxo da água da chuva na superfície tende a  ser maior que 

em área com vegetação nativa. Os autores esclarecem que a vegetação nativa aumenta a 

rugosidade superficial e favorece na redução da produção de sedimento. Na figura 4.17 e 4.18 

podemos ver a produção de água  e sedimentos gerada para os diferentes cenários.  

 

4.4 CONCLUSÕES 

 

Na análise dos resultados da aplicação do modelo SWAT para verificar a produção de 

água e sedimentos no alto curso da bacia hidrográfica do rio Poxim-Açu, pode-se verificar 

que: 

 Em todos os cenários a produção de água é maior nas sub-bacias 4, esta é 

caracterizada por apresentar a menor declividade da bacia hidrográfica, apresenta a 

maior cobertura de mata ciliar em  solos Neossolos Quartzarênicos. E a menor 

produção de água está nas sub-bacias 1, que apresenta a maior altitude e com maior 

área de agricultura e pastagem, quase ausência de mata ciliar em Neossolos Litólicos e 

Neossolos Litólicos Eutróficos. No geral a produção de sedimentos em todos os 

cenários apresentou maiores valores para as sub-bacias 1 e menores valores para as 

sub-bacias 4, o cenário da cana-de-açúcar apresentou com a maior produção de água e 

sedimentos. 
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CAPÍTULO V 

REPRESENTAÇÃO SÓCIOAMBIENTAL NO ENTORNO DO ALTO 
CURSO DO RIO POXIM-AÇU E AS RELAÇÕES HOMEM-NATUREZA 
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5 REPRESENTAÇÃO SÓCIOAMBIENTAL NO ENTORNO DO ALTO CURSO DO 
RIO POXIM-AÇU E AS RELAÇÕES HOMEM-NATUREZA 

 

 

RESUMO 

 

MATOS, Alda Lisboa de. Representação socioambiental no entorno do alto curso do rio 
Poxim-Açu e suas relações homem-natureza. 25p. 2013 (Dissertação de Mestrado em 
Desenvolvimento e Meio Ambiente) Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão-SE1. 

 

 

A abordagem que compreende o homem como parte integrante dos processos dinâmicos pode 
ser visível nos estudos inerentes a paisagens hidrográficas o que garante a essa dimensão uma 
visão integradora necessária para compreender as relações sociais e naturais em um 
determinado espaço. O objetivo principal desse trabalho é identificar o perfil socioambiental 
dos moradores dos povoados Caroba e Cajueiro, com o intuito de analisar a percepção 
ambiental dos moradores. Pois se sabe que as atividades humanas desenvolvidas na superfície 
terrestre têm imprimido ao ambiente um rápido caráter de transformação, jamais verificado na 
evolução geológica do planeta. Este trabalho deu-se por meio de conhecimento teórico a 
respeito da questão ambiental, favorecendo ao conhecimento da área pesquisada. Foi realizada 
pesquisa de campo utilizando-se o instrumento de coleta de dados a observação e registro 
fotográfico de diversas paisagens e também a aplicação de questionário junto com os 
moradores dos povoados citados. A pesquisa evidencia que o perfil socioambiental dos 
entrevistados favorece a compreensão do ambiente, primeiramente como biosfera, depois 
como um lugar que deve ser preservado, ao mesmo tempo o ambiente é compreendido como 
lugar para viver, um recurso vital para a sobrevivência, e, para eles, o espaço percebido e 
vivido. A percepção dos entrevistados esteve, em um primeiro momento, para a questão dos 
elementos naturais, apenas pouco indícios da interação entre esses elementos e os 
componentes sociais e culturais. 

 

Palavras-Chave: Meio Ambiente. Percepção ambiental. Bacia hidrográfica 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Orientado por Antenor de Oliveira Aguiar Netto - UFS 
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5 REPRESENTATION SOCIONVIRONMENTAL SURROUNDING THE HIGH 
RIVER COURSE POXIM-AÇU RELATIONS AND HUMAN NATURE 

 

ABSTRACT 

 

MATOS, Alda Lisbon. Representation environmental surrounding the upper course of 
the river Poxim-Acu and human-nature relations. 25p. 2013. (Dissertation in 
Development and Environment) Federal University of Sergipe, Saint Kitts UP. 

 

 

The approach that includes the man as part of the dynamic processes can be seen in the 
landscapes inherent hydrographic studies which ensures that dimension an integrated view 
needed to understand the natural and social relations in a given space. The main objective of 
this work is to identify the environmental profile of the villagers and Caroba Cajueiro in order 
to analyze the environmental perception of residents. Since it is known that human activities 
have developed on Earth's surface to the atmosphere imprinted a rapid transformation of 
character never seen in the geological evolution of the planet. This work was performed by 
means of theoretical knowledge about the environmental issue, favoring the knowledge of the 
area surveyed, field research was conducted using the data collection instrument observation 
and photographic record of diverse landscapes and also the application of questionnaire along 
with the villagers cited. The research shows that the environmental profile of respondents 
results in understanding the environment primarily as a biosphere, a place that should be 
preserved, while the environment is understood as a place to live a vital resource for survival 
for them is perceived and lived space . The perception of respondents was, first, to the 
question of natural elements, but little evidence of interaction between these elements and the 
social and cultural components. 

 

Keywords: Environment. Environmental perception. Watershed 
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5.1 INTRODUÇÃO 

 

Os estudos ambientais além de constituírem uma das preocupações deste século, 

expressam o envolvimento relacionado com duas perspectivas altamente positivas: a 

perspectiva da dinâmica ambiental em função do antropismo e o enfoque holístico da 

organização espacial dos sistemas ambientais ou geossistema. 

A abordagem entre o homem e o meio ambiente, que demarca a trajetória humana na 

superfície terrestre, tem sido caracterizada pelo uso desordenado dos recursos naturais, 

demandadas pelos sistemas agrícolas tradicionais e, principalmente, a partir da evolução 

industrial.  

A interação entre o homem e o meio ambiente, ao modificar e transformar o ambiente 

natural, de acordo com suas necessidades, gera desequilíbrios perceptíveis ao longo de toda na 

biosfera, em todos os domínios naturais (COSTA, 2010).  

Bertrand (1972), ao entender a paisagem como uma entidade global, enfatiza que a 

paisagem não é simples adição de elementos geográficos disparados, mas é uma porção do 

espaço em que valoriza a combinação dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, 

biológicos e antrópicos que, dialeticamente um sobre o outro, faz da paisagem um conjunto 

indissociável em plena evolução.  

As mutações que o homem impõem a Terra estão ligadas a vários fatores que operam 

em harmonia, auto-organizando-se, em que a exploração do meio físico está diretamente 

relacionada à manifestação econômica e à cultural da sociedade que lhe impõe a mudança 

(DREW,1994). As mudanças correm devido às necessidades, sejam elas intrínsecas a 

sobrevivência humana ou a simples bel prazer. Dessa forma Camargo (2005) explica que as 

prováveis mudanças ambientais podem ser compreendidas de forma mais clara, pois não se 

contém a uma análise epistemológica fragmentada, que pensa o ambiente pela metade, em que 

uma parcela é a sociedade e a outra, o meio natural. 

Pesquisas em dimensões humanas ou, como são mais conhecidas atualmente, 

interações homem-ambiente, diferem da pesquisa disciplinar de modo geral, pois deve ser 

levada em conta a complexidade de fatores abordados. 

Nesse contexto, esse trabalho buscou identificar o perfil socioambiental dos moradores 

dos povoados Caroba e Cajueiro, com o intuito de analisar a percepção ambiental em frente à 

realidade local, ou seja, o olhar que as pessoas têm sobre o ambiente em que vivem. Este 
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estudo se preocupou com as dinâmicas de mudanças, assim abre espaço para alguma 

profundidade histórica que varia em termos de escalas temporais e espaciais, valorizando a 

escala de análise do local para o regional, nacional e global.    

 

 

5.2 MATERIAL E MÉTODOS 

5.2.1 Área de estudo 

O estado de Sergipe está localizado no nordeste brasileiro e tem a menor área 

territorial do Brasil, sua população segundo o senso de 2010 é de 2.068.017 habitantes 

distribuídos ao longo dos seus 22.050,3km² (IBGE, 2010), e dispõe uma faixa litorânea de 

163 km de extensão (FRANÇA et al, 2007) é constituído por 75 municípios e possui uma 

rede de drenagem formada  pelas bacias hidrográfica do rio São Francisco, Vaza- Barris, Real, 

Sergipe, o Piauí, Japaratuba e recentemente reconhecido  Bacias Costeiras (GC1) e Bacias 

Costeiras (GC2). 

A bacia hidrográfica do rio Poxim-Açu faz parte da bacia hidrográfica do rio Sergipe e 

encontra-se inserida nos domínios da província costeira, representada pelas bacias 

sedimentares costeiras mesocenozoica e suas extensões submersas na margem continental, 

desenvolvida a partir do jurássico (MACÊDO et al, 2008).  A área do presente estudo está 

localizada no alto curso do rio Poxim-Açu uma área de 3,03km², no município de Itaporanga 

d‟Ajuda/SE, que conta com uma população de 446 pessoas. Nessa área encontra-se a nascente 

principal do rio Poxim-Açu nas coordenadas 67º51‟ Latitude Sul e 88°01‟ Longitude Oeste, 

esse trecho da bacia hidrográfica do rio Poxim-Açu está dentro da área de reflorestamento, 

que por meio do Projeto Preservando Nascentes e Municípios (PPNM), busca recuperar 

nascentes e cursos d‟água nesta bacia hidrográfica e nos riachos dos Cajueiros dos Veados e 

Siriri Vivo, promovido pela Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do estado de 

Sergipe (SEMARH) com parceria da Sociedade de Estudos Múltiplos Ecológico e de Artes 

(SMEAR).  

Na montante da bacia hidrográfica do rio Poxim, mais precisamente na nascente 

principal rio Poxim-Açu encontra-se duas povoações, que fazem parte do território de 

Itaporanga d‟Ajuda – os povoados Cajueiro e Caroba que estão geograficamente localizados 

nas coordenadas 67° 56‟ Latitude Sul e 88°04‟Longitude Oeste.  Contam com uma população 

de 466 habitantes (IBGE, 2010), distribuídos nas margens do rio Poxim-Açu. Nos povoados 
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encontram-se escolas de ensino fundamental, posto de saúde e comércio incipiente. A 

principal atividade local é a agricultura de subsistência com culturas temporárias da 

mandioca, intercaladas com feijão, amendoim, milho, batata doce, pimenta além de pequenas 

hortas. A pecuária bovina, granjas de galinhas e pocilgas também foi encontrado na área de 

estudo.  

 

 

5.2.2 Critério para definição da amostra 

 

A escolha do povoado Cajueiro e Caroba justifica-se por estar na montante do rio 

Poxim-Açu área onde se encontra a nascente principal da bacia hidrográfica do rio Poxim e 

por fazer parte da área de atual reflorestamento do Projeto Preservando Nascentes e 

Municípios (PPNM) – este busca recuperar nascentes e cursos d‟água nesta sub-bacia e nos 

riachos dos Cajueiros dos Veados e Siriri Vivo, promovido pela Secretaria do Meio Ambiente 

e Recursos Hídricos do estado de Sergipe (SEMARH) com parceria da Sociedade de Estudos 

Múltiplos Ecológico e de Artes (SEMEAR). 

Para conhecer o perfil dos moradores dessa área quanto às questões ambientais, o 

envolvimento deles com o ambiente onde vivem, e o entendimento dos moradores sobre a 

importância da preservação da nascente principal do rio Poxim foi necessário seguir alguns 

critérios metodológicos, uma vez que os limites físicos da área de estudo diferem da divisão 

político administrativa.  

De acordo com os objetivos da pesquisa os critérios selecionados para a delimitação 

da amostra foram: a) Família que vive a margem da bacia hidrográfica do rio Poxim-Açu; b) 

Família que usa o solo para a agricultura e/ou pastagem; c) Família que utiliza a água do rio 

diretamente, por poço artesiano ou similar: d) família que usa a água do rio para lavar roupas; 

e) Família que reside há 20 anos ou mais nas mediações do rio. 

Com os critérios estabelecidos para definir o universo da pesquisa, optou-se em definir 

uma amostra, que para Lakatos (2010), deve ser a mais representativa possível do todo. Assim 

usou a técnica probabilística, pois segundo Lakatos, esta se baseia na escolha aleatória dos 

pesquisados, significando aleatória a seleção de forma que cada membro da população tenha a 
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mesma probabilidade de ser escolhido (LAKATOS, 2010, p. 207). Desta forma optou-se pela 

amostra aleatória simples. 

Para tanto foi necessário visita de campo na área correspondente a rede de drenagem 

do rio Poxim-Açu para ter uma primeira percepção e, assim, poder elaborar um questionário 

semiestruturado (Apêndice A) que pudesse atender as necessidades observadas. 

 

 

5.2.3 Instrumento de Pesquisa 

 

Foram selecionadas 60 famílias do universo pesquisado sendo estas uma amostra 

representativa que corresponde a aplicação de 60 questionários. O questionário contendo 38 

perguntas, sendo 1 discursiva, foi aplicado a um dos representantes de cada família dos 

povoados Cajueiro e Caroba.  

Sabe-se que para qualquer procedimento de análise implica o levantamento de 

informações disponíveis, quer referentes à bibliografia que servirá como referencial teórico-

metodológico, segundo Medeiro (2003, p. 51) “é aquela que busca o levantamento de livros e 

periódicos de relevante interesse para a pesquisa que será realizada” quer a disponibilidade de 

dados na investigação de um diagnóstico mais adequando e eficiente das condições humano-

ambientais relevantes à área pesquisada.  

Realizou-se registros fotográficos da área correspondente a agricultura, lavagem de 

roupa e disposição de lixo etc. As áreas destinada para lavagem de roupas foram 

georeferenciadas em Latitude e Longitude UTM com o auxílio do Sistema de Posicionamento 

Global-GPS - EXTREX/GARMIN.  

Triviños (2009) ressalta que em pesquisa de caráter exploratório o pesquisador 

aprofunda seu estudo nos limites da área específica, o que possibilita um maior conhecimento 

para planejar uma pesquisa descritiva. 

 

5.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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O perfil dos moradores foi analisado segundo os resultados do questionário, em que 

foi possível verificar os aspectos como idade, escolaridade e a percepção sobre o meio 

ambiente onde vivem. 

A Figura 5.19 representa o total da população masculina entrevistada e a feminina 

respectivamente. Sendo 57% dos entrevistados do sexo feminino e 43% do sexo masculino.  

 

Figura 5.19: Distribuição dos entrevistados por sexo nos povoados Caroba e Cajueiro. 

Com relação à faixa etária a maior quantidade de entrevistados está para 36-40 anos, e 

a menor de 16-20 de acordo com a Tabela 5.14. 

 

        Tabela 5.14: Número de entrevistados por faixa etária. 

Faixa Etária em anos Número de pessoas 
entrevistada 

Porcentagem % 

10-15 0 - 

16-20 1 0,6 

21-25 4 2,4 

26-30 5 3,0 

31- 35 6 3,6 

36- 40 11 6,6 

41- 45 7 4,2 

46- 50 7 4,2 

51- 55 3 1,8 
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56- 60 2 2,0 

61- 65 6 3,6 

Acima de 65 8 4,8 

Total  de entrevistados 60 100 

Fonte: Entrevista de Campo (Apêndice II), 2012. 

Quanto ao grau de instrução verificou-se que apenas 12% dos entrevistados 

concluíram o ensino médio, 56% alegaram ter completado o ensino fundamental, 27% 

estudaram, mas não chegaram a concluir o ensino fundamental e 3% declarou-se sem 

escolaridade (Figura 5.20 ). No geral os moradores entrevistado apresentam baixo grau de 

instrução não identificando nenhum com nível superior, tal fato pode limitar a possibilidade 

desenvolvimento local. 

 
Figura 5.20: Escolaridade dos moradores dos povoados Caroba e Cajueiro. 

O maior tecido econômico observado entre os povoados destacou-se a atividade de 

agricultura com 58% e atividade doméstica com 42% (Figura 5.21). No povoado Caroba 17 

pessoas entrevistadas trabalhavam com a agricultura e 13 eram mulheres que se dedicavam às 

atividade doméstica; no povoado Cajueiro 18 pessoas eram agricultores e 12 eram domésticas. 

Outras profissões como pecuarista, autônomos ou em condição de desemprego estavam 

presentes no questionário, todavia não houve entrevistados com esse perfil econômico. 
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Figura 5.21: Profissão dos Entrevistados dos povoados Caroba e Cajueiro. 

 

Sobre o tipo de domínio que eles possuíam sobre suas residências e propriedades, no 

povoado Caroba 29 disseram ser própria e 1 afirmou ser de seus parentes; já no povoado 

Cajueiro, 28 disseram ser proprietários de suas residência e apenas 2 disseram morar com 

parentes. No geral 95% responderam morar em casa própria e apenas 5% não possuem casa 

própria (Figura 5.22). 

 
Figura 5.22: Domínio dos entrevistados dos povoados Caroba e Cajueiro sobre suas moradias.  

Foi perguntado à população dos povoados Caroba e Cajueiro sobre o tempo de 

exercício profissional, todos responderam que desempenhavam a atividade a média de 20 

anos.  

No intuito de fazer com que os moradores apresentassem seus conhecimentos quando 

aos recursos hídricos locais e também as condições em que esses recursos se encontram. 

Assim poder identificar a visão do morador quanto à abrangência, restrição ou ausência da 

percepção do ambiente onde vive.  Uma das questões indagadas aos moradores foi quanto à 
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existência de rios, riachos ou nascentes em suas propriedades, nesse item dos 60 

entrevistados, 40% declararam existir cursos d‟água em suas propriedades, os mais citados 

foram: rio Poxim-Açu, riacho das Minas, riacho das Porteiras, rio Caroba, rio da Raiz, rio do 

Pó, rio Poxim e rio do Tronco. Notou-se dificuldade dos entrevistados em distinguir a 

diferença entre rio, riachos ou nascentes, que passa pela propriedade, já 60% disseram que 

não existe rio em sua propriedade, mas conhece alguns rios da região.  

Quando questionados sobre o saneamento básico ficou constatado que os dois 

povoados não possuem sistema de esgoto sanitário. Dessa forma, todos os entrevistados 

declararam utilizarem a fossa como destino final dos dejetos humanos.  

O saneamento básico é essencial para saúde da população, Daltro Filho (2004) diz que 

é um conjunto de ações para promover e assegurar condições de bem estar e segurança a uma 

população, ou seja, refere-se ao bem estar físico, mental e social. O Saneamento é na verdade 

o conjunto de ações voltadas à universalização do abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, promoção da saúde pública, coleta e tratamento de lixo (BRASIL, 2006). 

Contudo, percebe-se que no Brasil o saneamento básico encontra-se ainda defasado, 

mesmo com suporte legal que é a Lei de Saneamento Básico (nº 11445/ 2007), os municípios 

têm encontrado dificuldades em gerenciar esses instrumentos ou ações de maneira universal 

que contribua para a manutenção da saúde nas comunidades. 

 Nisto, os principais vilões do saneamento vem sendo: Os resíduos sólidos e líquidos 

considerados pela NBR 10004/2004, como Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). Isto porque, 

milhões de residências dispõem seus esgotos de forma in natura em córregos, rios, encostas e 

valas a céu aberto, em contra partida cada brasileiro produz em média de 500g a 2 kg de lixo 

diariamente (IBGE, 2010). 

Considerando que lixo é tudo que for rejeitado e misturado aos rejeitos não obtendo 

mais alguma serventia – pois segundo Grimberg (2005) o termo “lixo” já não se aplica para 

aquilo que sobra no processo de produção ou de consumo – observamos a importância do 

tratamento dos resíduos desde as formas de acondicionamento à coleta e à destinação final. 

 Entretanto foi observado que a população dos povoados estudados dispõe dos serviços 

de coleta de resíduos, serviço fornecido pela prefeitura, e pelo menos 42% do total disseram 

ser atendidas. Contudo, por motivos de pouca frequência, ou distância do fluxo normal e 

pontos de coleta 55% declararam que queimavam o lixo, apenas 3% de cada povoado 

relataram que enterravam o lixo Tabela 5.15.  

Tabela 5.15: Destino dos resíduos gerados nos domicílios. 
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Destino dos resíduos sólidos da residência Caroba Cajueiro Total 

Recolhido pela prefeitura 11 14 25 

Depositado em terrenos baldios 0 0 0 

Queimado 18 15 33 

Enterrado 1 1 2 

Depositado próximo ao rio 0 0 0 

Outros 0 0 0 

Fonte: Entrevista de campo (Apêndice X), 2012. 

 

Notou-se que o uso da queima como forma de se desfazer dos resíduos sólidos gerados 

nos domicílios é uma prática muito frequente nos dois povoados. 

Há de se considerar os autores Rocha; Rosa & Cardoso (2009) que consideram a 

queima como uma prática que agrava muito o meio ambiente em virtude da proliferação de 

doenças pelo ar, perda de nutrientes do solo e principalmente pela liberação de dioxinas, 

furanos, hidrocarbonetos poliaromáticos até a formação de novos compostos muito mais 

tóxicos do que atualmente conhecemos. 

A população entrevistada relatou que a frequência da coleta é realizada uma vez por 

semana, apenas 23 declararam não possuir frequência para esse serviço ou não possuir o 

serviço Tabela 5.16. 

Tabela 5.16: frequência da coleta de lixo. 

Frequência da coleta de resíduos sólidos pela prefeitura 

Caroba Cajueiro 

3 vezes por semana 0 0 

2 vezes por semana 0 0 

1 vez por semana 30 16 

Quinzenalmente 0 0 

Não possui 0 14 

Fonte: Entrevista de campo (Apêndice X), 2012. 

 

De acordo com os moradores entrevistados os serviços de limpeza pública e coleta de 

resíduos prestados pela Prefeitura é regular para 41% dos entrevistados, entretanto 36%  das 

pessoas relataram não ser atendidas pelos serviços e 20% disseram que os serviços prestados 

são eficientes, porém estes serviços não alcançam um nível de satisfação por parte da 

comunidade (Figura 5.23). Nesse passo, foi possível visualizar lixo Figura 5.24, 5.25 e 5.26 
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em algumas áreas pertencentes a essa bacia hidrográfica, tal fato deve-se, sobretudo, a não 

abrangência da coleta do lixo em toda extensão povoada.  

 
Gráfico 5.23: Grau de satisfação dos entrevistados com os serviços de limpeza pública. 

 

 
Figura 5.24: Rio Poxim-Açu, presença de lixo às margens.  
Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 
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Figura 5.25: Presença de lixo às margens do rio Poxim-Açu. 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 
 
 

 

 
Figura 5.26: Presença de lixo às margens do rio Poxim-Açu. 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 
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Sobre a percepção dos entrevistados quanto à contribuição dos resíduos na poluição de 

cursos d„água, evidenciou-se que 95% acham que os resíduos podem sim contribui para a 

poluição dos cursos d‟ água, apenas 5% pessoas alegaram que os resíduos não contribuem 

para tal poluição (Figura 5.27). 

 
Gráfico 5.27: Contribuição dos resíduos na poluição dos cursos d‟água. 

 

De acordo com Daltro Filho (2004), a poluição das fontes hídricas é qualquer alteração 

das condições normais que pode comprometer seu uso, e essa poluição pode se dá através de: 

causas naturais, esgotos domésticos ou industriais, águas das chuvas quando a comunidade 

não apresenta infraestrutura de saneamento e esgotamento sanitário, atividades agropastoris e 

disposição inadequada de resíduos. 

Na busca de compreender a percepção dos entrevistados quanto ao entendimento sobre 

meio ambiente foi questionado aos moradores se eles já tinham ouvido falar sobre o tema, 

(Figura 5.28). Por meio deste, pode-se demonstrar que dos 75% dos entrevistados declararam 

saber o conceito de meio ambiente. 

 
Figura 5.28: Entendimento  dos moradores dos povoados Caroba e Cajueiro sobre o que é Meio Ambiente. 

 

Foi perguntado o que eles entendiam sobre o assunto. Estes puderam escolher mais de 

uma alternativa.  No povoado Caroba a comunidade respondeu que o meio ambiente era: a 

natureza e os bichos; manter os rios limpos e não jogar lixo em suas margens; plantar árvores 
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nas margens dos rios; não cortar árvores; não jogar lixo em terrenos baldios; cuidar da 

natureza e dos rios; proteger o meio ambiente é proteger as florestas; não desmatar. Já no 

povoado Cajueiro, a comunidade referiu-se ao meio ambiente como: a natureza preservada; o 

cuidado de não desmatar nem cortar árvores; mencionaram o dever de deixar tudo limpo, é a 

higiene; são as pessoas, as casas, a terra, a mata tudo que existe nela; o meio ambiente é tudo!  

Para a Política Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 6.938, de 31/08/ 1981) “Meio 

Ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e 

biológica, que permite abrigar e reger a vida em todas as suas formas” (Art. 3º, inciso I). 

Segundo Santos (2012), a degradação do meio ambiente se dá por diversas formas, transporte 

de dejetos através da água, o lançamento de resíduos no solo e a alteração do ar pela emissão 

de gases, porém um ambiente é tido contaminado quando os níveis de poluição acarretam em 

prejuízos a saúde pública. 

Em decorrência desse contexto, foi questionado aos moradores dos povoados Caroba e 

Cajueiro se eles possuíam entendimento sobre os assuntos discutidos em torno do conceito de 

meio ambiente. Do total da população entrevistada todos apresentaram entendimento sobre os 

assuntos referenciados na Figura 5.29, e mesmo tendo preferência por um dado tema 

escolheram também outras opções. 

 
Figura 5.29: Entendimento dos moradores dos povoados Caroba e Cajueiro sobre temas ambientais. 

 

Em seguida foi questionado aos entrevistados o nome da bacia hidrográfica em que 

residem, nesse quesito apenas 10% entrevistados disseram que pertenciam a bacia 

hidrográfica do rio Sergipe e 90% disseram não saber (Figura 5.30).  
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Figura 5.30: Conhecimento dos moradores dos povoados Caroba e Cajueiro sobre a bacia hidrografica onde 
residem. 

Sobre a luz da Figura 5.30, que se refere à temática do conhecimento dos rios e riachos 

próximos à área em que residem, 73% dos entrevistados afirmaram conhecer o riacho das 

Porteiras, o riacho do Pó e o riacho das Minas, este último é conhecido para alguns por riacho 

da Cachoeira (Figura 5.31). 

 

Figura 5.31: Conhecimento do nome de rios e riachos localizados nos povoados Caroba e Cajueiro. 
 

Podemos perceber que nesse ponto os moradores demonstraram possuir um 

considerável conhecimento, quanto ao nome dos corpos d‟água onde residem, deve-se, 

sobretudo, da relação que a comunidade mantém com esses corpos d‟água, porém nota-se que 

existe um conhecimento limitado quanto à dinâmica hidrográfica a qual pertence esses 

riachos.  

Na busca de conhecer os principais usos da água questionou-se aos moradores se eles 

utilizavam a água do rio Poxim-Açu para algum fim. Todos os entrevistados disseram utilizar 

a água do rio para algum tipo de atividade (Figura 5.32). 
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Figura 5.32: Conhecimento sobre os principais tipos de uso da água do rio Poxim-Açu. 
 

Dentre os usos listados as mais desenvolvidas são: consumo doméstico e lavagem de 

roupas. Podemos ver fotos de alguns moradores fazendo uso da água no Poxim-Açu. (Figuras 

5.33, 5.34, 5.35). 

 

 

 
Figura 5.33: Riacho das Minas afluente do rio Poxim-Açu  
Fonte: Pesquisa de campo, 2012.        
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Figura 5.34: Rio Poxim-Açu, área de lavagem de roupas. 
Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 
 

 

 

 
Figura 5.35: Rio Poxim-Açu, área de lavagem de roupas. 
Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 
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Quanto ao entendimento dos moradores sobre aos principais tipos de uso da água do 

rio Poxim-Açu, os usos mais citados foi o de lavagem de roupas seguido pelo uso do consumo 

doméstico e dessedentação de animais respectivamente.  

Para conhecer a percepção dos moradores sobre qualidade da água foi questionado 

sobre os usos que mais afetam a qualidade da água do rio (Figura 5.36).  Para os entrevistados 

o uso que mais compromete a qualidade da água é a lavagem de roupa, seguido pela lavagem 

de animais. Nota-se que a lavagem de roupa é uma atividade muito expressiva na área 

pesquisada, pois é comum, principalmente as mulheres, ir lavar roupas em poços construídos 

dentro do rio.  

 
Figura 5.36: Conhecimento sobre os principais tipos de uso que pode comprometer a qualidade da água do rio 
Poxim-Açu. 

Evidencia que 13% mencionaram o banho como atividade que pode comprometer a 

qualidade da água, porém, como ficou explicito na Figura 5.36, 13% alegou usar a água do rio 

para esse fim. Tal fato deve-se, também, pela implantação da canalização da água até as 

residências e ao programa de revitalização das margens do rio Poxim-Açu nas mediações das 

suas propriedades.  

É possível identificar alguns problemas na bacia hidrográfica do Poxim-Açu tais 

como: disposição de resíduos sólidos, ausência de vegetação, agricultura, pastagem próximas 

ao curso do rio e criação bovina em área de nascente. Nesse passo buscou-se conhecer a 

percepção dos moradores quanto à existência de problemas nessa bacia. Assim as alternativas 

mais mencionadas como um dos principais problemas foi o desmatamento, seguido pela 

redução da quantidade da água, poluição no geral e a retirada de areia respectivamente. 

Percebe-se por meio da Figura 5.37 que os moradores sabem da existência desses problemas. 



117 

 

 
Figura 5.37: Percepção dos moradores quanto aos problemas na bacia hidrográfica do Poxim-Açu 

 

Durante as pesquisa de campo foi questionado aos moradores como utilizavam a água 

para consumo próprio, ou seja, para beber – 23 entrevistados que disseram comprar água 

mineral, 52% moradores declararam utilizar da água do rio sem nenhum tratamento, apenas 

10% afirmaram filtrar a água antes de beber (Figura 5.38).  

 
Figura 5.38: Água para o abastecimento dos moradores dos povoados Caroba e Cajueiro.    

 

Apesar da quantidade de moradores declararem beber água sem tratamento, todos os 

entrevistados disseram que a qualidade da água é ótima ou de boa qualidade (Figura 5.39).      

Porém, verificou-se que todos responderam ser abastecidos por poços artesianos comunitários 

especializados pelo território dos dois povoados.  
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Figura 5.39: Qualidade da água do rio Poxim-Açu segundo os moradores dos povoados Caroba e Cajueiro. 
 

Foi questionado aos entrevistados o que eles achavam da poluição do rio Poxim-Açu 

nas mediações onde eles residem. Das pessoas entrevistada, 77% não identificaram a poluição 

como problema grave, 11% afirmaram não existir poluição nesta bacia, 5% disseram que tal 

poluição tem aumentado muito e 7% não souberam responder (Figura 5.40). 

  

 
Figura 5.40: Percepção dos moradores dos povoados Caroba e Cajueiro quanto à poluição no rio Poxim-Açu. 

 

 Na Figura 5.41 está representada a percepção dos entrevistados, onde 62% afirmaram 

que a quantidade de água do rio diminuiu ao longo dos anos, mas para 38% dos entrevistados 

a quantidade da água no rio continua a mesma. Assim no intuito de conhecer a perspectiva 

dos entrevistados quanto às condições do rio Poxim-Açu foi questionado como o rio estaria ao 

longo do tempo em frente às condições atuais.  
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Figura 5.41: Percepção dos moradores  dos povoados Caroba e Cajueiro quanto à quantidade da água do rio ao 
longo dos anos. 

 

Nesse quesito a Figura 5.42 verificou-se que 8% pessoas responderam que o rio irá 

secar, 20% responderam que a poluição irá aumentar, 17% não souberam responder e 55% 

dos entrevistados mencionaram outras situações esperadas por eles ao longo do tempo como: 

 

“[...] Eu acho que o rio vai melhorar porque estão replantando 
suas margens...” “[...] o rio vai melhorar porque as pessoas 
sabem que sem água não se vive...” “[...] Vai melhorar porque 
está tendo fiscalização para não retirar mais areia daqui...”. 

 
 

 
Figura 5.42: Percepção dos moradores  dos povoados Caroba e Cajueiro quanto à situação do rio Poxim-Açu no 
futuro. 

 

Abordou-se na entrevista sobre – a qualidade do meio ambiente onde eles moram, a do 

estado de Sergipe e do Brasil, nesse item constatou que as melhores condições estão para o 

local onde eles residem e decresce a qualidade do meio ambiente quando se aumenta a 

espacialização do território, tal fato se deve, sobretudo, a questão de pertencimento dos 
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moradores ao local e também ao reduzido conhecimento de outras localidades no geral 

(Figura 5.43). 

 

 
Figura 5.43: Percepção dos moradores quanto à qualidade do meio ambiente. 
 

Por último os entrevistados foram questionados sobre quem deveria resolver os 

problemas ambientais inerentes ao rio Poxim-Açu. Dos 60 entrevistados 36 designaram a 

responsabilidade de resolver os problemas ambientais constatados nesta bacia hidrográfica 

aos próprios moradores, 33 pessoas opinaram entre outras opções que a responsabilidade era 

da Prefeitura Municipal, ninguém atribuiu a responsabilidade aos empresários, ao governo 

Federal ou à ONGs.  

Do total de moradores entrevistados sobre quem deveria obter a responsabilidade de 

resolver os problemas ambientais ocasionados na bacia do rio Poxim, 42% moradores 

responderam que eles mesmos, ou seja, eles deveriam se responsabilizar, enquanto 38% 

disseram que a obrigatoriedade deveria ser atribuída a Prefeitura local, 20% residentes 

declararam que a obrigação era do Governo Federal e menos de 10% disseram que os 

responsáveis seriam os empresários e donos de indústrias. Nesse quesito os pesquisados 

puderam escolher mais de uma alternativa (Figura 5.44). 
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Figura 5.44: Percepção dos moradores sobre quem tem obrigação de resolver os problemas ambientais 
relacionados ao rio Poxim-Açu. 
 

 

5.4 CONCLUSÕES 

Os resultados evidenciaram que a maioria dos entrevistados estudou apenas o ensino 

fundamental, tal fato pode ser explicado, primeiramente, por se tratar de pesquisa feita em 

áreas rurais onde a predominância da população vive da agricultura e das atividades 

domésticas e apresentam idade superior a 40 anos. No quesito satisfação quanto ao meio 

ambiente onde moram ficou evidente que os moradores estão satisfeito 

Os dados da pesquisa evidenciam que o perfil socioambiental dos entrevistados 

favorece a compreensão do ambiente primeiramente como biosfera, um lugar que deve ser 

preservado; o ambiente é compreendido como lugar para viver, um recurso vital para a 

sobrevivência, ou seja, é para eles o espaço percebido e vivido. A percepção dos entrevistados 

esteve, primeiro, para a questão dos elementos naturais, apenas pouco indícios da interação 

entre esses elementos e os componentes sociais e culturais. Uma das representações da 

relação sociedade e meio natural ficou evidente quando questionados – quem deveria resolver 

os problemas ambientais locais, 36 moradores responderam ser os próprios moradores. A 

percepção ambiental além de sensibilizar o homem, faz com que ele perceba o ambiente em 

que vive e aprenda a proteger mesmo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nos territórios das bacias hidrográficas, o uso e ocupação do solo são determinantes 

para a manutenção da dinâmica hidrográfica. Solos desprotegidos de cobertura vegetal podem 

acarretar sérios problemas na qualidade do solo e água, além de comprometer a dinâmica 

hidrológica. A existência de vegetação e o tipo de vegetação contribuem para a distribuição da 

água em uma bacia hidrográfica, mas não é só a existência de bacias hidrográficas florestadas 

que garantirá uma produção de água elevada, pode ser  o contrário. Para quantificar, prever ou 

controlar a produção de água e sedimentos deve-se aferir os fatores que contribuem na 

degradação da água e do solo em uma bacia hidrográfica. Por esses e outros fatores, é 

complexo estudar a dinâmica hidrográfica. Nota-se que a modelagem da produção de água e 

sedimentos é fundamental para evitar impactos, mesmo antes da área em questão ser utilizada 

por práticas agrícolas e ou determinado tipo de cultivo. Contribui, também, para o bom 

manejo dessas áreas por meio der ações para recuperar os espaços degradados. Os impactos 

negativos causados pela nação antrópica na natureza aumentam consideravelmente a escassez 

ecológica e a redução da capacidade dos ecossistemas de suportar a vida humana e as 

atividades econômicas. A sociedade moderna deve superar a ideia de esgotamento ambiental e 

criar mecanismos sustentáveis, capazes de objetivar a realidade ambiental e assegurar a 

qualidade de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APEÊNDICE 

 



127 

 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO PARA COLETA DE DADOS 

t 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEIO AMBIENTE 

E DESENVOLVIMENTO 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: DESENVOLVIMENTO REGIONAL  

PROGRAMA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Comunidade:  
 
1- Dados do Entrevistado 
 
 Localidade:__________________________________ Data: __________ 
 
Tipo de usuário 
(   ) membro de comitê  (   ) gestor (   ) irrigante 
(   ) outro (especificar)________________________________________________ 
 
Sexo:  
(   ) feminino   (   ) masculino 
 
 Idade:_______________________________  
ou 
(   ) 10 – 15 anos (   ) 16 – 20 anos (   ) 21 – 25 anos (   ) 26 – 30 anos 
(   ) 30 – 35 anos (   ) 36 – 40 anos (   ) 41 – 45 anos (   ) 46 – 50 anos 
(   ) 51 – 55 anos (   ) 56 – 60 anos (   ) 61 – 65 anos (   ) acima de 65 anos 
 
Grau de Instrução: 
(   ) Nível Fundamental completo (   ) Nível Fundamental Incompleto  
(   ) Nível Médio Completo (   ) Nível Médio Incompleto  
(   ) Nível Superior Completo (   ) Nível Superior Incompleto (   ) Pós-graduação  
 
2 – Tecido Econômico  
 
 Ocupação Profissional: 
 
(   ) Agricultor (   ) Pecuarista (   ) Autônomo  
(   ) Desempregado (   ) Prendas domésticas (   ) Outros 
Qual?____________________________________________________________ 
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Tempo que Exerce a Função: 
(   ) Menos de 5 anos (   ) 5 a 10 anos (   ) 10 a 20 anos (   ) Acima de 20 anos 
 
3- Tecido Social 
 
Propriedade: 
 
(   ) Própria (   ) Particular (   ) Alugada (   ) Parentes (   ) Outros 
Tempo que Reside na Comunidade: 
(   ) Menos de 5 anos (   ) 5 a 10 anos (   ) 10 a 20 anos (   ) Acima de 20 anos 
 
Em sua Propriedade tem: 
 
(   ) Rio (   ) Riacho (   ) Nascente 
a) Nome:_________________________________________________________ 
 
4- Tecido Ambiental 
 
A residência possui rede de esgoto  
(   ) Sim     (   ) Não 
 
Qual o destino dos dejetos do banheiro 
 
( ) rede de esgoto 
( ) fossa 
( ) a céu aberto 
( ) enterra 
( ) não sei responder 
( ) outros ___________________________________ 
 
Destino do resíduo sólido (lixo) da residência? 
 
( ) recolhido pela prefeitura 
( ) depositado em terrenos baldios 
( ) queimado 
( ) enterrado 
( ) depositado próximo ao rio 
( ) outros _____________________________________________ 
 
 
Se respondeu recolhido pela prefeitura, responda às duas questões seguintes: 
 
Qual a freqüência da coleta de resíduo sólido pela prefeitura? 
 
( ) 3 vezes por semana 
( ) 2 vezes por semana 
( ) 1 vez por semana 
( ) quinzenalmente 
( ) outro _______________________________________ 
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O serviço de coleta de resíduo sólido da prefeitura é: 
 
( ) eficiente 
( ) regular 
( ) ruim 
( ) péssimo 
 
Você acha que depositar resíduo sólido em qualquer lugar pode contribuir para a 
contribuição do rio? 
(   ) Sim    (   )Não 
 
Já ouviu falar sobre meio ambiente?  
 (   ) Sim   (   ) Não 
 
O que você entende por meio ambiente? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Quais os temas ambientais que você tem entendimento? 
 
( ) aquecimento global 
( ) poluição dos rios 
( ) poluição do ar 
( ) desmatamento 
( ) lixo – resíduos sólidos 
( ) falta de água 
( ) mudança climática 
( ) não sei responder 
( ) outro________________________________________________ 
 
Você sabe em qual bacia hidrográfica pertence este local? 
 
(   ) Sim   (   ) Não            (   ) Não sei dizer 
 
Se respondeu sim à pergunta anterior, qual o nome desta bacia? 
 
___________________________________________________________________________ 
Você sabe qual(is) o(s) rio(s) mais próximos deste local? 
( ) Sim   ( ) Não 
 
Você sabe qual(is) o(s) nome(s) do rio(s) mais próximo(s) deste local? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Você utiliza a água do rio que passa próximo a este local?  
( ) Sim   ( ) Não 
 
Se responder sim à pergunta anterior, quais os usos que você faz? 
 
( ) consumo doméstico 
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( ) lavagem de roupa 
( ) irrigação 
( ) dessedentação animal 
( ) banho 
( ) pesca 
( ) retirada de areia 
( ) lavagem de animais 
( ) outros __________________________________________________________ 
 
 
Dos consumos a seguir quais podem diminuir a qualidade da água? 
 
( ) consumo doméstico 
( ) lavagem de roupa 
( ) irrigação 
( ) dessedentação animal 
( ) banho 
( ) pesca 
( ) retirada de areia 
( ) lavagem de animais 
( ) outros __________________________________________________________ 
 
De onde vem a água que abastece sua residência? 
 
( ) DESO 
( ) rio 
( ) poço 
( ) carro pipa 
( ) cisterna 
( ) outros __________________________________________________________ 
 
A água que você bebe em sua casa é? 
 
( ) mineral 
( ) filtrada 
( ) fervida 
( ) sem tratamento 
( ) outro__________________________________________ 
 
Quais os principais problemas existentes na bacia hidrográfica do Rio Poxim-Açu? 
 
( ) poluição 
( ) redução da quantidade da água 
( ) ausência de saneamento 
( ) desmatamento 
( ) retirada de areia 
( ) outro ______________________________________________ 
 
Com relação à poluição do(s) rio(s) desta bacia hidrográfica você acha que: 
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( ) não existe 
( ) existe, mas não é um problema 
( ) tem aumentado muito 
( ) não sei responder 
( ) outro ______________________________________________ 
 
 
Com relação à qualidade de água do rio qual sua opinião? 
 
( ) excelente 
( ) boa 
( ) regular 
( ) ruim 
( ) péssima 
( ) não sei responder 
( ) outra____________________________________________________ 
 
Com relação à quantidade de água do rio qual sua opinião? 
 
( ) continua a mesma 
( ) reduziu 
( ) aumentou 
( ) não sei responder 
( ) outra____________________________________________________ 
 
O que você acha que irá acontecer ao longo do tempo com o rio? 
 
( ) o estado atual do rio irá se manter 
( ) a poluição irá aumentar 
( ) o rio vai secar 
( ) não sei responder 
( ) outro _________________________________________ 
 
O que você acha da qualidade do meio ambiente onde você mora? 
 
( ) muito boa 
( ) boa 
( ) regular 
( ) ruim 
( ) muito ruim 
( ) não sei responder 
 
O que você acha da qualidade do meio ambiente em Sergipe? 
 
( ) muito boa 
( ) boa 
( ) regular 
( ) ruim 
( ) muito ruim 
( ) não sei responder 
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O que você acha da qualidade do meio ambiente no Brasil? 
 
( ) muito boa 
( ) boa 
( ) regular 
( ) ruim 
( ) muito ruim 
( ) não sei responder 
 
21.  Em sua opinião quem deveria resolver os problemas do local? 
( ) as pessoas do local 
( ) empresários que possuem indústrias no local 
( ) prefeitura 
( ) governo estadual 
( ) governo federal  
( ) organizações não governamentais 
( ) não sei responder 
( ) outros_______________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
Assinatura/Autorização de uso 

 
As informações contidas neste questionário têm caráter sigiloso e serão utilizadas apenas para 

fins de pesquisa e os nomes dos entrevistados serão preservados. 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSCENTIMENTO DA COLETA DOS DADOS 
 

 

t 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEIO AMBIENTE 

E DESENVOLVIMENTO 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: DESENVOLVIMENTO REGIONAL  

PROGRAMA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

 

 

Termo de Consentimento da coleta dos dados 

 

Eu_________________________________________________________________________  

Abaixo assinado, declaro ter conhecimento dos objetivos da pesquisa intitulada “Uso do solo 

do rio Poxim-Açu; modelagem e construção de cenários conservacionistas, realizada pela 

Geógrafa Alda Lisboa de Matos do curso de Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente 

da Universidade Federal de Sergipe/UFS, orientada pelo Prof. Dr. Antenor de Oliveira Aguiar 

Netto DEA/UFS. 

Concordo em participar da coleta de dados e com a divulgação dos resultados dessa pesquisa 

em reuniões científicas, sendo garantido sigilo quanto minha participação e ou identificação 

das respostas.  

Estou ciente de que posso abandonar minha participação na coleta de dados no momento em 

que assim desejar.  

 

_________________________________________ 

Responsável pelas informações 

 

Data: ____/_________/____ 


