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RESUMO 

 

 

Esta tese tem como objetivo analisar a questão hídrica na bacia sergipana do rio Vaza Barris. 

Para tal, a abordagem socioambiental foi tomada como pressuposto metodológico, posto que a 

problemática hídrica é o reflexo das relações estabelecidas pela interação sociedade/natureza. 

Desta forma, este estudo abrangeu o levantamento dos aspectos geoambientais associando a 

ocupação do solo e aos usos dos recursos hídricos, bem como à condição de vida de seus 

habitantes. Foram também analisadas as políticas públicas voltadas a esta questão, 

identificando o papel que os atores sociais desempenham acerca da gestão hídrica, concluindo 

com uma proposta local de gestão hídrica. Para tal, foram realizados levantamentos 

documentais, bibliográficos e de campo, tendo sido elaboradas cartas temáticas acerca dos 

condicionantes geoambientais, como também a caracterização socioeconômica da bacia por 

meio de análise exploratória de dados secundários, ambos associados às atividades de campo. 

Ocupando uma área de 2.559,0 km2, a bacia abrange 14 municípios, dos quais nove 

apresentam suas sedes municipais inseridas neste recorte espacial. Aspectos climáticos, 

hidrogeológicos e pedológicos determinam limitações hídricas no Alto e Médio-baixo cursos. 

Com relação ao uso do solo predominam atividades voltadas para o setor primário da 

economia. Em termos demográficos, apresenta uma população total em torno de 280 mil 

habitantes, sendo que a ocupação do seu espaço tem se dado de forma desordenada. Um dos 

desdobramentos deste fator pode ser constatado na precariedade da infra-estrutura de 

saneamento básico, na degradação dos mananciais superficiais e na elevada vulnerabilidade 

socioambiental e hídrica. Não obstante, além de ter sido constatado que a maior parte da 

população local apresenta renda baixa, associada a um baixo grau de escolaridade, as políticas 

públicas voltadas para o uso racional dos recursos hídricos nesta bacia ainda são incipientes, 

sendo explícita a ausência de gestão hídrica. Por fim, constatou-se que a unidade bacia 

hidrográfica de rio federal apresenta limitações para efetivar a gestão das águas no Vaza 

Barris sergipano, pois a análise dos condicionantes geoambientais e das condições de vida no 

referido espaço, exprime a necessidade de um gerenciamento, sobretudo, em nível local.  

 

 

Palavras-chave: Questão Hídrica – Bacia Hidrográfica – Gestão das Águas. 
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ABSTRACT 

 

This thesis aims to analyze the water issue in the Sergipe basin of Vaza Barris river. To this 

end, the social environmental approach was taken as a methodological assumption, since the 

water problem is a reflection of the relations established by the interaction between society 

and nature. Thus, this study included a survey of geo-environmental issues involving land use 

and the uses of water resources and the livelihood of its inhabitants. We also analyzed the 

public policies related to this issue, identifying the role that social actors play about water 

management, concluding with a local water management proposal. To this end, documentary, 

bibliographic and field surveys were done and they have been prepared on thematic maps of 

geo-environmental conditions, as well as the socioeconomic characteristics of the basin by 

means of exploratory data analysis side, both associated with field activities. Occupying an 

area of 2559.0 km², the basin covers 14 municipalities, nine of which have their headquarters 

in this city included spatial area. Climatic, hydrological and soil aspects determine water 

limitations in the upper and middle-down strokes. In relation to land use activities, they are 

mostly focused on the primary sector. In demographic terms, it has a total population of 

around 280,000 inhabitants, and the occupation of their space has been happened in a 

disorderly manner. One of the consequences of this factor can be found in the precariousness 

of the infrastructure of basic sanitation, the degradation of surface waters and high socio-

environmental and water vulnerability. Nevertheless, besides having been found that most of 

the local population has low incomes, combined with a low education level, public policies 

aimed at the rational use of water resources in this basin are still incipient, also being explicit 

the absence water management. Finally, it was found that the unit of federal river basin 

presents limitations for effective water management in Sergipe Vaza Barris water, because the 

analysis of geo-environmental conditions and living conditions in that area expresses the need 

for management, especially at the local level. 

 

Keywords: Water Issues - Watershed - Water Management. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A organização espacial de uma localidade é fruto de um processo histórico de 

transformação do espaço natural em espaço construído pelo homem em função da própria 

organização e reprodução da sociedade. 

Estas transformações e as relações estabelecidas entre os homens e a natureza 

encontram-se calcadas, principalmente, no sistema capitalista de produção com forte atuação 

do Estado na organização espacial das localidades, que, por sua vez, sofrem influência 

regional, nacional e mundial, fruto da globalização. 

Nas últimas décadas, principalmente em função do crescimento populacional e 

industrial, é notório o aumento da demanda de água associada à degradação de sua qualidade, 

o que tem engendrado conflitos de usos e problemas de escassez quantitativa e qualitativa. 

Ao mesmo tempo, a água revela cada vez mais o seu caráter estratégico por ser a 

base de inúmeras atividades produtivas da sociedade moderna e por sustentar a própria vida 

no planeta Terra. Neste sentido, a água evidencia seu caráter geográfico na medida em que é 

componente primordial dos processos naturais e da própria história da humanidade. 

Em face da iminente problemática hídrica mundial, a sociedade atual tem buscado 

meios e metas ligadas ao uso e manejo sustentável do recurso água, sendo prementes novos 

paradigmas de gestão racional dos recursos hídricos. 

Os recursos hídricos apresentam múltiplos usos e com o atual crescimento 

populacional e econômico não raramente ocorrem conflitos entre os usuários. Planejar 

adequadamente o seu uso é uma tarefa imprescindível que deverá definir limites para sua 

utilização conciliando as necessidades da sociedade com os limites naturais desse recurso. 

Neste ínterim, a Geografia destaca-se como ciência que engloba o físico e o 

humano, fornecendo elementos para uma gestão racional dos recursos naturais, ao mesmo 

tempo em que busca a integração da sociedade com a natureza. 

Partindo destes pressupostos e considerando que a gestão dos recursos hídricos 

deve buscar conciliar desenvolvimento econômico, com aumento populacional, expansão da 

agricultura e da indústria, urbanização e necessidades socioambientais, a perspectiva 

geossistêmica tem sido pensada em termos de aplicabilidade ao planejamento ambiental com 

o objetivo de conciliar os atributos dos geossistemas aos interesses socioeconômicos da 

sociedade. 
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Por outro lado, torna-se inviável pensar em gestão dos recursos hídricos 

desvinculada de questões pertinentes ao uso do solo e a ocupação humana. Em função 

destes fatos, a bacia hidrográfica tem sido tomada como unidade de planejamento e manejo 

dos recursos naturais por ser uma unidade conveniente ao entendimento da ação dos 

processos hidrológicos e geomorfológicos. 

Sobre esta questão Mota e Aquino (2003, p.127) ressaltam que: 

 

A crescente demanda de água e a multiplicidade de seu uso têm provocado, 
em grande parte, crises de escassez e conflitos de interesse, competição 
institucional, perturbações sociais e até obstáculos ao crescimento 
econômico e à preservação ambiental, resultando, daí a necessidade de 
gerenciamento dos recursos hídricos, sob os aspectos quantitativos e 
qualitativos. 
 

Para tal, devem ser realizados diagnósticos ambientais das bacias considerando e 

integrando os aspectos socioambientais, econômicos, culturais, de uso e ocupação do solo, 

levantamento e estimativas do uso dos recursos hídricos, dentre outros. 

Associado a estas questões encontra-se a figura do Estado, como órgão gestor dos 

recursos hídricos, que busca, através dos princípios de democratização do acesso ao uso da 

água e do aumento da participação da sociedade civil organizada, compartilhar as decisões e 

ações no âmbito da gestão das águas. No entanto, existem grandes entraves a este modelo: um 

deles reside na falta de conhecimento de grande parte da população no tocante a aspectos 

específicos da gestão das águas; pela histórica ausência de participação cidadã no tocante às 

decisões políticas; e pelas limitações do poder público em operacionalizar a gestão 

compartilhada. 

De acordo com Machado (2003), vários problemas afligem o Brasil em termos de 

uso dos recursos hídricos, como o desperdício e o crescimento da população com ocupação 

desordenada dos espaços, causando poluição, erosão, contaminação das águas superficiais e 

subterrâneas, dentre outras agressões ambientais. 

Além destes problemas ambientais, destaca-se a distribuição irregular deste 

recurso no território brasileiro, sendo que a concentração populacional ocorre principalmente 

nas regiões que menor dispõem deste bem, gerando vários conflitos em termos de uso. 

O estado de Sergipe, apesar de possuir pequena dimensão territorial, apresenta 

extensa rede hidrográfica, composta por seis bacias hidrográficas, sendo três federais - São 

Francisco, Vaza Barris e Real e três estaduais - Japaratuba, Sergipe e Piauí.  
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Esta riqueza hídrica foi responsável pela distribuição espacial dos aglomerados 

populacionais influenciando diretamente as atividades dos setores da economia sergipana. 

Atualmente, o crescimento demográfico nestas bacias tem sido acompanhado de uma maior 

pressão sobre os recursos naturais e em especial sobre os recursos hídricos. 

Algumas delas apresentam dificuldades no atendimento às demandas, destacando-

se a bacia do rio Vaza Barris pertencente aos estados da Bahia e Sergipe. Esta bacia apresenta 

dificuldades no atendimento aos múltiplos usos de seus recursos hídricos, sendo classificada 

como de situação muito crítica, pois a relação entre a demanda e a disponibilidade é maior 

que 40%, demonstrando a necessidade de um gerenciamento mais efetivo dos seus recursos 

hídricos (ANA, 2005). 

O baixo curso desta bacia, foco deste estudo, localizado no Estado de Sergipe, 

ocupa 2.559,0km2 de área e apresenta em toda a sua extensão singularidades e 

vulnerabilidades socioambientais que repercutem sobre os recursos hídricos, fonte de usos 

múltiplos na bacia e que contraditoriamente são utilizados como corpo receptor de efluentes 

domésticos, industriais e agro-industriais sem tratamento prévio. 

Ao mesmo tempo, a ocupação da bacia tem se dado de forma desordenada, sendo 

que um dos desdobramentos deste fator pode ser constatado na precariedade nos serviços de 

saneamento. 

Isto posto, esta tese tem como principal objetivo analisar a questão hídrica na bacia 

do rio Vaza Barris em Sergipe, buscando verificar as inter-relações entre os aspectos 

socioambientais deste recorte espacial e os recursos hídricos locais, a partir da análise dos 

componentes ambientais e socioeconômicos e dos usos e desusos dos recursos hídricos. 

Como objetivos específicos podem ser destacados: analisar as condições de vida e 

os condicionantes geoambientais da bacia; avaliar a situação atual dos recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos a fim de fornecer elementos para a gestão dos recursos hídricos; 

identificar os múltiplos usos dos recursos hídricos na bacia; analisar as políticas públicas 

voltadas para a gestão hídrica do recorte em estudo; verificar a participação dos atores sociais 

na gestão hídrica da bacia e estruturar uma proposta de gestão hídrica local. 

Partindo das considerações já elencadas, algumas reflexões emergiram, gerando os 

seguintes questionamentos: Qual a situação socioambiental do espaço delimitado para esta 

pesquisa? Quais as relações entre as atividades econômicas desenvolvidas nesta bacia e o grau 

de comprometimento dos recursos hídricos? De que forma as políticas públicas voltadas para 

a gestão hídrica têm influenciado na organização espacial deste recorte em estudo? Face aos 

múltiplos usos dos recursos hídricos nesta bacia, quais os principais usuários e os conflitos 
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existentes em termos de uso? Como os instrumentos de gestão hídrica têm atuado neste 

espaço? Os atores sociais têm participado da gestão dos recursos hídricos? 

A partir destas reflexões a tese foi sendo construída e a questão do método norteou 

todas as etapas de construção da mesma. 

Um primeiro ponto a ser considerado foi que tipo de abordagem metodológica 

embasaria a tese. Para tal, Leff (2009, p.146) traz uma importante contribuição acerca desta 

questão: 

 

A desorganização ecossistêmica do planeta e a crescente entropia dos 
processos produtivos, guiados pela razão tecnológica e pela lógica do 
mercado, criaram necessidades de enfoques integradores do conhecimento 
para compreender as causas e dinâmicas de processos socioambientais que, 
por sua complexidade, excedem a capacidade de conhecimento dos 
paradigmas científicos dominantes, exigindo uma recomposição holística, 
sistêmica e interdisciplinar do saber.  
 
 

Vale ainda elucidar que a questão ambiental (e intrínseca a ela, a problemática 

hídrica atual) por seu caráter multidisciplinar e por abarcar as inter-relações sociedade e 

natureza, “(...) rompe com um dos clássicos postulados da ciência moderna, qual seja, aquele 

que estabelece a escolha de apenas um método para elaboração do conhecimento científico” 

(MENDONÇA, 2004, p. 136). 

Isto nos remete aos fundamentos da análise geográfica, ao se adotar o ambiente 

como categoria de análise busca-se compreender as transfigurações da natureza pela 

sociedade e da natureza em si, como ente ecológico “(...) ou dito de outra forma, a busca de 

conexão entre a dimensão natural e social” (SUERTEGARAY, 2004, p. 112). 

Assim sendo, infere-se que não é possível utilizar apenas um paradigma cientifico 

para compreender as inter-relações estabelecidas entre sociedade e natureza no mundo atual. 

Ao mesmo tempo, compreende-se que para analisar a questão hídrica deve-se 

tomar como pressuposto o fato de que há uma intrínseca relação entre os condicionantes 

ambientais de um determinado espaço geográfico que irão determinar o potencial e a 

vulnerabilidade hídrica local, e a sociedade ali instituída, cujas condições de vida, estrutura 

institucional, econômica e política irão, em conjunto, determinar os usos e/ou desuso das 

águas. 
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Corroborando com esta análise, Vargas (1999) afirma a água é um recurso 

socioambiental, pois apresenta múltiplas interações com a sociedade a qual se atribui 

relevante valor social e econômico, sendo, portanto, objeto de disputas e conflitos de diversas 

ordens. 

Assim, considerando que o objeto de estudo da Geografia engloba o social e o 

natural, a abordagem socioambiental propõe superar a insuficiência de tratar os problemas 

ambientais somente sob o enfoque natural: “(...) um estudo elaborado em conformidade com a 

geografia socioambiental deve emanar de problemáticas em que situações conflituosas, 

decorrentes da interação entre a sociedade e a natureza, explicitem a degradação de uma ou de 

ambas” (MENDONÇA, 2004, p. 134). 

Neste sentido, a questão hídrica contempla este pressuposto, pois o uso das águas, 

ao longo da história do desenvolvimento da sociedade, tem provocado degradação da mesma 

ao mesmo tempo em que ao diminuir a sua disponibilidade quantitativa e qualitativa afeta 

diretamente o homem e suas atividades produtivas. 

Assim sendo, este trabalho baseia-se na abordagem socioambiental como um 

caminho metodológico que visa compreender a dinâmica da natureza/sociedade no que tange 

a questão dos recursos hídricos.  

Neste sentido, alguns autores contribuíram para o entendimento da temática 

proposta para esta tese, a exemplo de Lanna (1995, 1997), Santos (1997), Leal (1995, 2000), 

Cidade (2001), Silva et.al. (2002), Campos (2003), Machado (2003, 2004), Bouguerra (2004), 

Suertegaray (2005), Tundisi (2005), Ross (1998, 2006), Coelho Netto (2005), Santos e 

Silveira (2005), Saraiva (2005), Zinato (2005), Rebouças (2006), Mendonça (1998, 1999, 

2001, 2006), Orlando (2006), Haesbaert (2007), Magalhães Júnior (2007) e Leff (2009) que 

buscam relacionar o conhecimento geográfico a questões ambientais, e em alguns casos, mais 

especificamente sobre a questão hídrica. 

O Quadro 1 apresenta o esboço do encaminhamento teórico-metodológico dado a 

este trabalho, identificando a abordagem utilizada, os conceitos geográficos trabalhados e as 

categorias de análise utilizadas, bem como indica alguns dos principais precursores que 

nortearam a construção desta pesquisa. 
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Quadro 1 - Esboço Metodológico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Elaboração: Márcia Carvalho (2008). 
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Procedimentos Metodológicos 

 

As bacias hidrográficas têm sido tomadas como unidade de planejamento e manejo 

dos recursos hídricos. No entanto, em função da abrangência da mesma, pode-se seccionar a 

bacia em sub-bacias ou sub-unidades, visando um melhor entendimento socioambiental do 

recorte espacial em estudo. 

Na bacia em questão, optou-se por uma regionalização da mesma em três sub-

unidades, tomando como base o componente climático que irá influenciar fortemente a 

questão hídrica, objeto principal deste estudo. 

Assim, os municípios que apresentam mais de 75% de seu território totalmente 

inseridos no Polígono das Secas, não apresentando a influência estuarina, foram considerados 

como integrantes do Alto-baixo curso. Os municípios com menos de 75% de seus territórios 

inseridos no Polígono das Secas e que não apresentam influência estuarina integram o Médio-

baixo curso. Por fim, os municípios fora do Polígono das Secas e que apresentam influência 

estuarina estão efetivamente no Baixo curso (Quadro 02). Esta regionalização irá permear a 

análise da questão hídrica na bacia.  

 

 

Quadro 2 - Sub-unidades da bacia sergipana do rio Vaza Barris. 

Sub-Unidades Municípios % sobre o Polígono das 
Secas 

 
 

Alto-baixo curso 

Carira 100 
Frei Paulo 100 
Pedra Mole 100 

Pinhão 100 
Simão Dias 100 
Macambira 95,1 

 
 

Médio-baixo curso 

Lagarto 25,8 
São Domingos 19,6 

Itabaiana 13,9 
Campo do Brito 7,4 

Areia Branca 0 
 

Baixo curso 
São Cristóvão 0 

Itaporanga d’Ajuda 0 
Aracaju 0 

Fonte: Anuário Estatístico de Sergipe (2005). Organização: Márcia Carvalho. 
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A partir de então, buscou-se explicar os componentes ambientais físicos (clima, 

geologia, recursos minerais, solos, cobertura vegetal, hidrogeologia e geomorfologia) de 

forma setorizada e posteriormente o socioeconômico, para análise integrada de seus 

elementos.  

Ao longo da pesquisa foram realizadas doze atividades de campo visando analisar 

os principais usos e desusos dos recursos hídricos na bacia em estudo (Quadro 03). 

 

 

Quadro 3 - Atividades de campo realizadas na bacia do rio Vaza Barris em Sergipe. 

Sub-Unidades Municípios Localidade 
 
 
 

Alto-baixo curso 

Carira Barragem: Grutião do Carira 
Assentamento Vaza Barris 

Frei Paulo Barragens: Alagadiço e Coité 
Rio da Pias 
Açude Buri 

Pedra Mole Rio Vaza Barris 
Pinhão Rio Vaza Barris 

Simão Dias Rio Vaza Barris 
Macambira Rio Jacoca 

 
 

Médio-baixo curso 

  
São Domingos Serra da Miaba 

 
 

Itabaiana 

Rio das Traíras / Barragem da Ribeira 
Perímetro irrigado Porção da Ribeira 

Pedreira Rio das Pedras 

Campo do Brito Rio das Traíras / Barragem da Ribeira 

Serras: Montes e São José 
  

 
Baixo curso 

São Cristóvão Rio Paramopama 
Itaporanga 
d’Ajuda 

Rio Paruí 
Mata de restinga – Rodovia SE - 100 

Aracaju Rio Vaza Barris / Zona de Expansão 
Rio Santa Maria / Crôa do Goré 

Elaboração: Márcia Carvalho (2008). 

 

 

O registro iconográfico foi um componente presente nas atividades de campo, pois 

a potencialidade das fotografias se revela no momento em que a mesma retrata fragmentos da 

história local, “um pedaço de real” (BRUNO e SAMAIN, 2006, p.29). 

 

 



 31

Para a elaboração das cartas temáticas foi utilizada a base de dados do Atlas 

Digital sobre Recursos Hídricos de Sergipe da SRH (2004) transposta para os programas 

Arcview GIS 3.2, Spring 4.3 e o CorelDRAW X3. As informações constantes nas cartas 

foram associadas e complementadas com as atividades de campo.  

Os estudos sobre a geologia e os recursos minerais basearam-se em dados do 

Programa de Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil (CPRM/CODISE, 2001), na escala 

1:250.000, associado aos trabalhos de campo (2007-2009) . 

A caracterização dos solos baseou-se no Levantamento Exploratório e 

Reconhecimento de Solos do Estado de Sergipe (EMBRAPA, 1973), associado às 

informações do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA,1999), ao 

Levantamento de Reconhecimento de Média Intensidade dos Solos da Região dos Tabuleiros 

Costeiros e da Baixada Litorânea do Estado de Sergipe (EMBRAPA, 1999), ao Mapeamento 

de Solos do IBGE (2007) e aos trabalhos de campo (2007-2009). 

Para o estudo do clima, foram tomados seis municípios considerados 

representativos para os diferentes tipos climáticos na bacia: Carira, Frei Paulo – representando 

o Alto-baixo curso; Itabaiana e Campo do Brito – referente ao Médio-baixo curso; Itaporanga 

d’Ajuda e Aracaju – representando o Baixo curso. Para o balanço hídrico, optou-se por 

calculá-lo por município para posterior síntese e avaliação da bacia como um todo, utilizando 

o método de Thornthwaite (1948).  

Os dados de precipitação pluviométrica foram obtidos na EMDAGRO (1970-

1997; 1985-1997; 2001-2008), SEPLANTEC (1970 a 2000), COHIDRO (1985-1997) e 

SUDENE (1970-1984). 

Na análise da cobertura vegetal foi utilizado como base cartográfica o Mapa de 

Cobertura Vegetal e Uso do Solo da SRH (2004), associado ao Mapa de Vegetação e Uso da 

Terra elaborado pelo Centro de Pesquisas Espaciais de Sergipe/CEPES (CODISE - 1993) na 

escala 1:100.000, fazendo correlação com os dados de Franco (1983) sobre Biogeografia de 

Sergipe, associando também ao Levantamento da situação florestal do estado de Sergipe de 

Porto (1999) e ao Levantamento das potencialidades da porção estuarina do rio Vaza Barris 

elaborado por Von der Decken (1988), além dos dados da SEPLANTEC (2002). Toda esta 

base foi articulada às visitas de campo (2007-2009) na qual foram avaliadas e identificadas as 

variações fisionômicas e os efeitos antrópicos.  
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A caracterização hidrogeológica apoiou-se em dados do Atlas Digital de Recursos 

Hídricos (SRH, 2004), associando aos dados constantes no Projeto de Cadastro da Infra-

estrutura Hídrica no Nordeste (CPRM, 2002). 

A determinação das classes hipsométricas na bacia foram elaboradas a partir das 

curvas de nível presentes no Atlas da SRH (2004), na qual foram determinadas sete classes: 0-

40; 40-80; 80-160; 160-240; 240-320; 320-400; 400-650. 

A declividade da bacia utilizou a mesma base cartográfica, tendo sido identificadas 

cinco classes: 0 a 2%; 2 a 6%; 6 a 20%; 20 a 50% e acima de 50%. 

A metodologia utilizada para identificar as unidades de paisagens tomou como 

base os níveis de investigação do relevo proposto por Ab’Saber (1969) apresentado por 

Casseti (2001), associando ao que estabelece Ross (1992) no que se refere às Unidades 

Taxonômicas do Relevo. A base cartográfica apoiou-se nos aspectos geomorfológicos da 

bacia, nos trabalhos de campo e nos estudos desenvolvidos por Fontes (1988), Takahashi 

(1994), Mendonça Filho (1998), Chagas (2002), Wanderley (2003), Carvalho (2004) e Vilar 

(2005, 2007). 

A caracterização dos recursos hídricos superficiais da bacia utilizou os dados 

constantes em SERGIPE/CONTÉCNICA (2003), sobre o Enquadramento dos Cursos d'água 

de Sergipe, correlacionando com os trabalhos de campo. 

A análise sobre os recursos hídricos subterrâneos baseou-se nos dados constantes 

no Projeto de Cadastro da Infra-estrutura Hídrica no Nordeste (CPRM, 2002) e no trabalho 

sobre os Parâmetros de Qualidade das Águas Subterrâneas da bacia do rio Vaza Barris 

(CRUZ, 2008). 

O mapa dos principais usuários de recursos hídricos na bacia baseou-se em dados 

do Departamento de Promoção Industrial DEPIN/CODISE (2007), nos cadastros da SRH 

(2008) sobre solicitação de outorga para uso da água de diversos empreendimentos, nos dados 

constantes em CPRM (2002) e nas atividades de campo (2008). 

As cartas temáticas sobre os assentamentos rurais, unidades de planejamento e 

localização da bacia basearam-se no Atlas Digital de Recursos Hídricos (2004). A carta sobre 

os territórios sergipanos baseou-se nos dados da SERGIPE/SUPES (2008). 

Concernente ao levantamento das fontes históricas, visando obter dados acerca das 

formas de ocupação e povoamento em tempos pretéritos, os estudos foram pautados na 

Enciclopédia dos Municípios (1957), Nunes (2006), Andrade e Santos (1992), além das 

pesquisas realizados no Arquivo Público e no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, em 
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2007. O Mapa Topográfico da Província de Sergipe D’el Rey (GONNET, 1815) foi retirado 

de Souto (1997). 

Os estudos socioeconômicos promoveram a caracterização social e econômica dos 

municípios integrantes da bacia do rio Vaza Barris em Sergipe por meio de uma análise 

exploratória dos dados secundários associado às atividades de campo, que buscaram 

confrontar os dados secundários com a realidade em estudo. 

Os dados relacionados com a população residente, densidade demográfica, 

crescimento populacional, grupos de idade, renda, características dos domicílios quanto à 

forma de abastecimento e tratamento de água e esgotamento sanitário foram baseados nas 

informações constantes no Sistema de Atenção Básica de Sergipe (SIAB, 2007), Contagem de 

População (IBGE, 2007), Censos Demográficos do IBGE de 1991 e 2000 e nos Perfis 

Municipais (2002). 

Do Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil (PNUD, 2000) foram coletadas 

informações relativas ao IDH, escolaridade, taxa de analfabetismo, mortalidade infantil e 

esperança de vida dos municípios integrantes da bacia. 

Relativo ao uso e ocupação do espaço e da evolução das atividades econômicas foi 

utilizado indicadores constantes no Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2006), Anuário Estatístico de Sergipe (2005) e nos dados cadastrais do 

DEPIN/CODISE (2007). 

A metodologia proposta por Magalhães Júnior (2007) norteou a estruturação dos 

indicadores ambientais e de recursos hídricos, que foram utilizados para identificar a relação 

pressão/estado/resposta sobre as águas e fornecer um ensaio sobre a qualidade socioambiental 

na bacia. Esta metodologia foi adaptada também para a elaboração da vulnerabilidade hídrica 

local. 

Buscando identificar a participação dos atores sociais na gestão hídrica da bacia, 

foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com representantes da comunidade local e 

representantes políticos nos municípios integrantes da bacia (Apêndice 1), conforme apontam 

os encaminhamentos metodológicos de Leal (2000) e Orlando (2006). 

Além destas informações e de acordo com as considerações metodológicas de 

Silva et.al. (2002), sobre os recursos hídricos em bacias litorâneas e peri-urbanas, foram 

identificadas as disponibilidades hídricas, qualidade dos recursos hídricos, usos e demandas 

atual e futura, tipos de abastecimento (urbano, rural, industrial), lançamento de efluentes, 

além da identificação e avaliação das políticas públicas relacionadas com os recursos hídricos 

na bacia em estudo. 



 34

A análise sobre as disponibilidades hídricas da bacia baseou-se nas pesquisas sobre 

Desenvolvimento de Recurso Hídrico no Estado de Sergipe (JICA, 2000), Disponibilidade 

Hídrica nas Unidades de Balanço da Bacia Hidrográfica do Rio Vaza Barris (CUNHA, 2001), 

Disponibilidade e Demanda de Água nas Unidades de Balanço das Bacias Hidrográficas de 

Sergipe (CUNHA, 2002) e no Relatório de Inspeção das Principais Barragens do Estado de 

Sergipe, Volumes I e II (SEPLANTEC/SRH, 2005). 

Foram efetuados levantamentos referentes à legislação federal, estadual e 

municipal acerca dos recursos hídricos e sua efetiva aplicação ou não na área de estudo e 

conseqüentemente seu reflexo sobre o ordenamento espacial na bacia do rio Vaza Barris em 

Sergipe. 

Na Superintendência de Recursos Hídricos do Estado (SRH) foram identificados 

os instrumentos de gestão dos recursos hídricos já instituídos no espaço em estudo (SRH, 

2008). 

Por fim, buscou-se um diálogo com os autores no âmbito geográfico que 

permitiram compreender e desvendar as relações socioambientais e hídricas estabelecidas no 

espaço em estudo. 

 

 

Nestes termos, a tese apresenta-se estruturada em seis capítulos. O primeiro aborda 

“Os recursos hídricos no âmbito geográfico”, o qual apresenta os pressupostos teórico-

metodológicos de cunho geográfico que irão nortear o entendimento sobre a questão hídrica. 

O segundo, intitulado “Ocupação têmporo-espacial, condições de vida e utilização 

das terras no Vaza Barris sergipano”, apresenta o processo histórico de produção do espaço na 

bacia, tecendo análises sobre as condições de vida local e de uso do solo.  

No terceiro capítulo, “Condicionantes geoambientais na bacia do rio Vaza Barris 

em Sergipe e suas inter-relações com os recursos hídricos locais”, são tecidas considerações 

sobre os componentes geológicos, climáticos, pedológicos e geomorfológicos que apresentam 

íntima relação com a disponibilidade quantitativa e qualitativa dos recursos hídricos na bacia.  

No quarto capítulo “Uso e desusos dos recursos hídricos no Vaza Barris 

sergipano” aborda os múltiplos usos das águas neste recorte espacial, seus principais usuários 

e a realidade da infra-estrutura hídrica e saneamento local. 

O quinto capítulo “Disponibilidades, Demandas e Vulnerabilidade Hídrica na 

Porção Sergipana da Bacia do Rio Vaza Barris”, apresenta uma caracterização dos recursos 
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hídricos superficiais e subterrâneos na bacia, bem como aborda as disponibilidades, demandas 

e vulnerabilidade hídrica no espaço em estudo. 

O sexto capítulo intitulado “Gestão das águas na bacia sergipana do rio Vaza 

Barris: Quais águas? Qual gestão?” aborda as contradições entre os aspectos políticos, os 

atores sociais usuários dos recursos hídricos e a realidade socioambiental da bacia, 

culminando com uma proposta de gestão em nível local. 

Por último, são tecidas as considerações conclusivas acerca da temática em pauta, 

seguido pelas Referências, Apêndices e Anexos. 
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CAPÍTULO  1 

 

 

OS RECURSOS HÍDRICOS NO ÂMBITO GEOGRÁFICO 

 

 

Como recurso natural, a água é componente fundamental para os seres vivos e para 

a manutenção dos ecossistemas terrestres e aquáticos, fazendo parte de um todo sistêmico, 

alimentando os biomas das zonas temperadas e tropicais, envolvendo e/ou participando de 

diversos ciclos biogeoquímicos. 

Sobre o aspecto cultural, desde os tempos antigos, a água é carregada de 

simbolismo em várias religiões e em todas as crenças1, permeando o imaginário coletivo, seja 

considerando-a como componente sagrado ou como fonte de vida e/ou provedora de recursos 

para a sobrevivência do próprio homem. 

Enquanto componente da paisagem, a água é um elemento físico que interliga 

biosfera, hidrosfera, atmosfera e litosfera, condicionado a vida animal e vegetal. Sob o 

aspecto geomorfológico, atua como agente modelador do relevo terrestre e no comportamento 

de solos e rochas, conforme afirma Coelho Netto (2005, p. 93). 

 

A água constitui um dos elementos físicos mais importantes na composição da 
paisagem terrestre, interligando fenômenos da atmosfera inferior e da litosfera, 
e interferindo na vida vegetal-animal e humana, a partir da interação com os 
demais elementos do seu ambiente de drenagem. 

 

Em termos hidrológicos, a água ocorre no estado sólido – como geleiras ou 

precipitando na forma de neve; líquido – na forma de chuva e como componente de superfície 

de rios, lagos, oceanos, além de participar do fluxo subterrâneo que alimenta os componentes 

superficiais; e gasoso – na forma de vapor d’água ou umidade atmosférica. O ciclo 

hidrológico apresenta as mudanças de estado ocorridas com o elemento água e a importância 

                                                 
1 Podem ser enumerados vários significados culturais e religiosos relacionados com a água. Na religião católica, 
o Batismo é considerado a porta de entrada para estarmos em contato com Cristo, pois “aquele que não nascer da 
água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus” (JOÃO 3, 1-8). Bouguerra (2004) apresenta outros 
significados: “Tales de Mileto, um dos sete sábios da Grécia, já afirmava no século VI a.C. que a água é a 
origem de todas as coisas” (op. cit, p. 24); “É na Babilônia que os antigos situavam uma das sete maravilhas do 
mundo, os jardins suspensos, atribuídos à legendária Semiramis e que testemunham o excepcional domínio da 
água dessa civilização. Para os antigos egípcios, toda a fonte da vida, seja humana como a divina, é a massa de 
água primitiva que eles personificavam sob o nome de Nu... O Gênesis, por sua vez, menciona o espírito divino 
que pairava sobre as águas... Quanto aos chineses, eles veneram e temem a água” (op. cit, p. 26-27); “Na África, 
sempre se oferece água de boas-vindas ao estrangeiro e ao convidado” (op. cit, p. 47). 
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da mesma na manutenção de toda forma de vida no planeta, sustentando a biomassa vegetal e 

animal, incluindo o homem e suas construções antrópicas.  

Sobre as funções que a água exerce, Zinato (2005, p. 630), sintetiza algumas: 

A água é um elemento altamente mobilizador.  Relacionado diretamente 
com a saúde, com a vida e com o lazer do ser humano, carrega em si 
diferentes mensagens, sejam elas meramente técnicas, sejam religiosas, 
culturais ou emocionais... Pode-se dizer que a água é um elemento que 
contribui para a construção da identidade da imagem de um lugar, tornando-
o singular entre tantos outros. 

 

O planeta Terra é abundante em água. No entanto, 97,5% dos recursos hídricos 

encontram-se nos mares e oceanos. Os 2,5% restantes formam as águas doces, das quais 

68,9% localizam-se nas calotas polares e geleiras, 29,9% formam as águas subterrâneas 

doces, apenas 0,3% encontram-se em rios e lagos e 0,9% em outros reservatórios (solos 

gelados, pântanos, água na biomassa, na atmosfera) (TUNDISI, 2005). 

É importante considerar que o termo água refere-se ao elemento natural, 

desvinculado de uso, e o termo recurso hídrico está relacionado com a água enquanto bem 

econômico passível de uso pela sociedade em diferentes formas, a exemplo da geração de 

energia, irrigação, dessedentação, etc. (REBOUÇAS et al, 2006). 

Em termos de disponibilidade espacial, os recursos hídricos não estão disponíveis 

de forma eqüitativa. Segundo Rebouças et.al. (2006), os quatro países mais ricos em água 

doce no mundo, em termos de descarga média dos rios (em m3/s) são: Brasil (197,500), 

Rússia (128,857), USA (119,365) e Canadá (104,444). Isto significa que o Brasil possui 12% 

do total mundial de água doce utilizável2, correspondendo a 53% da água doce da América do 

Sul, sendo considerado o país mais rico do mundo em recursos hídricos, distribuídos numa 

extensa rede hidrográfica. 

No entanto, este recurso encontra-se distribuído de forma irregular no território. A 

região Norte dispõe sozinha de praticamente 70% da água brasileira, na qual vivem apenas 

6,8% da população brasileira. A região Sudeste, com maior concentração populacional 

(42,65%), dispõe de apenas 6% dos recursos hídricos, enquanto que a região Nordeste, que 

abriga 28,91% da população dispõe apenas de 3,3% dos recursos hídricos do país, ou seja, é a 

região mais deficitária em termos hídricos. A segunda maior concentração populacional 

                                                 
2 Conforme observa Rebouças (2002) cerca de 80% da produção de água doce são fornecidas pelas bacias 
hidrográficas do Amazonas, São Francisco e Paraná que irrigam 72% do território brasileiro. Além desse 
potencial hídrico superficial destacam-se as águas subterrâneas que representam 97% de toda a água doce 
presente no Brasil. 
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ocorre principalmente na região que menor dispõe de recurso hídrico, gerando vários conflitos 

em termos de uso (Tabela 1).  

 

Tabela 1 - Distribuição percentual dos recursos hídricos nas regiões do Brasil. 

Região Recursos Hídricos 
(% do total do país) 

Superfície 
(% do total do país) 

População 
(% do total do país) 

Norte 68,50 45,3 6,98 
Centro Oeste 15,70 18,8 6,41 
Sul 6,50 6,8 15,05 
Sudeste 6,0 10,8 42,65 
Nordeste 3,3 18,3 28,91 
Total 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Granja e Warner (2006). 

 

De acordo com estudos recentes realizados pela Agência Nacional de Águas3 sobre 

a situação atual dos recursos hídricos no país, constatou-se que as bacias do Amazonas, 

Tocantins/Araguaia são as que possuem situação confortável em termos de disponibilidade X 

demanda4. Por outro lado, nas demais bacias a situação é pelo menos preocupante. 

Algumas bacias do Atlântico Leste apresentam dificuldades no atendimento às 

demandas, no qual destaca-se a bacia do rio Vaza Barris pertencente aos estados da Bahia e 

Sergipe. Esta bacia apresenta dificuldades no atendimento aos múltiplos usos de seus recursos 

hídricos, sendo classificada como de situação muito crítica, pois a relação entre a demanda e a 

disponibilidade é maior que 40%, demonstrando a necessidade de um gerenciamento mais 

efetivo dos seus recursos hídricos (ANA, 2005). 

Independente da distribuição quantitativa ou qualitativa, as águas podem ser 

classificadas quanto a sua natureza de utilização em consuntivas, não consuntivas e local 

(REBOUÇAS, 2006; TUNDISI, 2005). Os usos consuntivos referem-se aos usos que retiram 

a água de sua fonte natural diminuindo suas disponibilidades quantitativas, espacial e 

temporalmente – a exemplo da dessedentação e da agricultura. Os não-consuntivos referem-se 

aos usos que retornam à fonte de suprimento, praticamente a totalidade da água utilizada, 

podendo haver alguma modificação no seu padrão temporal de disponibilidade quantitativa – 

a exemplo da geração de energia, navegação, piscicultura. Por fim, os usos locais referem-se 

                                                 
3 ANA - Autarquia sob regime especial, criada pela Lei 9.984 de 17 de julho de 2000 com autonomia 
administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente e que tem por finalidade implementar, 
em sua esfera de atribuições, a Política Nacional de Recursos Hídricos (Decreto n. 3.692 de 19/12/2000). 
4 A disponibilidade é a vazão regularizada pelo sistema de reservatórios a montante, com 100% de garantia, 
somada à vazão com permanência de 95% no trecho não regularizado; em rios sem regularização, a 
disponibilidade é a vazão com permanência de 95% (ANA, 2005). 
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aos usos que aproveitam a disponibilidade de água em sua fonte sem qualquer modificação 

relevante, temporal ou espacial, de disponibilidade quantitativa, como na conservação de 

banhados. 

Em relação à função técnica, as águas têm sido utilizadas pelo homem para a 

geração de energia, irrigação, diversos usos industriais e comerciais, além dos usos pessoais e 

domésticos diários. 

A água enquanto componente físico e fundamental na produção do espaço 

condiciona, com algumas exceções, a localização de núcleos populacionais, indústrias, usinas 

hidrelétricas, empreendimentos agrícolas e de aqüicultura, bem como atividades voltadas para 

a pesca, o esporte e o lazer. 

Estes usos denotam o caráter eminentemente geográfico das águas, pois é ao 

mesmo tempo um recurso da natureza e base indispensável do desenvolvimento da sociedade. 

Em outras palavras, a água exprime a relação direta e indissociável entre sociedade e 

natureza. 

Corroborando com esta análise Drew (2002, p.87) afirma que: 

 

A água doce é o mais importante recurso da humanidade, individualmente 
considerado. À escala mundial, o que inibe a expansão da agricultura e o 
povoamento de vastas regiões é a insuficiência de água. À escala local, os 
recursos hídricos determinam a localização de certas industrias, como a 
geração de energia; antigamente, o estabelecimento de povoações estava em 
relação estreita com a localização de rios e fontes. 

 

Esta apropriação das águas nos remete ao processo histórico de ocupação do país: 

 

É evidente que, no decorrer da história, os diferentes grupos sociais que aqui 
se faziam presentes apropriaram-se, cada um à sua maneira, e de acordo com 
seus propósitos, dos cursos d’água e dos recursos que estes lhe ofereciam. 
Essa apropriação plural, conduzida por motivações culturais e econômicas, 
variadas e amiúde antagônicas, persiste na atualidade, acarretando, com 
relativa freqüência, conflitos sociais de maior ou menor monta... Da mesma 
forma, cada segmento social elaborou representações e significados próprios 
relativamente aos rios e os emprega ainda hoje na luta pela afirmação de seus 
interesses e identidades grupais (QUEIROZ, 2006, p.734). 

 

Em contrapartida, em função do incremento populacional e do desenvolvimento 

técnico-científico, tem crescido cada vez mais a exploração dos recursos naturais dos sistemas 

ambientais para satisfazer as necessidades de origem antrópica.  

A noção de recursos naturais está fortemente vinculada a sociedade capitalista, no 

momento em que estes são definidos em função de interesses particulares. 
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De acordo com Christofoletti (1999, p. 158), 

 
(...) o conceito de recursos naturais é sensível ao contexto em que é utilizado. 
Os componentes existentes na superfície terrestre não surgem como recursos 
naturais apenas porque se encontram no sistema da natureza. Passam a essa 
categoria quando ganham relevância em função da intervenção humana, pelo 
conhecimento de sua existência, pelo conhecimento de como pode ser 
tecnicamente utilizado e pela sua integração a determinadas necessidades da 
sociedade. Em conseqüência, o mesmo recurso natural não é perene em sua 
importância ao longo dos tempos nem possui a mesma relevância em todas as 
regiões. 
 

Os recursos naturais podem também ser definidos “como os corpos e forças da 

natureza, que em um dado nível de desenvolvimento das forças produtivas pode-se utilizar 

para satisfazer as necessidades da sociedade humana, através de sua participação direta nas 

atividades materiais” (RODRIGUEZ et.al., 2004, p.56). 

No caso do recurso água, a denominada ‘crise da água’ apresenta forte associação 

com 

(...) às demandas cada vez maiores por recursos naturais para o 
desenvolvimento do modo capitalista de produção. A sociedade de consumo 
apreende recursos naturais como bens a serem incorporados à geração de 
mercadorias, admitindo, sem questionar, a apropriação privada da base natural 
da Terra que possibilita a construção da base material da existência humana 
(RIBEIRO, 2008, p.71). 
 

Não obstante, a degradação da qualidade das águas é fato concreto em todo o 

planeta, não há um discurso forjado sobre a deterioração dos mananciais. Este processo de 

degradação dos recursos naturais deve-se em parte das concepções de que a natureza e a 

sociedade são entidades distintas. Estando o homem não presente na natureza, não tem porque 

se preocupar com ela. Daí as relações de usufruto insustentável dos bens naturais e a 

necessidade de um repensar sobre estas relações. Para Suertegaray (2005, p. 48): 

 

A concepção de natureza que norteou/norteia os estudos da Geografia derivam 
de concepções de mundo diferenciadas, inclusive sob a mesma cultura. Um 
exemplo é a cultura ocidental, que no âmbito da filosofia e das ciências, a 
concebe como externa ao homem, como natureza em si, produzida a partir de 
um projeto alicerçado na idéia de transcendência e/ou como resultado de uma 
auto-produção e alicerçada na contingência, portanto imanente. Mas, também 
foi/é pensada como natureza primordial, de onde se concebe tudo sendo 
natureza, aqui incluído o homem, por vezes, na sua dimensão biológica, por 
vezes, nas suas diferentes dimensões. Distinguindo-se da natureza, não os 
indivíduos biológicos, mas a sociedade. 
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Ao mesmo tempo, deve-se compreender que o distanciamento entre homem e 

natureza não é recente, sendo que em função da visão capitalista da sociedade atual, este 

rompimento tornou-se mais evidente, conforme afirma Cidade (2001, p. 116): 

 

A separação entre sociedade e natureza, freqüentemente considerada 
característica essencial do capitalismo, com reflexos nos sistemas de 
pensamento que o acompanharam, mostra-se antiga, aparecendo desde os 
povos primitivos. Fica claro, por outro lado, que o desenvolvimento social e 
econômico acompanhou-se de uma transformação progressiva da natureza. 
Em moldes capitalistas, caracterizou-se fortemente pela utilização de recursos 
naturais vistos como um objeto de exploração para a obtenção de lucros 
progressivamente maiores. Os sistemas de pensamento que acompanharam 
esse desenvolvimento das forças produtivas não se furtaram à tentação de 
legitimar esse crescimento e o progresso que o acompanharia. Em síntese, 
torna-se cada vez mais claro que, enquanto a separação entre sociedade e 
natureza é bastante antiga, o capitalismo, juntamente com os sistemas de 
conhecimento associados à sua emergência, tornou mais aguda essa separação, 
estabelecendo tendências a uma ruptura. 
 
 

Especificamente sobre os recursos hídricos, em função do crescimento econômico 

e da ocupação desordenada do solo, associado ao uso não racional da água, ocorrem déficits 

hídricos em diversas bacias hidrográficas, seja pelo crescimento da demanda ou da 

degradação da qualidade hídrica local. 

Analisando a importância da água no cenário social, hoje, cerca de 1,4 bilhão de 

pessoas não têm acesso a água limpa, em função da ausência do saneamento básico, tornando 

a água um veículo de transmissão de doenças hídricas, a exemplo da disenteria e da cólera 

(HESPANHOL, 2006). 

Ao mesmo tempo a deterioração hídrica apresenta outras causas: 

 

(...) a água doce no Brasil está também ameaçada pelo crescimento da 
população e da ocupação desordenada do solo, do desenvolvimento 
industrial e tecnológico, que vêm acompanhados de poluição, erosão, 
desertificação e contaminação do lençol freático. [...] Como resultado das 
desigualdades sociais e regionais, da pressão antrópica e da expansão das 
atividades industriais, rios, riachos, canais e lagoas foram assoreados, 
aterrados, desviados e até mesmo canalizados (MACHADO, 2003, p.123). 
 

O crescimento populacional veio acompanhado do consumo deste recurso paralelo 

ao decréscimo do poder aquisitivo de parte da população, como também da ausência de 

políticas públicas efetivas ligadas ao saneamento básico, o que tem gerado problemas 

socioambientais. Assim, 
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(...) nos últimos 60 anos, a população mundial duplicou, enquanto o 
consumo de água multiplicou-se por sete (...) havendo poucas regiões no 
mundo ainda livres dos problemas da perda de fontes potenciais de água 
doce, da degradação na qualidade da água e da poluição das fontes de 
superfície e subterrâneas... (MORAES e JORDÃO, 2002, p.62). 

 

Ao mesmo tempo, a apropriação desigual dos recursos hídricos pela sociedade 

agrava a dimensão política da ‘escassez’ da água: 

 

Os dados da água renovável e de consumo atual de água deixam claro que não 
há falta de água do ponto de vista dos processos naturais que geram a oferta 
hídrica. Porém, ela é identificada quando a análise ocorre por país. Ou seja, a 
formação territorial é responsável pelo acesso à água (RIBEIRO, 2008, p.71). 

 

Nestes termos, um dos grandes desafios das políticas públicas na atualidade está 

ligada à gestão racional e participativa dos recursos hídricos, pois a água além de ser essencial 

para a sobrevivência do ser vivo, é um recurso limitado e base indispensável para a maioria 

das atividades produtivas humanas. 

Em função dos múltiplos usos que apresenta, podem ocorrer conflitos entre os 

usuários, sejam eles de destinação de uso, de disponibilidade quantitativa ou qualitativa, 

emergindo ações tanto do poder público, quanto da sociedade organizada, visando o uso 

racional e que respeite os limites ambientais e o direito de uso futuro deste elemento físico. 

Segundo Bouguerra (2004, p. 73) estima-se que, no século XXI, a questão da água 

será bem mais preocupante que a dos recursos alimentares ou energéticos, embora não haja 

unanimidade entre os cientistas, pois o que se denomina como escassez de água na verdade 

passa pelo aspecto da má gestão dos recursos hídricos. Deve-se entender também que “... a 

escassez é fruto de uma relação social com as coisas. Sabe-se, porém, que o capitalismo só 

pode funcionar sobre o conceito de escassez. Portanto, é preciso ser muito prudentes ao 

falarmos da crise da água e perguntarmo-nos sempre quem se beneficia com a crise”. 

Dada a importância a dos recursos hídricos como fator estruturador do espaço, 

condicionando a localização dos núcleos humanos, bem como a dinâmica dos mesmos, é 

inegável a sua importância geoestratégica no desenvolvimento da sociedade. 

Ao mesmo tempo, Leal (2000, p. 36) adverte que “as águas podem constituir 

recursos limitantes ou indutores do processo de desenvolvimento econômico social de 

determinada área e sua gestão pode interferir no uso e ocupação do solo”. 

Nestes termos, torna-se inviável pensar a problemática hídrica desvinculada de 

questões políticas e pertinentes ao uso do solo e a ocupação humana. Em função destes fatos, 
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a bacia hidrográfica tem sido tomada como unidade de planejamento e manejo dos recursos 

naturais, sendo que para realizar o planejamento dos recursos hídricos é necessário estruturar 

alternativas que conciliem os atributos paisagísticos e as necessidades da sociedade. 

 

 

1.1 Espaço, Território e Bacia Hidrográfica 

 

Para o entendimento da importância da bacia hidrográfica no que se refere ao 

planejamento e gestão das águas, torna-se pertinente compreendê-la enquanto um recorte 

físico-territorial de um determinado espaço geográfico construído histórico e socialmente.  

Este espaço, considerado ‘uno e múltiplo’, apresenta o valor que a sociedade 

impõe através de seu uso, pois 

 

O espaço não é indiferente a mundialização do mercado e da mercadoria... O 
espaço, soma dos resultados da intervenção humana sobre a terra, é formado 
pelo espaço construído que é também espaço produtivo, pelo espaço 
construído que é apenas uma expectativa, primeira ou segunda, de uma 
atividade produtiva, e ainda pelo espaço não-construído mas suscetível – face 
ao avanço da ciência e das técnicas e às necessidades econômicas e políticas 
ou simplesmente militares – de tornar-se um valor, não-específico ou 
particular, mas universal, como o das mercadoria no mercado mundial 
(SANTOS, 1997, p. 19). 

 

Assim, a valorização de um determinado espaço decorre do valor embutido a ele 

em função dos seus atributos e da sociedade que nele se reproduz, conforme relata Santos 

(1996a, p. 83) ao afirmar que: 

 

O espaço, uno e múltiplo, por suas diversas parcelas, e através do seu uso, é 
um conjunto de mercadorias, cujo valor individual é função do valor que a 
sociedade, em um dado momento, atribui a cada pedaço da matéria, isto é, a 
cada fração da paisagem. 

 

Corrêa (1993) ressalta a necessidade de considerar que o espaço, ‘dado 

gratuitamente pela natureza’, encontra-se impregnado de significados sociais pelo homem, 

transformando-o, através das relações sociais de produção, em um elemento inserido na 

totalidade de uma sociedade específica. 
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Sobre esta questão Bortolozzi e Perez Filho (1999, p. 17) apontam que: 

 

A totalidade do espaço se converte através da territorialidade no lugar da 
reprodução das relações sociais. Isto assume grande importância devido à 
crescente acumulação de formas espaciais que o capitalismo contemporâneo 
cria, exemplificada com a progressiva urbanização da humanidade. Com a 
expansão da urbanização, nos países subdesenvolvidos, torna-se ainda mais 
desigual a distribuição dos meios de equipamentos coletivos, tendendo ser 
ainda mais deficitários em certas áreas, geralmente para as de população de 
baixa renda. 

 

Segundo Moreira (1993, p. 34), o espaço geográfico é a expressão da socialização 

da natureza pelo homem, pois 

 

O processo de socialização da natureza pelo trabalho social, ou seja, a 
transformação da história  natural em história dos homens (ou da história dos 
homens em história natural), implica uma estrutura de relações sob 
determinação do social. E é esta estrutura complexa e em perpétuo movimento 
dialético que conhecemos sob a designação de espaço geográfico. 

 

Assim, o espaço geográfico deve ser compreendido como possuidor de uma única 

natureza, resultado da interação mútua das duas naturezas, a primeira natureza – a natural e a 

segunda natureza – a social (GOMES, 1991). 

A transformação dessas duas naturezas em uma só natureza ocorre 

 

(...) por intermédio do seu trabalho (do homem) de cunho produtivo e social, o 
homem historiciza a natureza, isto é repassa a ela o desenvolvimento 
civilizatório (econômico/social, científico/tecnológico, artístico) na proporção 
de sua capacidade de transformá-la e de senti-la dotada de superior dimensão 
social. É pelo mecanismo de sua inserção no quadro natural que o homem vai 
construindo o espaço geográfico, sendo este caracterizado pela crescente 
‘socialização da natureza’ quando introduzimos no habitat ecúmeno maior 
avanço cultural no sentido abrangente (lato sensu) (op. cit., p.14). 
 

Para Santos (1988), o espaço assume, na atualidade, importância fundamental, pois 

a globalização do processo produtivo faz com que cada espaço tenha seu valor efetivamente 

ou potencialmente. 

Neste contexto, ainda de acordo com este autor, o espaço deve ser compreendido 

como uma interação entre objetos (naturais e artificiais) e as relações criadas em função da 

ação dos homens sobre o próprio espaço. 

A humanização dos lugares e dos objetos caracterizam as formas espaciais, pois  

“por trás dos padrões espaciais, das formas criadas, dos usos do solo, das repartições e 
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distribuições, dos arranjos locacionais, estão concepções, valores, interesses, mentalidades, 

visões de mundo” (MORAES, 1996, p.16). 

Pode-se afirmar, então, que as formas espaciais são produtos históricos resultantes 

da valorização do espaço em função de necessidades, utopias ou interesses de uma 

determinada sociedade. Assim, o espaço pode ser compreendido também como “resultado da 

ação humana sobre a superfície terrestre que expressa, a cada momento, as relações sociais 

que lhe deram origem” (op.cit., p.15). 

O espaço também é organizado em decorrência dos mecanismos de ordenamento 

que a sociedade institui, ditando regras e normas de localização e distribuição, conforme 

afirma Moreira: 

A constituição geográfica da sociedade (ou da natureza) começa na 
localização. Um ponto da superfície terrestre é escolhido, através do 
processo da seletividade, para localização, esta escolha mobiliza um plano 
de diversidade cuja coagulação na unidade é o espaço. A localização leva à 
distribuição, mas a distribuição dá outro significado à localização e ao 
espaço. Um conflito de referências aí se instaura, surgindo esta ou aquela 
forma de unidade espacial, conforme a referência do olhar e da organização 
se fixe na localização ou na distribuição. Este é o princípio do ordenamento 
(MOREIRA, 1993, p.50). 

 

O espaço pode então ser compreendido em função dos arranjos de localizações e 

distribuições. Interesses capitalistas globais geram novas necessidades de localização e 

distribuições estruturando novos arranjos espaciais, tendo o Estado como um dos principais 

interventores deste processo, determinando regras e normas visando o ordenamento espacial. 

Isto posto, infere-se que o processo de organização do espaço social torna-se 

modelado pelas “múltiplas facetas do espaço total (territorial, natural, urbano, sideral etc)” 

(BRESSAN, 1996, p.66) e pelas relações que se estabelecem na sociedade humana. Para o 

referido autor, a abrangência conceitual sobre espaço natural e produzido pelas relações 

sociais humanas de cunho temporal e sua relação com a visão ecossistêmica tornam-se as 

bases para o entendimento entre a natureza e a sociedade. 

Corroborando para esta análise, Santos (1997, p. 18) afirma que: 

 

(...) a totalidade do espaço mundial não se presta a um esforço de análise, 
pois deixa escapar a especificidade das relações internas próprias de cada 
sociedade, essa estrutura integral que a define. Ademais, é doravante 
impossível analisar o espaço e sua evolução sem levar em conta o papel do 
Estado na vida econômica e social. 
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Assim sendo, além de considerar a produção do espaço pela sociedade, torna-se 

fundamental, analisar concomitantemente seus componentes físicos e políticos.  

Nestes termos, a interação entre o físico e o social e as relações de poder que dela 

emergem em função das desigualdades em termos de apropriação e uso dos recursos naturais, 

tornam a categoria território base para o entendimento da questão ambiental: “o território 

reflete a diferente espacialização dos processos de modernização, bem como os ritmos e 

padrões de degradação” (CUNHA e COELHO, 2005, p. 44). 

A definição e o uso do termo território tem suas origens nas Ciências Biológicas 

designando a área demarcada ou de disseminação das espécies. Notadamente na Geografia, o 

conceito de território, introduzido por Ratzel no final do século XIX e consagrado na 

geografia política clássica, enquanto categoria de análise geográfica, trouxe várias 

contribuições para o entendimento das relações do homem com o seu espaço. 

A categoria território apresenta-se importante para os estudos geográficos em 

função do 

(...) seu significado concreto, o que envolve não apenas o aspecto físico ou 
material, mas também tudo o que uma sociedade pode comportar como ideal, 
como representações, sentimentos de vinculação, de comportamentos 
individuais ou de instituições que participam de uma organização espacial... 
Analisar concretamente o território significa entendê-lo como um produto da 
história da sociedade, e que, portanto, está em constante modificação. Ele é o 
resultado de um processo de apropriação de um grupo social e do quadro de 
funcionamento da sociedade, comportando, assim, ao mesmo tempo, uma 
dimensão material e cultural dadas historicamente (MACHADO, 1997, p.27).  
 

Considerando o território enquanto lócus da produção e organização da sociedade, 

será através de seus objetos espaciais que o valor do espaço se expressa, através da 

“qualidade, quantidade e variedade de recursos naturais disponíveis numa dada porção do 

espaço terrestre. O valor do espaço engloba, portanto, os recursos naturais disponíveis e os 

recursos construídos por meio do trabalho” (BERNARDES e FERREIRA, 2005, p. 21). 

De acordo com Santos e Silveira (2005, p. 301), o conceito de território 

geralmente está associado à idéia de espaço apropriado e utilizado, valorizado ou 

desvalorizado a depender da lógica vigente: 

 

O território é uno, o que significa que o seu movimento é solidário. Desse 
modo, desvalorizações e revalorizações obedecem a uma mesma lógica. Dir-
se-ia que certas frações do território aumentam de valor em dado momento, 
enquanto outras, ao mesmo tempo e por via de conseqüência, se desvalorizam. 
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Para Santos (1996, p. 16), “o território são formas, mas o território usado são 

objetos e ações, sinônimo de espaço humano, espaço habitado. Mesmo a análise da fluidez 

posta ao serviço da competitividade, que hoje rege as relações econômicas, passa por aí”. 

O conceito de território deve então abarcar tanto o espaço físico quanto as relações 

que se estabelecem pela apropriação de seus atributos, perpassando pela questão do poder, 

seja ela ligada ao papel exercido pelo Estado ou pelo capital privado. 

Corroborando com esta análise, Santos e Silveira (2005, p. 247) afirmam que: 

 

O território, em si mesmo, não constitui uma categoria de análise ao 
considerarmos o espaço geográfico como tema das ciências sociais, isto é, 
como questão histórica. A categoria de análise é o território utilizado. A partir 
desse ponto de vista, quando quisermos definir qualquer pedaço do território, 
deveremos levar em conta a interdependência e a inseparabilidade entre a 
materialidade, que inclui a natureza, e o seu uso, que inclui a ação humana, 
isto é o trabalho e a política... O território revela também as ações passadas e 
presentes, mas já congeladas nos objetos, e as ações presentes constituídas em 
ações. 

 

É importante compreender que “(...) o território usado, sinônimo de espaço 

geográfico” (op. cit., p. 20), e sua constituição enquanto uno e diverso, é regulado tanto pela 

ação política quanto pela regulação pelo mercado. Depreende-se deste entendimento que o 

território usado é a base física mais a identidade, sentimento de pertencimento. 

Haesbaert (2007) ressalta que embora a concepção de território como fonte de 

recursos naturais – apropriação da natureza – seja pouco utilizada, não significa que estas 

características não estejam presentes em certos grupos sociais que apresentam estreita relação 

com a terra, em seu sentido físico. 

Ao mesmo tempo, 

 

É possível extrapolar dizendo que o território, mesmo na leitura que privilegia 
sua vinculação a relações de poder, também incorpora uma dimensão ‘natural’ 
em sua constituição. Reconhecer a importância de uma dimensão ‘natural’ na 
constituição de territórios não significa, entretanto, concordar com a posição 
de autores que, estendem a noção de poder para a esfera da natureza (op.cit, 
p.49). 
 

O referido autor atenta para o fato de que se deve ter cuidado de não sobrevalorizar 

o território enquanto relação social permeada de poder e menosprezá-lo como base material, 

já que ambas as visões são indissociáveis. 

 



 48

Assim, a categoria território, ao englobar aspectos naturais, sociais, culturais, 

econômicos e políticos, nos quais emanam relações de poder através de entes gestores de 

diferentes escalas, torna-se componente fundamental nos estudos que visam a gestão 

ambiental, em decorrência desta envolver necessariamente todos os aspectos supracitados. 

No que concerne ao uso dos recursos naturais, o território encontra-se na interface 

entre o Estado e a gestão ambiental, pois 

 
(...) as questões do controle, do ordenamento e da gestão do espaço têm sido 
sempre centrais nas discussões sobre território. Como elas não se restringem, 
em hipótese alguma, à figura do Estado, e hoje, mais do que nunca, precisam 
incluir o papel gestor das grandes corporações industriais, comerciais, de 
serviços e financeiras, é imprescindível trabalhar com o território numa 
interação entre as múltiplas dimensões sociais (op. cit., p.52). 

 

Portanto, “a gestão hídrica há de considerar que o espaço deve ser entendido 

enquanto porção territorial, na qual se dão relações de poder, que visam tanto a reprodução de 

relações sociais quanto à produção de mercadorias para a obtenção de lucro” (ORLANDO, 

2006, p.41), ao mesmo tempo em que apresenta componentes ambientais interligados e que 

devem ser considerados em sua totalidade. 

Desta forma, o território, apresentando variedade de recursos, apresenta as 

diferentes espacializações da produção dos atores sociais como também os ritmos e padrões 

de deterioração do meio ambiente. Assim sendo, para gerir os recursos hídricos faz-se 

necessário selecionar um recorte territorial que concilie os atributos físicos aos 

socioeconômicos e políticos. 

Nestes termos, a bacia hidrográfica tem sido indicada mundialmente e destacada 

por vários autores (dentre eles, LEAL, 1995, 2000; LANNA, 1997; SETTI, 2001; 

CARRERA-FERNANDEZ, 2002; CAMPOS, 2003; MACHADO, 2003, 2004; CUNHA e 

GUERRA, 2004; FELICIDADE et.al., 2004; TUNDISI, 2005; SILVA e PRUSKI, 2005; 

REBOUÇAS, 2006), como a unidade territorial de planejamento e gestão dos recursos 

hídricos, devido à repercussão integrada dos agentes naturais e antrópicas no espaço em 

questão. 

De acordo com o Novo Dicionário Geológico-Geomorfológico bacia de drenagem, 

bacia fluvial e bacia hidrográfica apresentam a mesma definição: 

 

Conjunto de terras drenadas por um rio principal e seus afluentes... Deve 
incluir também uma noção de dinamismo, por causa das modificações que 
ocorrem nas linhas divisoras de água sob o efeito dos agentes erosivos, 



 49

alargando ou diminuindo a área da bacia” (GUERRA e GUERRA, 2005, p.76-
77). 

 

Conceitualmente, Mendonça e Santos (2006) definem a bacia de drenagem como 

uma área da superfície terrestre, delimitada por condicionantes geomorfológicos e que carreia 

água, sedimentos e materiais para uma saída comum, num determinado ponto de um canal 

fluvial, denominado foz ou exutório. O limite de uma bacia hidrográfica é conhecido como 

divisor de drenagem ou divisor de água, sendo geralmente constituído pelas partes mais 

elevadas do relevo da área. 

Identificada como “célula básica de análise ambiental” (BOTELHO e SILVA, 

2004, p. 153), a bacia hidrográfica apresenta as interações entre o físico e o antrópico, sendo 

que ao adotá-la como unidade de planejamento está implícita a adoção de uma abordagem 

metodológica sistêmica e integrada do ambiente. 

Segundo Coelho Netto (2005, p.100), “a bacia de drenagem revela-se como uma 

unidade conveniente ao entendimento da ação dos processos hidrológicos e geomorfológicos 

e das ligações espaciais entre áreas distintas que podem afetar tanto o planejamento local 

como o planejamento regional”. 

Assim, atuando como um sistema hidrogeomorfológico, a bacia de drenagem é 

caracterizada como um recorte territorial que drena água e sedimentos de diversas 

granulometrias ao longo do seu canal, modelando o relevo e sofrendo alterações de diversas 

magnitudes, sejam elas de origem natural ou antrópica. 

Nestes termos, a bacia hidrográfica, sob a abordagem da geomorfologia ambiental, 

apresenta um caráter integrador entre os componentes naturais e antrópicos “uma vez que, 

mudanças significativas em qualquer dessas unidades, podem gerar alterações, efeitos e/ou 

impactos a jusante e nos fluxos energéticos de saída (descarga, cargas sólidas e dissolvidas)” 

(CUNHA e GUERRA, 2004, p.353). 

De acordo com Prochnow (1990, p. 13), adota-se a bacia hidrográfica como 

unidade de planejamento dos recursos naturais, “por se constituir em uma unidade física bem 

caracterizada não existindo nenhuma outra unidade espacial de área que seja conveniente para 

o gerenciamento ambiental, especialmente quando se trata de planejamento hídrico”. 

Corroborando com esta análise Leal (1995) afirma que em função dos elementos 

constituintes das bacias hidrográficas (vertentes, fundos de vale, rio, detritos, energia cinética 

e potencial, dentre outros), encontrar-se intrinsecamente relacionados, qualquer alteração em 

um destes componentes ocasionará reflexos aos demais. 
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Tundisi (2005, p. 108) elencou várias vantagens no que concerne à adoção da 

bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos. 

Dentre estas, destaca-se o fato da mesma apresentar-se como uma unidade física com 

fronteiras delimitadas, que oferece oportunidade de parcerias para resolução de conflitos, bem 

como permite a participação da população local nos processos de tomada de decisão, além de 

garantir uma visão sistêmica do planejamento. Além destes aspectos, “o conceito de bacia 

hidrográfica aplicado ao gerenciamento dos recursos hídricos estende as barreiras políticas 

tradicionais (municípios, estados, países) para uma unidade física de gerenciamento e 

planejamento e desenvolvimento econômico e social”. 

Em termos de delimitação espacial, ao se considerar a bacia hidrográfica como 

unidade, pressupõe-se abordar de forma integrada os elementos naturais e sociais com suas 

peculiaridades, considerando ainda a dinâmica própria de seus componentes (LEAL, 2000). 

Tal abordagem torna-se fundamental no que se refere ao entendimento da 

dinâmica da bacia, pois o regime fluvial e a produção de sedimentos na mesma dependem 

tanto da atuação das condições naturais quanto das atividades humanas (CUNHA, 2003). 

Botelho (2005) ressalta que a bacia hidrográfica é uma unidade ideal de 

planejamento do uso das terras, pois é possível reconhecer neste recorte espacial as inter-

relações entre os diversos elementos das paisagens e os processos de produção da mesma. 

Por outro lado, Mendonça e Santos (2006, p. 110) levantam algumas questões 

acerca da unanimidade em adotar a bacia de drenagem como unidade de planejamento das 

águas, salientado que a dinâmica ambiental e dos componentes sociais, econômicos e 

culturais nem sempre apresentam a mesma amplitude da bacia: 

 

Embora considerada unidade ideal para gestão dos recursos hídricos a bacia 
hidrográfica não insere, de maneira satisfatória, as várias dimensões da 
manifestação espacial dos diversos componentes da gestão das águas. Veja-se, 
por exemplo, o próprio fluxo da água que possui uma dinâmica mais ampla 
que a bacia (águas subterrâneas, captação alóctone para abastecimento e 
irrigação, esgotamentos externos, transposição de águas, etc), além do que o 
clima, a vegetação, os solos, etc., bem como a paisagem e o geossistema, têm 
estruturação espacial cuja delimitação não se faz pela mesma da bacia 
hidrográfica. Mais grave ainda soa as dimensões espaciais das estruturas 
sociais, tais como a administrativa (nação, estado e municípios), econômica 
(mercados, produtores, consumidores, etc.), e cultural (práticas cotidiana) do 
território, que não se fazem, de maneira geral, em conformidade com as bacias 
hidrográficas. 
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No entanto, os referidos autores consideram que, mesmo com esta variada 

superposição de delimitações do espaço / território, a opção pelas bacias sustenta-se pela 

ausência de um outro tipo de unidade que considere os recursos hídricos em sua totalidade. 

Em função da dimensão espacial de determinadas bacias (a exemplo das bacias de 

rio federal), o gerenciamento das águas pode ficar comprometido no tocante a participação 

efetiva dos atores sociais diante de uma realidade abrangente a qual estes desconhecem. 

Nestes termos, as sub-bacias, as microbacias e até mesmo a esfera municipal tem sido 

tomadas como ponto inicial de partida para o planejamento dos recursos hídrico, visando 

efetivar a gestão hídrica. 

A conceituação de microbacia atende aos mesmos requisitos da bacia hidrográfica 

diferindo apenas em termos de escala espacial. Não há um consenso com relação ao tamanho 

da micro-bacia, que pode variar de 10 a 50km2, em média. 

Botelho (2005, 273) utiliza a seguinte definição: 

 

(...) a microbacia deve abranger uma área suficientemente grande, para que se 
possam identificar as inter-relações existentes entre os diversos elementos do 
quadro sócio-ambiental que a caracteriza, e pequena o suficiente para estar 
compatível com os recursos disponíveis, respondendo positivamente à relação 
custo/benefício. 

 

De acordo com a referida autora, o conceito de microbacia está vinculado a 

projetos de planejamento e conservação ambiental, sendo fundamental o conhecimento das 

necessidades e interesses das comunidades, daí a necessidade de não serem muito extensas, 

pois quanto maior for a área, maior a diversidade de interesses. 

A dimensão das microbacias possibilita, em função da sua escala espacial, 

envolver efetivamente os usuários de água, fortalecendo a gestão local, para posteriormente 

ampliar a discussão para toda a bacia. 

 

Considerando-se que não existe uma expressão quantitativa generalizante par 
a definição de micro, meso e macrobacias hidrográficas, o estabelecimento de 
critérios qualitativos revela-se como pertinente. Assim, pode-se definir que a 
menor unidade – microbacia – seja definida pela escala de vida cotidiana dos 
cidadãos num determinado lugar, ou seja, pela teia de relações estabelecidas 
pelos habitantes no seu lugar (MENDONÇA e SANTOS, 2006, p.111). 

 

Independente da unidade de planejamento - bacia, sub-bacia ou microbacia 

hidrográfica - o processo de apropriação e exploração ambiental carece de diagnósticos que 

contemplem as necessidades de se prevenir impactos ambientais considerados negativos, tanto 
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para se evitar a degradação dos ambientes explorados, quanto para minimizar as degradações 

ocorridas, proporcionando subsídios técnicos no planejamento das ações mitigadoras. 

Tendo como base esta necessidade, e buscando estabelecer parâmetros na 

exploração destes recursos, com especial atenção ao solo e à água, os estudos sistêmicos 

emergem como pressupostos que possibilitam um diagnóstico ambiental integrado do meio 

físico, pois só desta maneira adquirir-se-á um instrumento adequado, tanto para o 

entendimento quanto à manutenção do equilíbrio ambiental (CHUEH e SANTOS, 2005). 

Segundo Leal (2000) para gerir os recursos hídricos é necessário, primeiramente, 

realizar uma análise/diagnóstico dos componentes ambientais físicos - identificando suas 

potencialidades e limitações - e socioeconômicos em uma unidade de planejamento. Em 

seguida devem ser estruturadas, a partir de projeções futuras, medidas de planejamento que 

visem conciliar os atributos naturais com os interesses sociais, para posteriormente efetivar-se 

a gestão do recurso água, da qual devem participar os setores públicos, privados e a sociedade 

civil. 

Assim, ao adotar a bacia de drenagem como unidade de gestão, faz-se necessário 

que a gestão das águas esteja inserida numa abordagem sistêmica que contemple tanto a base 

física quanto os componentes socioeconômicos, culturais e políticos, buscando, desta forma, 

integrar natureza e sociedade na busca do desenvolvimento sustentável. 

 

 

1.2 A Abordagem Sistêmica e as Relações Sociedade/Natureza 

 

Na tentativa de entender a questão hídrica de forma sistêmica, faz-se necessário 

compreender inicialmente como o desenvolvimento sustentável é percebido na atualidade, já 

que quando se busca gerir os recursos naturais, almeja-se um uso sustentável dos mesmos. 

O termo desenvolvimento sustentável ficou consagrado após sua publicação no 

Relatório Bruntland (1987) e designa um tipo de crescimento associado à capacidade dos 

ambientes naturais de se regenerarem, sendo possível o uso racional dos recursos naturais na 

atualidade sem provocar danos a um uso futuro. Tal termo tem estado presente nos discursos 

políticos internacionais e na agenda de muitos ambientalistas. 

No entanto,  

 

El término desarrollo sustentabel, como cualquier outro, no desarrolla 
conciencia, sino que es resultado de ésta. La moderna conciencia sobre las 
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contradicciones entre la sociedad y el medio ambiente son de fines de la 
década de los 60. Se originan en los países desarrollados y está fuertemente 
ligada a los efectos de los químicos sobre el ambiente, de la guerra, y del 
posible agotamiento de ciertos recursos naturales como el agua potable y 
minerales y combustibles (FOLADORI, 1999, p.49). 

 

Esta preocupação com o desenvolvimento, agora denominado de sustentável, não 

impede que existam diversas posições acerca da origem dos problemas ambientais, ao mesmo 

tempo emergem várias versões e definições acerca do que seja o próprio desenvolvimento 

sustentável. 

Em concordância com Leff (2009), a noção de sustentabilidade foi extremamente 

difundida, porém não se configurou as reais modificações que deveriam ser impostas as 

empresas transnacionais que, na maioria das vezes, apropriam-se de recursos naturais externos 

ao seu país de origem. 

Ao mesmo tempo, Orlando (2006, p. 20) aponta contradições no conceito de 

desenvolvimento sustentável, 

 

(...) como a de ser capaz, a um só tempo, de promover equidade social, 
desenvolvimento econômico e conservação-preservação ambiental, dentro de 
uma lógica onde impera a acumulação de riqueza por poucos e a produção 
frenética de mercadorias, desrespeitando os limites regenerativos da natureza. 
 

Este conceito pode ser considerado como uma nova feição da Geopolítica atual: 

 

Trata-se de uma tentativa de ajustar o sistema capitalista por meio de 
conciliação das tendências da lógica da acumulação com as da lógica cultural, 
particularmente os movimentos ambientalistas. Conciliação, contudo, que se 
torna instrumento de pressão nas relações Norte-Sul, bem como de imposição 
de uso dos territórios nacionais... A apropriação de territórios e ambientes 
como reserva de valor, isto é, sem uso produtivo imediato, é uma forma de 
controlar o capital natural para o futuro, sobretudo o controle de 
biodiversidade, na medida em que é a fonte de conhecimento dos seres vivos, 
o que vale dizer, fonte de poder (BECKER, 2005, p. 292). 
 

Em que pese a importância do desenvolvimento sustentável na gestão territorial, é 

importante, por outro lado, ressaltá-lo enquanto instrumento político-ideológico regulatório, 

ao tentar ordenar o uso do território de acordo com interesses externos às necessidades locais. 

Mesmo diante de contradições acerca da dimensão ideológica do termo 

desenvolvimento sustentável, bem como os caminhos para atingi-lo, e diante do cenário atual 

de uso não racional dos recursos naturais, não podemos esquecer de que 
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(...) a sustentabilidade é vista como um paradigma no sentido de rever as 
interações da sociedade com a natureza, convertendo-se na bússola para a 
implementação dos processos de planejamento e gestão ambiental e territorial. 
Isto exige a aplicabilidade de sólidas fundamentações teóricas e 
metodológicas, sustentadas em visões holísticas, integradoras e sistêmicas das 
unidades ambientais naturais e sociais (RODRIGUEZ e SILVA, 2002, p. 95). 

 

Para Leff (2009, p. 64) 

 

(...) a transição para um desenvolvimento sustentável não se fará por força da 
necessidade ou do instituto de sobrevivência da sociedade. A história mostrou 
ad nauseam e ad mortem as ideologias, os interesses e o poder são capazes de 
burlar os mais elementares princípios morais de convivência pacifica entre os 
humanos. Estas mudanças não serão alcançadas sem uma complexa estratégia 
política, orientada pelos princípios de uma gestão democrática do 
desenvolvimento sustentável, mobilizada pelas reformas do Estado e pelo 
fortalecimento das organizações da sociedade civil. 
 
 

Assim, deve-se compreender que embora a conservação dos estoques naturais 

possa ter um objetivo capitalista futuro, o uso racional dos bens naturais e especificamente da 

água é condição sine qua non para a continuidade da própria vida na terra. 

Ao mesmo tempo, o uso sustentável dos recursos hídricos apresenta estreita 

relação com o uso racional também dos outros recursos naturais do ambiente, o que implica 

na necessidade de adoção de uma abordagem sistêmica na gestão das águas. 

A partir da necessidade de compreender a dinâmica natural das paisagens 

associada a sua interação com as relações sociais de produção, emergiu a necessidade do 

desenvolvimento de metodologias próprias de estudo para a temática ambiental. Dentre estas, 

tem grande relevância a abordagem geossistêmica, proposta no início dos anos 60 por 

Sotchava, buscando ao mesmo tempo inserir a ação antrópica como um dos elementos da 

proposta sistêmica (MENDONÇA, 1998). 

De acordo com Monteiro (1999, p. 12) 

 

Este esforço dirige-se à procura de um novo paradigma capaz de promover 
esta cabal integração e se reflete na procura dos geossistemas. Se a teoria geral 
dos sistemas emanada no campo da biologia (VON BERTHALANFF, 1950), 
é de exato meio do século, a sua aplicação geográfica ocorre no final dos anos 
60, concomitantemente na ex-URSS (SOTCHAVA, 1968) e na França 
(BERTRAN, 1968)... Parece-nos que a maior dificuldade tem sido aquela de 
enfrentar o desenvolvimento temporal dos fatos da natureza com aqueles da 
ação humana. Fala-se na dificuldade de “antropizar o geossistema”. 
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A introdução do termo geossistema na literatura soviética por Sotchava (1962) 

ocorreu em função da necessidade de estabelecer uma tipologia aplicável aos fenômenos 

geográficos, enfocando aspectos naturais de forma integrada num dado recorte espacial 

(CHRISTOFOLETTI, 1999). 

Sotchava (1977, apud SARAIVA, 2005) afirma que no geossistema devem-se 

estudar não os componentes da natureza, mas as conexões entre eles. Além do estudo da 

morfologia da paisagem e suas subdivisões, deve-se buscar a compreensão de sua dinâmica, 

sua estrutura funcional. Os geossistemas são formações naturais, mas os fatores econômicos e 

sociais influenciam sua estrutura e devem ser considerados como um todo complexo e 

interligado.  

A abordagem geossistêmica representa um avanço metodológico, sobretudo no 

que se refere às aplicações da mesma aos estudos em geografia física, como “também, pela 

aproximação da mesma à metodologia ecossistêmica” (MENDONÇA, 1998, p.31).  

Para Rodrigues (2001, p. 72) esta teoria surgiu “em função da necessidade de a 

Geografia lidar com os princípios de interdisciplinaridade, síntese, com a abordagem 

multiescalar e com a dinâmica”. 

Os geossistemas devem ser compreendidos sob o aspecto natural com estreita 

associação aos fatores econômicos e sociais que estão indissociáveis de sua estrutura 

dinâmica, revelando o caráter interdisciplinar de sua abordagem. 

De acordo com Christofoletti (1999, p.42), ao fazer uma análise sobre este 

conceito entre seus principais precursores, o geossistema “resultaria da combinação de um 

potencial ecológico (geomorfologia, clima, hidrologia), a uma exploração biológica 

(vegetação, solo, fauna) e uma ação antrópica, não apresentando, necessariamente 

homogeneidade fisionômica, e sim um complexo essencialmente dinâmico”. 

Acrescenta ainda que em função do mesmo apresentar uma grandeza territorial, a 

análise e caracterização espacial torna-se fundamental, ao mesmo tempo em que deve ser 

considerado como um sistema aberto que se relaciona com outros sistemas, fazendo-se 

necessário compreender as relações internas entre os componentes e as interações entre os 

diferentes sistemas. 

Assim, a concepção fundamental perpassa pela é a conexão natureza/sociedade, 

sendo que 

(...) os geossistemas são sistemas dinâmicos, flexíveis, abertos e 
hierarquicamente organizados, com estágios de evolução temporal, numa 
mobilidade cada vez maior sob a influencia do homem. O elemento básico 
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para a classificação é o espaço e tudo o que nele está contido em integração 
funcional (SOTCHAVA, 1977 apud CHRISTOFOLETTI, 1999, p. 42). 

 

De acordo com Bertrand e Bertrand (2007), em um geossistema podem distinguir-

se três componentes: abióticos, que formam o geoma (litosfera, atmosfera e hidrosfera); 

bióticos ou biomassa, que formam os biomas e os antrópicos, formados pela sociedade. Estes 

componentes encontram-se interligados conforme apresentado no esquema da Figura 1. 

 

 

Figura 1 – Representação das interações e dos componentes em um Geossistema. 

Fonte: Bertrand (2004). 

 

Uma outra classificação é proposta por Troppmair (2006) que o caracteriza por 

quatro aspectos: pela morfologia – expressão física do arranjo dos elementos e a sua estrutura 

espacial, pela dinâmica – marcada pelo fluxo de energia e matéria que varia no espaço e 

tempo, pelas inter-relações de seus componentes e pela exploração biológica. 

No que tange a exploração biológica, o próprio homem exerce suas atividades no 

geossistema, modificando-o em termos de estrutura e dinâmica a partir da inter-relação com 

outros elementos biológicos ou físicos (TROPPMAIR, 2004). 

Para o referido autor,  

 

(...) o geossistema é parte da geosfera e numa perspectiva vertical, engloba as 
camadas superficiais do solo ou pedosfera, a superfície da litosfera com 
elementos formadores da paisagem, a hidrosfera e a baixa atmosfera, mas 
abrange também a biosfera, como exploradora do espaço ou do sistema 
(TROPPMAIR, 2006, p. 103). 
 

Ainda com relação a este tema, Bertrand e Bertrand (2007, p.18) afirmam que: 
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Trata-se, portanto, de uma unidade dimensional compreendida entre alguns 
quilômetros quadrados e algumas centenas de quilômetros quadrados. É nesta 
escala que se situa a maior parte dos fenômenos de interferência entre os 
elementos da paisagem e que evoluem as combinações dialéticas mais 
interessantes para o geógrafo. Nos níveis superiores a ele só o relevo e o clima 
importam e, acessoriamente, as grandes massas vegetais. Nos níveis 
inferiores, os elementos biogeográficos são capazes de mascarar as 
combinações de conjunto. Enfim, o geossistema constitui uma boa base para 
os estudos de organização do espaço porque ele é compatível com a escala 
humana.  

 

Em função da dinâmica interna, o geossistema pode não apresentar 

homogeneidade fisionômica, sendo formado por diferentes paisagens em diversos estágios de 

evolução. Por outro lado, em seu interior podem ser identificados os geofáceis e os geótopos. 

Os geofáceis correspondem a um setor fisionomicamente homogêneo que também apresenta 

potencial ecológico, exploração biológica e ação antrópica, sendo o geótopo considerado 

como um refúgio de biocenoses, sendo a menor unidade geográfica homogênea discernível no 

território (BERTRAND e BERTRAND, 2007). 

Neste ínterim faz-se necessário diferenciar, para fins de estudo ambiental, os 

geossistemas dos ecossistemas, que, embora representem os sistemas ambientais, apresentam 

características específicas. 

Segundo Christofoletti (1999), 

 

(...) os ecossistemas correspondem aos sistemas ambientais biológicos, isto é, 
constituídos em função dos seres vivos e sob a perspectiva ecológica, 
enquanto os geossistemas correspondem aos sistemas ambientais para as 
sociedades humanas, sendo constituídos mormente pelos elementos físicos e 
biológicos da natureza e analisados sob a perspectiva geográfica (op. cit., p. 
35). 

 

Corroborando com esta análise, Bertrand e Bertrand (2007, p. 51) afirmam que: 

 

O geossistema se diferencia do ecossistema, apesar de que ambos tratem de 
uma aplicação da teoria geral dos sistemas e da modelização sistêmica da 
natureza: o geossistema é um conceito territorial, uma unidade espacial bem 
delimitada e analisada a uma dada escala;...; o ecossistema apresenta uma 
abordagem biocêntrica e metabólica, sob a qual os elementos não vivos do 
meio não são subordinados à analise dos elementos vivos no decorrer dos 
processos de fotossíntese e da cadeia trófica. No geossistema, não existe 
nenhuma abordagem preferencial e nem hierarquia a priori. 
 

Diante do exposto, pode-se compreender, então, o geossistema como um conjunto 

dinâmico e interligado de elementos bióticos, incluindo o homem, e abióticos de um 
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determinado espaço, ao tempo em que a paisagem seria a sua materialização considerando, 

em seus elementos, o tempo e o espaço. 

Considerando que o geossistema se expressa através da paisagem, é interessante 

fazer um resgate de como esta categoria tem sido conceituada dentro da abordagem 

geográfica. 

A noção de paisagem no século XIX enquanto acepção natural passou por várias 

revisões conceituais e metodológicas, estando hoje firmada a partir da interação sociedade e 

natureza, mesmo com diferentes abordagens metodológicas (geossistêmica, cultural, 

ecológica, dentre outras) e apresentando diversos níveis de interpretação e aplicação 

(ordenamento, paisagismo, planejamento, etc). 

O estudo das paisagens deve contemplar não somente as propriedades físicas dos 

geossistemas, mas as interações com os sistemas culturais e sociais. “Essa visão de paisagem 

permite sua consideração como unidade do meio natural, como um dos sistemas que entram 

em interação com os sistemas sociais, para formar o meio ambiente global, ou seja, os 

sistemas ambientais” (RODRIGUEZ e SILVA, 2002, p.98). 

De acordo com Rodrigues (2001) a noção de paisagem na abordagem da Geografia 

Física sofreu inúmeras revisões e adquiriu diversas concepções, mas tem em seu bojo a teoria 

geral dos sistemas, presente na ecodinâmica de Tricart (1977) e nas classificações de 

Sotchava (1978) e Bertrand (1972). 

Vale ressaltar que a paisagem é dinâmica, a partir da interação meio físico e 

antrópico. Assim, 

(...) a paisagem não é a simples adição de elementos geográficos disparatados. 
É, numa determinada porção do espaço, o resultado da combinação dinâmica, 
portanto instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos que, reagindo 
dialeticamente, uns sobre os outros, fazem da paisagem um conjunto único e 
indissociável, em perpétua evolução (BERTRAND e BERTRAND, 2007, p. 
7). 

 

Segundo Rodriguez et.al. (2004, p.15), no campo das ciências geográficas e 

biológicas, utiliza-se principalmente o conceito de paisagem como formação antropo-natural 

que consiste “num sistema territorial composto por elementos naturais e antropotecnogênicos 

condicionados socialmente, que modificam ou transformam as propriedades das paisagens 

naturais originais”. 

Diante do exposto, compreende-se que a paisagem, enquanto expressão 

geossistêmica, é uma construção histórica do homem em função da sua cultura e do 

desenvolvimento tecnológico. Ao mesmo tempo “a paisagem é reflexo da organização social 
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e de condições naturais particulares. A paisagem é, portanto, um espaço em três dimensões: 

natural, social e histórica” (PASSOS, 2003, p.9). Reconhece-se, desta forma, a materialidade 

da paisagem, com estrutura e funções ecológicas próprias, como também as inserções 

humanas em função de aspectos econômicos e culturais. 

Considerando a visão sistêmica, compreende-se a paisagem como um sistema 

integrado, “no qual cada componente isolado não possui propriedades integradoras. Estas 

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

sistema total” (RODRIGUEZ et.al., 2004, p.47). 

Tanto o geossistema quanto a paisagem podem ser tomados como base para o 

planejamento e gestão de bacias hidrográficas, pois ambos propõem uma análise integrada e 

dinâmica do espaço geográfico, buscando integrar sociedade e natureza. 

Sendo assim, é a partir do entendimento da abordagem sistêmica que devem estar 

pautados os pressupostos acerca da gestão das águas, pois 

 

(...) os conceitos de gestão das águas denotam as estreitas vinculações 
existentes entre as águas, os demais recursos naturais e as atividades humanas. 
Nesta perspectiva, gerenciar águas consiste em trabalhar com diversos 
processos naturais e sociais, com a abordagem sistêmica, com o objetivo de 
compatibilizar e garantir água para os múltiplos usos, para as atuais e futuras 
gerações (LEAL, 2000, p.12). 
 

Segundo Lanna (1995, p. 53), os problemas gerenciais de uma bacia hidrográfica 

englobam uma multiplicidade de fatores (ecológicos, sociais e econômicos), que “somente 

poderão ser adequadamente avaliados mediante uma abordagem sistêmica, onde a 

consideração do todo é referência fundamental para a consideração das partes” . 

De acordo com Saraiva (2005), o entendimento do geossistema como uma unidade 

de paisagem passível de cartografia, pode subsidiar, de maneira consistente, projetos de 

planejamento, ordenamento e monitoramento ambiental, embora a alta complexidade dos 

sistemas ambientais dificulte o entendimento completo de todos os arranjos e variáveis 

envolvidos em um geossistema.  

Além do mais, as relações sociedade e natureza, principalmente na atualidade, são 

bastante complexas, necessitando de um instrumental teórico-metodológico que considere os 

conflitos, necessidades e/ou processos degradantes de ambos. 

Para Suertegaray (2004, p.114), o entendimento da interdependência entre os 

aspectos sociais, econômicos e naturais que permeiam a questão ambiental tem promovido um 

repensar interdisciplinar tanto teórico quanto metodológico. Ao mesmo tempo, “(...) num 
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mundo que se unifica pela produção e reprodução da natureza tornada mercadoria, discutir a 

natureza e a questão ambiental resgata a unidade da Geografia”. 

Especificamente sobre os recursos hídricos, uma nova concepção acerca da relação 

sociedade/natureza torna-se imprescindível para minimizar o estágio atual de uso irrestrito dos 

corpos hídricos e de degradação dos mesmos. Daí a importância dos estudos de caráter 

socioambiental, pois busca integrar homem e ambiente. 

Associado a estes pressupostos, o emprego de metodologias geográficas pode 

contribuir para as atividades de planejamento dos recursos hídricos no que concerne a 

delimitação e análise integrada dos elementos do meio: 

 

A opção em se buscar um resgate da metodologia do geossistema, criada no 
interior da geografia física, decorre de uma expectativa de que a partir de 
avanços e aprimoramentos em seu emprego, esta possa vir a fornecer novas 
contribuições para este ramo de pesquisa. A verificação do geossistema 
como uma unidade de paisagem passível de cartografia, pode subsidiar, de 
maneira consistente, projetos de planejamento, ordenamento e 
monitoramento ambiental (...) A visão global da metodologia do 
geossistema pode contribuir para o aprimoramento de integração de 
modelos aplicáveis em diferentes escalas, buscando, assim, refletir o 
funcionamento dos ambientes a partir das interações de processos 
analisados em diversas magnitudes. A espacialização dos diferentes 
fenômenos conforme sua escala de interferência evidencia as condições de 
inter-relação e herança entre os processos globais e locais, fornecendo uma 
visão de sistema do espaço geográfico (SARAIVA, 2005, p. 92). 

 

Uma outra perspectiva teórico-metodológica para estudo da questão hídrica baseia-

se na Geografia Socioambiental, pois esta abordagem contempla situações-problema que 

emanam das relações, geralmente degradantes, entre o homem e o ambiente. 

Segundo Mendonça (2001), em função de uma concepção cultural e histórica de 

meio ambiente que exclui a sociedade enquanto componente do mesmo existe a necessidade 

de ressaltar o componente social e o ambiental em um mesmo patamar metodológico. 

Desta forma, o termo socioambiental busca superar a visão de ambiente enquanto 

concepção natural, passando para uma visão integrada da sociedade/natureza. Assim “o termo 

‘sócio’ aparece, então atrelado ao termo ‘ambiental’ para enfatizar o necessário envolvimento 

da sociedade enquanto sujeito, elemento, parte fundamental dos processos relativos à 

problemática ambiental contemporânea” (op. cit., p.117). 

Ainda de acordo com o referido autor, a perspectiva metodológica da geografia 

socioambiental baseia-se na abordagem 
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(...) multi e interdisciplinar e da perspectiva holística na concepção da 
interação estabelecida entre a sociedade e a natureza, como um campo 
profícuo ao exercício do ecletismo metodológico... condizentes com o objeto 
de estudo, atributos necessários para a obtenção de resultados concisos em 
estudos de caráter socioambiental (op. cit., p.128). 
 
 

Desta forma, considerando que os problemas hídricos apresentam íntima relação 

com os problemas sociais é necessário considerar a potencialidade e a vulnerabilidade 

socioambiental dos territórios nos planejamentos, sendo que o Estado tem papel fundamental 

na implementação, execução e fiscalização dos referidos planejamentos. 

 

 

1.3 Estado, Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos 

 

Conceitualmente, o planejamento pode ser entendido como sendo 

 

(...) um processo contínuo que envolve a coleta, organização e análise 
sistematizada das informações, por meio de procedimentos e métodos, para 
chegar a decisões ou a escolha acerca das melhores alternativas para o 
aproveitamento dos recursos disponíveis. Sua finalidade é atingir metas 
específicas no futuro levando à melhoria de uma determinada situação e ao 
desenvolvimento das sociedades (SANTOS, 2004, p. 24). 
 

Para o planejamento constituir-se num instrumento de melhoria de qualidade de 

vida, deve estar inserido na perspectiva de uma nova relação sociedade e natureza, na qual o 

homem e o meio ambiente não sejam pólos excludentes. Mas sendo o planejamento um 

instrumento público e conseqüentemente que emana poder, um longo caminho ainda está para 

ser trilhado na busca do desenvolvimento sustentável (LEAL, 1995). 

Vale ressaltar que as novas propostas de planejamento têm sido vistas com receio e 

certo descrédito em função do fato do planejamento estatal historicamente não ter logrado 

êxito na interação sociedade e natureza. 

Ao mesmo tempo, 

 

Deve-se considerar que, num processo de planejamento, ainda é comum que a 
engenharia e a economia dominem as tomadas de decisões. Os conflitos e 
oportunidades identificados nem sempre refletem considerações ecológicas e 
socioculturais de forma adequada... Ainda caminhamos a passos lentos na 
construção dos fundamentos que devem reger o planejamento voltado à 
conservação do meio ambiente (SANTOS, 2004, p. 23). 
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Lisboa (2007) afirma que o planejamento, dentro da ótica capitalista, visa ampliar, 

regular e organizar mais racionalmente o espaço para que haja maior produção e acumulação 

do capital, ou seja, visa atender a interesses de uma minoria em detrimento do crescimento 

social. 

Mesmo concordando com a autora acerca do papel que o planejamento pode ter a 

serviço do capital, visando maximizar os lucros a partir das potencialidades locais, o mesmo 

deve revestir-se de uma nova perspectiva no tocante a questão das águas, pois se por um lado 

há uma necessidade de satisfazer as necessidades do mundo moderno capitalista, por outro 

não há como continuar com esta forma de exploração dos recursos e de exclusão social.  

A água é um recurso, tanto quanto os outros, indispensável à sobrevivência dos 

seres humanos e o uso racional da mesma se faz urgente, sendo que novas proposta de 

planejamento necessitam ser efetivadas.  

Assim, para o planejamento superar tais limitações necessita romper com esta 

visão e apresentar uma abordagem sistêmica visando compatibilizar, num determinado espaço 

e tempo, os recursos do território, a sociedade ali instituída e a necessidade de 

desenvolvimento local.  

Desta forma, estruturar novas propostas de planejamento que visem minimizar o 

estágio atual de degradação dos recursos naturais torna-se tarefa premente. 

Neste sentido, 

 

O planejamento ambiental consiste na adequação de ações à potencialidade, 
vocação local e à sua capacidade de suporte, buscando o desenvolvimento 
harmônico da região e a manutenção da qualidade do ambiente físico, 
biológico e social. Deve prever e indicar mudanças no uso da terra e na 
exploração de fontes aceitáveis para as comunidades locais e regionais, ao 
mesmo tempo em que contemple medidas de proteção aos ecossistemas com 
pouca interferência humana. Trabalha, enfaticamente, sob a lógica da 
potencialidade e fragilidade do meio, definindo e espacializando ocupações, 
ações e atividades, de acordo com essas características. As demandas sociais 
devem ter prioridade sobre as demandas econômicas que, por sua vez, são 
consideradas, mas dificilmente surgem como um elemento norteador dos 
planos. Por sua vez, as restrições do meio devem ter prioridade sobre as 
demandas sociais ou econômicas, ou seja, reconhecem-se as demandas, mas 
não se avilta o meio, para que elas possam ser atendidas (SANTOS, 2004, p. 
28). 

 

Segundo Mantovaneli Júnior (2006, p. 75), a questão do planejamento estratégico 

deve estar associadas a uma visão sistêmica da realidade, sendo este o caminho que deve seguir 

o processo de planejamento e gestão hídrica, pois abre 
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(...) a perspectiva de uma leitura onde as organizações devem encarar sua 
realidade, reconhecendo sua interdependência com a totalidade do ambiente 
(indo além do sentido estrutural-funcional do conceito), colocando-se como 
sistemas abertos à sociedade com a qual compartilham seus atores e valores. 
 

A estreita relação do planejamento ambiental com a abordagem sistêmica decorre 

do fato desta metodologia ser aplicável ao conhecimento do espaço de forma integrada, 

fundamento básico para o planejamento. 

 

No planejamento ambiental, notadamente nos casos com vistas à 
conservação de ambientes naturais, não existe um critério único que possa 
dar conta de resolver a questão da delimitação e compartimentação 
territorial de maneira satisfatória. No contexto da geografia [...] alguns 
geógrafos tomaram como base uma abordagem sistêmica com o objetivo de 
promover uma análise integrada do espaço geográfico (SARAIVA, 2005, p. 
84). 

 

Nestes termos, o planejamento ambiental aplicável para diferentes escalas 

territoriais deve apoiar-se em uma base teórico-metodológica sistêmica e em uma concepção 

socioambiental, que integre dados referentes à natureza e à sociedade, associado às 

tecnologias de informação. 

 

Dentro dessa perspectiva de planejamento econômico e ambiental do 
território, quer seja municipal, estadual, federal, bacia hidrográfica, quer seja 
qualquer outra unidade, é absolutamente necessário que as intervenções 
humanas sejam planejadas com objetivos claros de ordenamento territorial, 
tomando-se como premissas a potencialidade dos recursos naturais e humanos, 
de um lado, e as fragilidades dos ambientes naturais, de outro. É, portanto, 
preciso por em prática as políticas públicas com vistas ao ordenamento 
territorial que valorize a conservação e a preservação da natureza, na 
perspectiva do desenvolvimento sustentável (ROSS, 2006, p. 53). 

 

 

No caso do planejamento de bacias hidrográficas e em especial dos recursos 

hídricos, os estudos devem compreender a caracterização do meio físico a partir dos estudos 

sobre o clima, geologia, geomorfologia, solos, recursos hídricos superficiais e subterrâneos, 

bem como um estudo socioeconômico e de infra-estrutura dos municípios integrantes da 

bacia, finalizando a análise com a caracterização legal e institucional acerca da temática 

hídrica no âmbito federal, estadual e municipal, avaliando as compatibilidades ou 

incompatibilidades da base legal e de seu arcabouço institucional com a realidade local. 

Para Lanna (1997), o processo de planejamento dos recursos hídricos requer: 

levantamento bibliográfico do espaço em estudo; diagnóstico da situação atual dos recursos 



 64

hídricos; análises de alternativas de crescimento demográfico, da evolução das atividades 

produtivas e de modificações dos padrões de ocupação do solo; um balanço entre as 

disponibilidades e demandas futuras dos recursos hídricos, em quantidade e qualidade; 

propostas alternativas do uso da água, dentre outros. 

Stacciarini (2002) destaca que o planejamento da ocupação espacial com vistas à 

gestão dos recursos hídricos deve englobar várias ferramentas, tais como imagens de satélite, 

visitas de campo, questionários com os usuários, ferramentas de bioestatística, que permitem 

traçar um banco de dados que pode orientar o planejamento das políticas públicas associadas 

à gestão local. 

Compreende-se, então, que o planejamento dos recursos hídricos inicia uma nova 

cultura de uso das águas, no qual visa minimizar não só a degradação do ambiente, mas 

também exclusão social, a partir do momento que engloba a perspectiva física associada ao 

componente humano. 

A gestão caracteriza-se como etapa posterior que visa efetivar o referido 

planejamento podendo ser conceituada como sendo  

 

(...) uma atividade voltada para formulação de princípios e diretrizes, 
estruturação de sistema gerenciais e tomadas de decisões, tendo por objetivo 
final promover de forma coordenada, o uso, proteção, conservação e 
monitoramento dos recursos naturais e socioeconômicos em um determinado 
espaço geográfico (STIPP e OLIVEIRA, 2004, p.56). 

 

Para que se efetive um processo de gestão hídrica é necessária primeiramente a 

estruturação de um planejamento dos recursos hídricos que considere a caracterização 

socioambiental de determinada unidade territorial visando compreender como ocorre a 

apropriação da natureza pela sociedade, ou seja, como ocorre a produção do espaço por uma 

determinada sociedade. 

Assim, no que concerne à questão das águas, a gestão dos recursos hídricos deve 

considerar a ligação estreita existente entre os problemas de quantidade e de qualidade das 

águas, bem como deve processar-se no quadro do ordenamento do território, visando a 

compatibilização, nos âmbitos regional, nacional e internacional, do desenvolvimento 

econômico e social com os valores do ambiente, conforme ressalta Orlando (2006, p. 30): 

 

(...) a gestão hídrica é entendida como as ações voltadas para gerir, administrar 
os recursos hídricos, considerando-os em si mesmos e também 
concomitantemente, como parte dinamicamente ligada aos demais recursos 
presentes no território. 
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Neste sentido, a gestão das águas pode ser compreendida como 

 

Um conjunto de procedimentos organizados no sentido de solucionar os 
problemas referentes ao uso e ao controle dos recursos hídricos. O objetivo da 
gestão é atender, dentro das limitações econômicas e ambientais e respeitando 
os princípios de justiça social, a demanda da água pela sociedade com uma 
disponibilidade limitada. A gestão é formada por três sub-funções: o 
planejamento, a administração e a regulamentação (CAMPOS, 2003, p. 20). 

 

Assim, a gestão dos recursos hídricos requer uma outra dimensão para o 

entendimento da questão, pois 

 

Não se trata mais apenas de estabelecer padrões para emissões de poluentes 
ou fiscalizar o cumprimento de normas técnicas e punir aqueles que 
infringindo-as, poluem o meio ambiente, embora não se possa prescindir 
dessas medidas. Aos governos, em especial, mas também às sociedades, de 
forma ampla, é atribuída a responsabilidade pela promoção de uma atitude 
nova frente aos recursos naturais e aos problemas ambientais (MACHADO, 
2003, p.125). 

 

Ao mesmo tempo, Leff (2009) alerta que mudanças na estrutural estatal e no 

fortalecimento das organizações não governamentais são primordiais para se alcançar uma 

relação sociedade / natureza menos degradante. 

Nesta perspectiva Leal (2000, p. 7) afirma que: 

 

(...) a nova gestão das águas surge como uma possibilidade de intervenção no 
atual modelo de sociedade, contribuindo para a construção de novas relações 
sociedade/natureza e superação da crise hídrico-ambiental, assim como para a 
sustentabilidade do desenvolvimento e a compatibilização do uso e ocupação 
do solo com a conservação das águas nas bacias hidrográficas. 

 

De acordo com Mota e Aquino (2003), o gerenciamento dos recursos hídricos deve 

ser desenvolvido a partir do diagnóstico ambiental da área da bacia considerando os seguintes 

aspectos: condições ambientais, meio biótico, aspectos sociais, econômicos, culturais, uso e 

ocupação do solo, levantamento e estimativas do uso dos recursos hídricos. 

Torna-se fundamental ao planejador traçar quadros futuros sobre as 

disponibilidades atuais e futuras, bem como identificar suas demandas a partir do 

conhecimento dos diversos setores de usuários. 

Segundo Setti et.al.(2001, p. 44), a gestão de recursos hídricos é uma forma de 

equacionar e resolver problemas referentes a sua escassez, fazendo uso adequado do mesmo. 

Sobre o planejamento dos recursos hídricos, os referidos autores afirmam que “... a avaliação 



 66

prospectiva das demandas e das disponibilidades desses recursos e a sua alocação entre usos 

múltiplos, devem fornecer os máximos benefícios econômicos e sociais, com a mínima 

degradação ambiental”. 

Ainda de acordo com estes autores, a motivação política é condição fundamental 

na implementação da gestão dos recursos hídricos “... havendo motivação política, será 

possível planejar o aproveitamento e o controle dos recursos hídricos e ter meios de implantar 

as obras e medidas recomendadas, controlando-se as variáveis que possam afastar os efeitos 

nocivos ao planejamento” (op.cit., p.44). 

No entanto, Leal (2000, p. 36) atenta para o fato de que um grande desafio da 

gestão das águas relaciona-se com a compatibilização dos limites das bacias com a das 

unidades territoriais políticas: 

 

No gerenciamento das águas é preciso analisar cada caso específico de 
delimitação territorial de bacia hidrográfica. Em princípio, não se deve ficar 
preso aos limites naturais de bacia (seus divisores d’água), tendo em vista que 
várias bacias encontram-se interligadas por sistemas hidráulicos de reversão 
de água, por redes de drenagem urbana, por movimentos de origem antrópica, 
etc. Desta forma, a delimitação territorial de uma bacia hidrográfica envolve, 
entre outros, estudos cartográficos e de uso e ocupação do solo. Assim, os 
limites naturais tornam-se dinâmicos e flexíveis e a bacia passa a 
constituir um espaço de vivência, de conflitos e de organização de novas 
relações sociais5. 

 

Por outro lado, Frank (2010) alerta para o avanço lento da gestão hídrica, pois 

existe uma grande distância entre a intenção e a aplicação da política de recursos hídricos 

que tem levado muito tempo para ser suprimida. 

Considerando o exposto e em se tratando de gestão de recursos hídricos o 

objeto de estudo não é somente a água, “mas o significado que ela passa a adquirir no 

contexto da sua trajetória ao longo da bacia hidrográfica” (MUNIZ e RIBEIRO, 2005, 

p.420). 

Ainda de acordo com estes autores, o fato da água ser considerada como um 

bem público poderá ocasionar a apropriação da mesma em qualquer ponto da bacia 

hidrográfica, envolvendo vários usuários estruturados em associações, instituições ou 

empresas.  

Com essa pressuposição, há a extensão da dimensão física e natural do 
objeto para a sua reelaboração em termos em termos das dimensões 
históricas de apropriação, sociais e econômicas de organização da 

                                                 
5 Grifo nosso. 
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exploração e políticas para a organização institucional de gestão, voltadas 
principalmente para a administração dos conflitos de um bem escasso, 
dotado de valor econômico (op.cit., p. 421). 

 

Modernamente as práticas relacionadas com a gestão dos recursos hídricos 

devem pautar-se em uma visão abrangente de planejamento que considere os fatores 

físicos, econômicos, sociais e ambientais; descentralização e participação da sociedade no 

que tange a tomada de decisões; conhecimento técnico e proteção quantitativa e qualitativa 

das águas (CAMPOS, 2003). 

Assim sendo, 

 
(...) a gestão do território e a dos recursos hídricos estão intimamente 
relacionadas, e não cabe uma separação das políticas de gestão em questão. Os 
recursos hídricos, principalmente as águas doces superficiais, são, acima de 
tudo, atributos de um território ou de uma porção espacial” (ORLANDO, 
2006, p. 71). 

 

Segundo Cunha e Coelho (2005, p. 44), a gestão ambiental deve ser entendida 

enquanto estratégia de gestão territorial. No entanto, 

 

(...) a falta de uma articulação mais forte entre as ações e estratégias de gestão 
ambiental e territorial pode ser creditada a uma série de fatores explicativos, 
entre os quais a incapacidade de o Estado brasileiro implementar políticas 
integradas de transformação socioespacial e de regulação dos comportamentos 
individuais e coletivos. 

 

É inevitável abordar que a lógica de produção capitalista estabelece “como prática 

a apropriação dos recursos naturais e a sua utilização de forma insustentável” (ORLANDO, 

2006, p. 40), sendo que neste cenário, emergem os planos voltados para gestão territorial, por 

vezes conflitantes entre si ou que desconsideram tal realidade. 

Segundo Becker (2005, p. 296) a gestão do território deve envolver todos os atores 

sociais, baseando-se em uma nova racionalidade. Para a referida autora, 

 

... a gestão é uma prática que visa superar a crise do planejamento centralizado 
associada á crise do Estado. Ela expressa um fato novo: a incorporação do 
princípio das relações de poder. Define-se a gestão do território como a prática 
estratégica, científico-tecnológica do poder que dirige, no espaço e no tempo, 
a coerência de múltiplas decisões e ações para atingir uma finalidade e que 
expressa, igualmente, a nova racionalidade e a tentativa de controlar a 
desordem. 
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Neste ínterim destaca-se o papel do Estado enquanto ente gestor dos recursos 

naturais de determinada porção territorial, embora este apresente, na atualidade, políticas 

públicas neoliberais que valorizam privatizações e a não efetivação do poder estatal. 

Isto nos remete a crise capitalista da década de 70 que provocou a retomada de 

concepções liberais, pautadas em um Estado com o mínimo de responsabilidades sociais, 

deixando a economia local sob a égide do mercado financeiro internacional (global) 

(CAMPOS FILHO, 2001). 

As ações estatais voltadas para descentralização foram institucionalizadas na 

Constituição de 1988 e vem ganhando corpo com as políticas neoliberais. Para Lisboa (2007, 

p. 143), 

(...) o que se nota é que as políticas neoliberais, não apenas procuram explorar 
as eventuais potencialidades dos territórios, como buscam o corte de custos 
por parte dos estados nacionais, para que esses optem por acertos nos balanços 
de pagamentos, de modo a garantir superávit (imprescindível à remuneração 
dos juros da dívida interna e externa). 

 

Isto significa que o Estado 

 

(...) não é mais a única representação do político nem a única escala de poder, 
mas certamente é uma delas, mantendo-se ainda, embora com novas formas e 
funções. A forma de sua reconstrução e de sua permanência é a sua 
privatização e emergência de uma nova relação público-privada. Grandes 
corporações e bancos tomam as decisões e as executam, assumindo funções de 
governo, e tornando-se componente do Estado contemporâneo; por outro lado, 
os conflitos no governo do território exigem a participação crescente da 
sociedade civil nas decisões e ações. Trata-se, em suma, de compartilhar 
decisões e ações num novo modo de regulação. Se o Estado deixa de ser o 
executor exclusivo dos processos econômicos e políticos, acumula, em 
contrapartida, funções de coordenação e regulação crescentes, para fixar as 
regras básicas das parcerias (BECKER, 2005, p.299). 

 

O papel do Estado em nosso país tem-se pautado na estruturação de políticas 

públicas de produção e de reprodução do espaço cuja intenção é ser parceiro 

 

(...) no processo de competitividade sistêmica e de coesão dos espaços 
ocupados, em suas mais diferentes escalas sem, contudo, assumir o papel de 
líder condutor do processo a não ser o de coadjuvante, embora entenda o 
grave problema de desequilíbrio social, econômico e ambiental que pode ser 
traduzido como a ausência da sustentabilidade humana para a maioria da 
população brasileira (MIORIN, 2003, p.108). 
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Em concordância com Ianni (1991, p.274) o Estado tem manipulado o setor 

econômico do país, visando expandir o capital privado nacional e estrangeiro: 

 

(...) o Estado foi levado a interferir de modo crescente na economia, 
principalmente para aperfeiçoar as condições propícias aos investimentos e 
negócios privados. Por outro lado, o poder público reelaborou e aperfeiçoou as 
garantias políticas, para que os investidores estrangeiros pudessem sentir os 
seus interesses assegurados. 

 

Para (2006, p. 62) a ação do Estado ocorre em diferentes escalas – nacional, 

regional e local, podendo ou não ser efetivadas via políticas públicas. Dessa forma: 

 

Para atender cada uma dessas escalas são colocadas em jogo ações e práticas 
diferentes, contudo há de ser reconhecer uma forte relação entre elas, bem 
como a característica de que as mesmas acabam por interferir na organização 
da escala local, mesmo que a ação se dê para atender objetivos de ordem 
regional ou nacional. 

 

Diante desta realidade, o mercado e o consumidor passaram a ser condicionados 

por mecanismos pautados na ideologia da globalização, que, em grande parte, gera 

necessidades ilusórias e trazem como conseqüências o consumismo desenfreado por bens 

materiais e a degradação ambiental.  

Neste ínterim, Becker (2005) atenta para que o fato de a internacionalização da 

economia tende a superar os Estados, enquanto único órgão gestão dos bens territoriais locais, 

e suas fronteiras, acarretando em uma nova visão territorial do trabalho e uma nova 

geopolítica, valorizando territórios em função de seus atributos naturais e tecnológicos 

associados à iniciativa política. 

Associando estas questões aos recursos hídricos, pode-se antever que territórios 

dotados de um excedente hídrico sejam alvo de interesses capitalistas internacionais que, 

através de instrumentos geopolíticos, busquem, além de seus espaços nacionais, reservas deste 

recurso via mercantilização da água. 

No tocante as relações entre a sociedade e o meio ambiente, a base política, 

socioeconômica e cultural de um país constitui característica decisiva na utilização racional 

ou não dos recursos naturais. 
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Para Mantovaneli Júnior (2006), o que caracteriza o século XXI é a crise de 

legitimidade e de competência do Estado associado a uma sociedade civil mais organizada, 

presente e dinâmica. 

Sobre esta questão, Bressan (1996, p.83) ressalta que “fica evidente que as 

mudanças no tratamento do meio ambiente não podem prescindir de transformações 

estruturais, abrangendo, por exemplo, a questão da propriedade, o papel do Estado e o sistema 

políticos e cultural (ideológico)”. 

Desta forma, as políticas públicas devem ter (ou pelo menos deveriam ter) papel 

preponderante nestas relações, pois visam a organização espacial das atividades econômicas e 

sociais e a compatibilização dos recursos naturais com os interesses da sociedade. 

A perspectiva de uma gestão descentralizada e participativa dos recursos hídricos 

emerge em um momento em que o papel do Estado, diante das políticas neoliberais, não mais 

atua como único ente regulador e promotor do bem estar social, repartindo com a sociedade 

funções anteriormente somente cabíveis ao poder público e priorizando por outro lado, “uma 

economia de mercado perante o sistema financeiro internacional, com ampla cobertura 

comercial e privatizações” (LISBOA, 2007, p. 135). 

Neste contexto, e corroborando com estas análises, encontra-se a gestão dos 

recursos hídricos. O Estado busca, através dos princípios de democratização do acesso ao uso 

da água e do aumento da participação da sociedade civil organizada, compartilhar as decisões 

e ações no âmbito da gestão das águas.  

Entendendo que o próprio Estado pode atuar na valorização de determinadas 

porções de seu território, a partir, por exemplo, de implementação de infra-estrutura básica de 

saneamento e transporte, o conhecimento das políticas públicas e de seus desdobramentos na 

organização espacial territorial torna-se peça fundamental no entendimento da gestão dos 

recursos hídricos no âmbito de uma bacia hidrográfica.  

Deve-se considerar também que tais políticas podem ordenar ou não o uso dos 

recursos naturais, como também podem ter diferentes repercussões a partir da escala de 

análise, ao mesmo tempo em que os marcos regulatórios podem ser efetivados ou não. Neste 

sentido, 

(...) temos que reconhecer as pressões exercidas por políticas setoriais, no 
sentido de permitir o máximo aproveitamento dos recursos naturais existentes 
no país, com vistas a atender os objetivos da economia capitalista. Para isso o 
papel do Estado é central, pois é dele que emanam as diretrizes maiores que 
estão presentes nas políticas públicas (ORLANDO, 2006, p.63). 
 
 



 71

No que concerne ao aspecto legal, as ações políticas voltadas para a questão 

ambiental estão relacionadas com três momentos históricos da governabilidade brasileira: o 

primeiro momento, datado até meados da década de 70, encontra-se pautado nas ações de um 

Estado centralizador e ente regulador; o segundo, marcado pela consciência global dos 

problemas ambientais, data de 1972, época das grandes conferências ambientais, e de políticas 

contraditórias visando à modernização e a integração do desenvolvimento econômico. Por 

fim, o terceiro momento, pós 1988, encontra-se marcado, mas ainda não plenamente 

efetivado, pelas questões pertinentes ao desenvolvimento sustentável, além da democratização 

e descentralização do poder e das ações visando a conservação e preservação ambiental 

(CASTRO e LACABAN, 2005;  CUNHA  e COELHO, 2005) 

Castro e Lacabana (2005) demonstram que historicamente o modelo de 

governabilidade centrado no controle público estatal apresentou um avanço no que se refere à 

elevação dos níveis de qualidade e de acesso aos serviços de saneamento, associado com a 

erradicação de enfermidades associadas com a pobreza e com a falta de acesso a serviços 

essenciais. Por outro lado, este enfoque, que caracterizou a gestão pública dos serviços 

essenciais durante a maior parte do século XX, não permitiu a participação dos cidadãos, 

contribuindo para a cultura do uso não racional da água, em virtude do desconhecimento dos 

processos que realmente estão relacionados com o ciclo da água e dos direitos e 

responsabilidades enquanto cidadãos, o que trouxe como conseqüência uma cultura de 

desperdício. 

Desta forma,  

 

(...) entre otras consecuencias de la alienación del ciudadano común resultante 
de este modelo pueden identificarse, por una parte, la falta de control social y 
democrático, desde la perspectiva de los derechos y, por otra parte, desde la 
perspectiva de las responsabilidades ciudadanas, una creciente apatía de los 
usuarios conectados a estos servicios, quienes con el tiempo llegaron a dar por 
sentado que tener acceso al agua y al saneamiento en red, con abastecimiento 
abundante, permanente y a muy bajos precios, es un hecho irreversible y 
garantizado, lo cual fomentó en muchos sectores una cultura del desperdicio y 
de la falta de cuidado en el uso y manejo del agua, a la vez que una ignorancia 
generalizada en relación con el impacto que la provisión de estos servicios 
tiene sobre los ecosistemas. En conexión estrecha con este problema, y 
especialmente en el caso de los países capitalistas periféricos, los servicios 
básicos se convirtieron frecuentemente en un mecanismo de control político 
clientelar de la población, en el cual se intercambia el acceso a los servicios 
por el apoyo político, ejemplos de lo cual pueden identificarse tanto en 
condiciones de dictadura como en condiciones de democracia electoral 
(CASTRO E LACABANA, 2005, p.2). 
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Mesmo diante destes avanços o principal problema referente a degradação dos 

recursos hídricos é fruto da falta de cidadania, que independe do poder aquisitivo, no que 

concerne ao uso racional da água potável e a visão errônea de que a água é um bem 

inesgotável. Estes são os principais empecilhos para a efetivação da legislação pertinente a 

gestão dos recursos hídricos (MACHADO, 2003). 

No que se refere aos aspectos legais, o Código de Águas, promulgado em 1934, é 

considerado o primeiro marco legal do gerenciamento dos recursos hídricos no Brasil. Esta 

legislação priorizou temáticas relacionadas com o semi-árido para o nordeste brasileiro e 

aproveitamento hidrelétrico para as demais regiões do país, mas já fazia referência a 

mecanismos de concessão administrativa para o uso da água. 

Após este marco legal, a preocupação com os recursos hídricos tornou-se iminente, 

sendo destacada em vários termos legais, como a própria Constituição de 1988, que atribuiu à 

União a competência para instituir o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos. 

Com grande respaldo mundial, a Conferência Mundial das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente – ECO92 – realizada no Rio de Janeiro em 1992 preconizou, através da 

Agenda 21 em seu capítulo 18, o gerenciamento sustentável dos recursos hídricos, orientando 

todas as Nações para a necessidade de gerir as águas. 

Vários outros encontros colocaram a questão hídrica na pauta das discussões. Na 

década atual, destacou-se o Segundo Fórum da Água em La Haye em 2000, durante o qual 

ocorreram várias manifestações de Organizações Não Governamentais contrárias ao processo 

de privatização do sistema de distribuição de água. Em 2002, a Conferência Nacional para o 

Desenvolvimento Sustentado, realizada em Johannesburgo, preconizou como metas do 

milênio a redução da pobreza mundial com relação a fome e de falta de água. 

Retomando a questão legal, visando a legalização e sistematização de ações 

efetivas sobre o uso sustentável das águas no Brasil, foi criada, em 1997, a Lei 9.433, mais 

conhecida como Lei da Águas, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o 

Sistema Nacional de Recursos Hídricos. 

Os fundamentos legais desta lei determinam que a água é um bem de domínio 

público, dotado de valor econômico e que a sua gestão deve sempre proporcionar o uso 

múltiplo das águas de forma descentralizada, contando com a participação do Poder Público, 

dos usuários e das comunidades.  
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Um outro aspecto a ser destacado nesta lei é a adoção da bacia hidrográfica como 

unidade territorial para a implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos, ao mesmo 

tempo em que tem como um dos principais objetivos assegurar, à atual e às futuras gerações, 

água em termos quantitativos e qualitativos adequados aos respectivos usos. 

Sobre as diretrizes gerais de ações a Política Nacional de Recursos Hídricos há um 

entendimento da necessidade de gerir os recursos hídricos, integrando-os com as gestões 

ambiental, de bacia hidrográfica, dos sistemas estuarinos e das zonas costeiras. O 

planejamento dos recursos hídricos ocorrerá mediante a articulação destes com o setor dos 

usuários e com o planejamento regional, estadual e nacional. 

Para efetivar a ação desta legislação os principais instrumentos de gestão são: o 

enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água, a 

outorga de direito de uso de recursos hídricos e a cobrança pelo uso da água. 

No plano teórico a legislação contempla princípios da gestão das águas de âmbito 

universal, mas uma análise mais crítica da mesma revela contradições. 

Uma delas reside no fato de que a sociedade não está preparada para assumir os 

papéis de participação e de gestão do seu espaço, até mesmo em função da histórica ausência 

de participação cidadã nas decisões políticas. Neste jogo de partilhar obrigações sem dotar a 

sociedade de informações ou instrumentos cabíveis para tal, questões emergentes, a exemplo 

da socioambiental, ficam postas de lado. Há o discurso da participação, mas a realidade é 

expressa de forma contrária. 

 

Esta redemocratização e/ou descentralização, associada ao contexto da crise 
do Estado inaugura um período de transição com a ruptura do padrão de 
financiamento do setor público e a perda por parte do Estado de definir 
interesses regionais que possam fortalecer o discurso da presença necessária 
da sociedade civil, esta que é chamada para administrar suas próprias 
demandas (LISBOA, 2007, p. 139). 

 

Revestida de caráter neoliberal, a legislação em pauta (em âmbito federal e nas 

estaduais) pertinente aos recursos hídricos legitima um Estado descentralizado, mas que atua 

como gestor das águas, determinando os usos e os fiscalizando, e que por outro lado 

dissemina a idéia de participação, que em muitos casos não se efetiva. Este é um dos grandes 

gargalos da gestão hídrica. 

Oliveira (2010) traz para o debate as contradições entre a questão da governança e 

a participação social, pois para a autora é o Estado que determina quem, quando, por quanto 
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tempo e que tipo de consumo se dará para determinado corpo hídrico. Há, portanto, um falso 

discurso da responsabilidade social, que mascara interesses particulares (capitalistas). 

A autora supracitada ressalta também, assim como Ribeiro (2008) e Orlando 

(2006), dentre outros, que a legislação citada regulamentou a água como mercadoria, em 

função da mesma ser designada como um bem econômico.  

No entanto, é importante destacar que a água também é caracterizada como um 

bem público, finito e não alienável, cujos usos degradantes atuais se tornarão irreversíveis em 

função do crescimento populacional e da necessidade premente de novos espaços tanto para a 

reprodução social quanto para a própria produção de alimentos, fazendo-se mister ações 

visando minimizar este estágio de degradação atual. 

Entende-se também que, se por um lado, o Estado mantém seu papel de controle 

sobre os usos via os instrumentos de gestão, por outro estes mesmos instrumentos têm papel 

importante: visam adequar os usos à qualidade das águas dos corpos hídricos, minimizando a 

degradação indiscriminada da atualidade. 

Da mesma forma, se por um lado há o reconhecimento do controle estatal sobre as 

águas, por outro acreditasse que com a efetivação dos Comitês, definindo as prioridades de 

usos na bacia, possibilita a participação da sociedade minimizando os interesses particulares, 

além de fornecer dados para o órgão gestor deliberar os usos, que a priori devem ser 

estabelecidos no Plano de Recurso Hídrico da bacia, construído pelo próprio Comitê. 

Os Comitês de Bacia são compostos por representantes da sociedade civil 

organizada e usuários de água, cujas ações visam, dentre outros objetivos, identificar, analisar 

e avaliar prioridades e interesses no âmbito da bacia acerca dos recursos hídricos locais. 

Em casos de bacia de rio federal, a atuação cabe a Agência Nacional de Águas 

(ANA), criada pela Lei 9.984/2000. Esta agência tem caráter regulador na solução de 

problemas interestaduais de forma a disciplinar a utilização dos rios, visando resolver 

conflitos, controlar a poluição e o desperdício, instituído os Comitês de âmbito federal, dentre 

outras atribuições. 

Segundo Cunha (2003), os Comitês de Bacia Hidrográfica são fundamentais para a 

implementação da Política Nacional dos Recursos Hídricos, pois envolve a sociedade em 

questões pertinentes aos usos da água, vista na atualidade como em fase de escassez. 

Estas reflexões apontam um encaminhamento: a necessidade de associar a atuação 

do Estado, via políticas públicas, com as necessidades da sociedade civil, não apenas das 

grandes empresas capitalistas, mas sim do cidadão comum que vive uma realidade muitas 

vezes de exclusão social. Isto nos remete ao exposto por Mantovaneli Júnior (2006, p. 61) 
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“(...) o grande desafio para o debate sobre as políticas públicas é, portanto, construir uma 

leitura onde o sistema político mostre-se indissociável do sistema social, como reclama a 

realidade social contemporânea”. 

Nesta mesma linha de raciocínio, retomamos as considerações de Leff (2009) ao 

afirmar que para ocorrer a efetivação de uma gestão participativa e democrática dos recursos 

naturais, uma nova racionalidade ambiental deve ser construída a partir da desconstrução da 

racionalidade capitalista na busca de uma economia baseada na equidade e sustentabilidade. 

Ao mesmo tempo, uma outra forma da sociedade inserir-se neste processo é 

através do fortalecimento do terceiro setor6, abordado por Mantovaneli Júnior (2006, p.41) 

como “a expressão maior de uma nova prática social concebida e disseminada pelas múltiplas 

expressões da cidadania, cada vez mais planetária, na sociedade civil”. 

Fundamentado na organização de instituições, como as ONGs, o terceiro setor tem 

demonstrado força no tocante a defesa de interesses da sociedade, diferenciando-se do Estado 

pela maior flexibilidade e horizontalidade de sua estrutura, quanto do mercado, por não 

lograrem o lucro e sim um outro propósito: a construção da cidadania a partir da defesa dos 

direitos do cidadão à qualidade de vida. Então, torna-se mais uma alternativa de participação 

da sociedade de forma organizada na busca pela gestão das águas. 

 

Não que esse setor seja um fenômeno milagroso em si, mesmo porque 
compartilha, como parte do todo social, das mesmas mazelas que perfazer o 
primeiro e o segundo setor. Trata-se, porém de uma inovação fundamental 
que, se observada sob a lógica político-democrática, oferece um caminho para 
novas práticas e reflexões, onde, há alguns anos, parecia ser improvável uma 
solução. A emergência de um setor não-lucrativo, não-governamental e 
voluntário tem sido emblemática (...) uma modalidade de ação social que 
ganhou visibilidade e força (MANTOVANELI JÚNIOR, 2006, p.42). 

 

Para o referido autor (op.cit., p.41) o terceiro setor representa a própria sociedade 

civil organizada construindo “... alternativas às suas mazelas, criando canais alternativos de 

consecução e visualização de suas demandas mais prementes” posto que os outros dois setores 

(Estado e mercado), historicamente determinados para concretização e satisfação das 

demandas sociais, deixam aquém às expectativas e necessidades dos cidadãos. 

                                                 
6 Para Mantovaneli Júnior (2006, p.41) terceiro setor é a face mais formal ou institucionalizada da mesma 
realidade que tornou possível a presença dos movimentos sociais... a figura do terceiro setor e em especial das 
organizações não-governamentais (ONGs), parece cumprir um papel complementar a realidade. Mais 
especificamente, compondo redes e desenvolvendo estruturas globais, destotalizadas, porem capazes de oferecer 
um certo alinhamento institucional (dos movimentos e do terceiro setor) em torno de projetos sociais também 
capazes de dialogar. 
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No Segundo Fórum da Água realizado em La Haye (2000) foi apresentado um 

posicionamento de diversas ONGs acerca desta questão: 

 

Nós insistimos veementemente que um meio ambiente decente saudável, 
como também o acesso à água e ao saneamento, são direitos universais e, 
conseqüentemente, não podem ser considerados mercadorias. A água e o 
serviço da água não devem ser objeto do Acordo Geral sobre o /comércio nem 
da agenda da OMC. Nós consideramos, ainda, que a insuficiência tanto 
alimentar quanto hídrica estão intrinsecamente ligadas ao sistema injusto do 
comercio mundial, que se expressa nas regras da OMC. Pedimos 
insistentemente que os serviços de água e saneamento estejam sob o controle 
das comunidades locais e em benefício delas. Pedimos também que a gestão 
desses serviços seja participativa e transparente. Rejeitamos a privatização, a 
menos que esteja de acordo com esses princípios (Manifestação apresentada 
no Segundo Fórum da Água, apud BOUGUERRA, 2004). 

 

Entretanto, ao final deste Fórum os representantes do Conselho Mundial da Água, 

os ministros presentes e as companhias de abastecimento multinacionais não assinaram o 

termos considerando o acesso à água como um direito humano. Afirmaram apenas que ela é 

uma necessidade vital. Assim, deixou-se subentendido que “o fornecimento da água não é 

mais uma obrigação do Estado e o acesso de todos a ela não é mais assegurado” 

(BOUGUERRA, 2004, p.231). 

Este é um retrocesso no processo de gestão das águas, mas não determina o 

fracasso do mesmo. É necessário uma mudança tanto cultural quanto política sobre o uso das 

águas e embora a legislação pertinente aos recursos hídricos apresente contradições e 

limitações é um marco na gestão das águas que necessita ser revisitada e melhorada, mas não 

ignorada. 

Para Muniz e Ribeiro (2005) um outro aspecto que deve ser ressaltado na Lei 

9433/97 é a compreensão de que o espaço envolvido pelos cursos de água não se restringe ao 

sistema físico. Além do mais, a água é considerada um recurso finito e um bem de múltiplos 

usos, por vezes conflitantes, cujo agente regulador deve ser o Estado e os usuários. 

Então, a gestão das águas apresenta um novo perfil: 

 

A nova gestão dos recursos hídricos está inserida em um quadro recente de 
mudanças na cultura hídrica, com o reconhecimento da água como um bem 
precioso, de valor inestimável essencial a todas as formas de vida e 
fundamental às atividades humanas e ao desenvolvimento socioeconômico. 
Lenta e gradualmente, estão sendo questionadas e alteradas a visão de 
inesgotabilidade e renovabilidade da água e o seu desperdício em usos 
domésticos, agrícolas e industriais (LEAL, 2000, p. 6). 
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É necessário cultivar a transparência na gestão hídrica, pois “para gerir a 

distribuição da água localmente, nacionalmente e até internacionalmente e para evitar os 

conflitos da água, é preciso promover uma ética da água, longe da retórica e das palavras 

vazias” (BOUGUERRA, 2004, p.227). 

Diante das bases teóricas apresentadas constata-se o caráter eminentemente 

sistêmico, socioambiental e político da questão hídrica, já que o elemento água não pode ser 

estudado de forma isolada devendo abranger uma nova postura que integre sociedade e 

natureza em uma mesma esfera. 

Após esta exposição sobre os pressupostos teórico-metodológicos em que se 

baseia a tese, será analisada a condição de vida no Vaza Barris sergipano, buscando verificar 

as inter-relações que são estabelecidas entre a sociedade produtora do espaço na bacia e as 

diferentes formas de apropriação e uso dos recursos hídricos. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

OCUPAÇÃO TÊMPORO-ESPACIAL, CONDIÇÕES DE VIDA E UTIL IZAÇÃO DAS 

TERRAS NO VAZA BARRIS SERGIPANO 

 

  

A bacia do rio Vaza Barris abrange os Estados da Bahia e Sergipe, totalizando 

16.787,47 km2. Suas nascentes localizam-se na Serra da Canabrava, no município de Uauá, na 

Bahia, e sua foz no Estado de Sergipe, entre os municípios de Aracaju e Itaporanga d’Ajuda 

(Figura 2).  

No território baiano localizam-se o alto e o médio cursos, que perfazem 

14.503Km2, que corresponde, aproximadamente, a 84% do total da bacia, abrangendo os 

municípios de Uauá, Canudos, Jeremoabo, Antas, Adustina, Pedro Alexandre, Euclides da 

Cunha, Monte Santo, Novo Triunfo, Sitio do Quinto, Paripiranga e Coronel João Sá. Em 1998 

a população totalizava 297.249 habitantes, dos quais 30% localizavam-se na zona urbana e 

70% na zona rural. 

Na Bahia percorre uma região onde predominam as diversidades climáticas típicas 

do semi-árido, de baixa pluviosidade, vegetação de caatinga, solos com baixa capacidade de 

retenção hídrica e altas taxas de evaporação, ocasionando a intermitência dos rios em quase 

toda sua extensão. 

As precipitações encontram-se em torno de 600mm anuais com temperaturas 

médias altas e elevada evaporação. O déficit hídrico oscila entre 100 e 1.050mm/ano, sendo 

que as áreas com maior déficit ocorrem junto às suas nascentes, no município de Uauá 

(BAHIA, 2001). 

Os principais rios e riachos que compõem a bacia neste Estado são: rio Mairi, rio 

Salobro, riacho da Lagoa do Boi, riacho Ipueira, rio São Paulo, rio Bendengó, Riacho do 

Cipó, rio Mandacaru, rio do Rosário, riacho das Barreiras, riacho Pau de Ferro, rio Caraíba, 

riacho José Gregório, rio Salgado, rio Quingomes, rio Tingüi, riacho Baixa do Sarita, riacho 

Velha Passagem, riacho da Barriguda e rio Velho. 

Nesta parte da bacia, a dinâmica ambiental apresenta um frágil equilíbrio 

ambiental, marcado por uma fortes pressões antrópicas, como a construção de açudes, 

desmatamentos, queimadas, dentre outros (BAHIA, 2001). 
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Segundo Fernandez e Pereira (2002), todos os municípios integrantes da bacia do 

Vaza-Barris dispõem, na sede, de sistemas de abastecimento de água, varrição de rua e coleta 

de lixo nas sedes. No entanto, nenhum município dispõe de aterro sanitário, bem como não 

existe coleta e tratamento de esgotos domésticos, constituindo-se assim em vetores de 

poluição ambiental de grande magnitude na região. As condições extremamente precárias de 

saneamento básico (lixo e esgotamento dispostos a céu aberto), comprometem os mananciais 

de superfície, o que é agravado pela inexistência, em boa parte do tempo, de vazões 

suficientes dos rios para diluir a carga poluidora neles descartada. 

Em função do déficit hídrico na Bahia, foram implantados reservatórios destinados 

ao abastecimento público além da utilização de águas subterrâneas. Os principais açudes são 

Cocorobó, Adustina e Rodeador (BAHIA, 2001). 

O Açude Cocorobó foi construído, em 1969, pelo Departamento Nacional de 

Obras Contra a Seca (DNOCS), sendo o mais importante da região. Localiza-se no rio Vaza 

Barris e possui uma bacia de drenagem de 3.600 Km2. O lago inunda uma área de 4.510 

hectares e seu volume útil para regularização de vazões é de 238.000.000m3. 

Localizado no rio Vermelho, afluente do Vaza Barris, o Açude Adustina, também 

foi construído, em 1969, pelo DNOCS. A sua bacia de drenagem totaliza 270 Km2, cobrindo 

uma área de inundação de 350 hectares, sendo sua principal utilidade atender a piscicultura e 

irrigação de várzeas. 

O Açude Rodeador foi construído pela Empresa Baiana de Água e Saneamento 

(EMBASA), em 1954, e barra o rio Mairi, afluente do Vaza Barris. Apresenta uma 

capacidade de armazenamento de água em torno de 1.200.000m3, com bacia de drenagem de 

5,6 Km2, abastecendo principalmente a cidade de Uauá. 

A maioria dos municípios baianos localizados na bacia do rio Vaza Barris é 

abastecido com os recursos hídricos subterrâneos tendo em vista a deficiência em termos de 

água de superfície. O principal uso da água dos poços é para abastecimento humano e 

consumo animal. 

Dentre as atividades agrárias, a caprinocultura é expressiva nos municípios de 

Uauá, Canudos e Jeremoabo e nos demais municípios destaca-se a bovinocultura extensiva. 

As atividades agrícolas encontram-se condicionadas aos períodos chuvosos e baseiam-se em 

culturas tradicionais como o feijão, milho e mandioca. Os cultivos irrigados localizam-se nas 

proximidades dos açudes, destacando-se as culturas do tomate, pimentão, melancia, banana, 

dentre outros (BAHIA, 2001). 
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Embora a maior parte da bacia em termos de área esteja localizada no Estado da 

Bahia, a mesma apresenta intermitência em seus rios, passando a ser perene apenas quando 

adentra no Estado de Sergipe. Ao mesmo tempo, a densidade populacional estimada para a 

Bahia é praticamente três vezes inferior a de Sergipe. 

No território sergipano, a área de drenagem da bacia do rio Vaza Barris, 

compreende 2.559,00 km2, o que corresponde a 16% do total da bacia, atravessando regiões 

de clima semi-árido, semi-úmido e úmido, porém apresentando perenidade neste estado 

(Figura 03). 

Abrangendo 14 municípios distribuídos em 6 micro-regiões do estado (Quadro 4), 

destaca-se em termos de crescimento populacional tanto em áreas urbanas como em áreas 

rurais, com médias superiores a média de crescimento da população de todo o estado de 

Sergipe.  

Dos municípios integrantes da bacia na porção sergipana, Pedra Mole, Pinhão, 

Macambira, Campo do Brito e São Domingos estão totalmente inseridos na bacia e outros 

nove parcialmente abrangidos, sendo que dentre estes as sedes municipais de Frei Paulo, 

Carira, São Cristóvão e Itaporanga d’Ajuda localizam-se dentro dos limites territoriais da 

bacia (Tabela 2 e Figura 4). 

De acordo com a nova divisão territorial para fins de planejamento do Estado de 

Sergipe, a bacia em estudo abrange três territórios: Agreste Central, Centro Sul e Grande 

Aracaju (Figura 5). 

O Agreste Central Sergipano abrange 11,6% da população do estado. É composto 

por 14 municípios, sendo o território mais representativo na bacia concentrando 64,3% dos 

municípios em estudo: Areia Branca, Campo do Brito, Carira, Frei Paulo, Itabaiana, 

Macambira, Pedra Mole, Pinhão e São Domingos. 

Neste território as características ambientais estão associadas a um clima de 

transição da região serrana para o pediplano sertanejo. Apresenta melhor distribuição da terra 

com predominância da policultura, principalmente de cultivos temporários, apresentando 

grandes feiras, com destaque para Itabaiana e Carira, sendo o primeiro o principal distribuidor 

de produtos hortifrutigranjeiros do estado. Concentrando apenas 5,2% do PIB estadual, 

apresenta IDH classificado como médio. 
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Quadro 4 – Mesorregiões, Microrregiões e Municípios abrangidos pela bacia sergipana do 

Vaza Barris. 

Mesorregiões Microrregião Geográfica Municípios 
 

Sertão Sergipano 
 

Carira 
 

Carira (parte) 
Frei Paulo (parte) 
Pedra Mole 
Pinhão 

 
 
 

Agreste Sergipano 

 
 

Agreste de Itabaiana 
 

Areia Branca (parte) 
Campo do Brito  
Itabaiana (parte) 
Macambira 
São Domingos 

Agreste de Lagarto Lagarto (parte) 

Tobias Barreto Simão Dias (parte) 
 

Leste Sergipano 
 

Aracaju 
Aracaju (parte) 
São Cristóvão (parte) 

Estância Itaporanga d’Ajuda (parte) 

Fonte: Censo Agropecuário (2006). Organização: Márcia Carvalho. 

 

Tabela 2 - Municípios integrantes, total ou parcialmente, da bacia do rio Vaza Barris em 

Sergipe. 

Municípios Sede 
Municipal 
na Bacia 

Área total 
do 

município 
(km2) 

 

Área do município na 
bacia 

Participação da 
área municipal na 
parte sergipana da 

bacia (%) 
Total 
(km2) 

 

% 

Carira X 708,0 348,8 49,3 13,6 
Frei Paulo X 396,8 316,9 79,9 12,3 
Pedra Mole X 84,7 84,7 100 3,3 

Pinhão X 155,4 155,4 100 6,0 
Simão Dias  555,4 158,4 28,5 6,1 
Macambira X 136,7 136,7 100 5,3 

Lagarto  968,0 232,2 24,0 9,0 
São Domingos X 101,9 101,9 100 3,9 

Itabaiana  336,9 147,4 43,8 5,7 
Campo do Brito X 202,9 222,9 100 8,7 

Areia Branca  123,7 21,1 17,1 0,8 
São Cristóvão X 440,6 212,8 48,3 8,3 

Itaporanga d’ Ajuda X 754,4 453,5 60,1 17,7 
Aracaju  180,1 76,2 42,3 2,9 

X – Sede municipal localizada na bacia. 

        - Municípios totalmente inseridos na bacia. 

Fonte: Perfis Municipais (SEPLANTEC, 2004), SRH (2003). Organização: Márcia Carvalho 
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O território do Centro-sul sergipano abrange cinco municípios, dos quais Lagarto e 

Simão Dias estão parcialmente inseridos na bacia. Este território apresenta um clima de 

transição para o semi-árido com distribuição da terra concentrada em pequenas propriedades, 

predominando as pastagens com destaque para o efetivo de bovinos, embora também haja 

expressividade na policultura. Representa 16,1% da superfície estadual e, em 2006, totalizou 

11,1% da população do estado, com significativo desenvolvimento do comércio e das grandes 

feiras, responsáveis pela centralidade urbana de Lagarto e Simão Dias. O PIB corresponde a 

5,1% do estado e o IDH é menor que 0,6 na maioria dos municípios. 

O último território abrangido pela bacia é o da Grande Aracaju. Marcado pela 

litoraneidade7, abrange os municípios de Aracaju, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do 

Socorro, Laranjeiras, Maruim, Santo Amaro das Brotas, Riachuelo, São Cristóvão e 

Itaporanga d’Ajuda. Destes, parte dos municípios de Aracaju, São Cristóvão e Itaporanga 

d’Ajuda integram a bacia sergipana do rio Vaza Barris.  

Em 2006, este território apresentava uma população de 875.098 habitantes, 43,7% 

do total do estado, representando 9,9% da superfície territorial sergipana. Em função da 

centralidade urbana de Aracaju, há uma concentração de diversas atividades econômicas e 

administrativas. Apresenta, conseqüentemente, o maior PIB do estado (49,2%), como também 

o melhor IDH, com melhores índices de esperança de vida ao nascer e menores índices de 

mortalidade infantil e exclusão social. 

Após esta breve caracterização espacial, busca-se, a partir deste momento, analisar 

o processo de ocupação da bacia do rio Vaza Barris no Estado de Sergipe, desde os 

primórdios da colonização até o início do século XXI, e seus reflexos sobre o sistema 

ambiental. 

 

2.1 – O Processo de Ocupação da Bacia Sergipana do Rio Vaza Barris: do 

período da colonização ao século XXI 

 

Desde o início do processo da colonização brasileira as primeiras formas de 

povoamento acompanharam os cursos dos rios o que proporcionou à maioria das bacias 

                                                 
7 A litoraneidade está relacionada com o pertencimento destes municípios à zona costeira de Sergipe (vinte e três 
no total), que abrange os municípios praianos, que são defrontantes com o mar; municípios estuarinos mesmo 
que não diretamente defrontantes com o mar, dada a relevância deste ambiente para a dinâmica marítimo-
litorânea e municípios próximos ao litoral, até 50km da linha de costa, que aloquem em seu território atividades 
impactantes sobre a zona costeira (CARVALHO, 2004). 
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costeiras a caracterização de uma elevada densidade populacional (POLETTE et al, 2000) 

associada com intensos impactos ambientais. 

O rio Vaza Barris, nascido no município do sertão baiano de Uauá, no pé da Serra 

do Macaco e tendo a sua foz como marco para os limites dos municípios sergipanos de 

Itaporanga d’Ajuda, São Cristóvão e Aracaju, ficou conhecido no cenário nacional por ter 

sido palco do maior genocídio de civis promovido pelo estado brasileiro, no início do século 

XX: a Guerra de Canudos. 

Várias cidades foram formadas ao longo do seu percurso: Uauá, a própria Canudos 

e Jeremoabo, localizadas no sertão baiano; e, em Sergipe, as cidades de Itaporanga d’Ajuda, 

São Cristóvão e Aracaju, são alguns dos exemplos. 

A ocupação territorial do Vaza Barris remonta ao século XVI, nas terras dos atuais 

municípios de São Cristóvão, Aracaju e Itaporanga d’Ajuda, cuja penetração ou povoamento 

ocorreu a partir de 1.575, adentrando até a sede municipal de Lagarto e em parte de Campo do 

Brito, nitidamente acompanhando o curso do rio Vaza Barris (Figura 6). 

A pecuária foi um importante fator econômico que impulsionou a colonização no 

território sergipano, servindo para abastecer os engenhos da Bahia e de Pernambuco, já que a 

atividade canavieira desenvolveu-se nas terras sergipanas em um período posterior.  

No século XVII, época do domínio holandês em Sergipe, que se estendeu de 1637 

a 1645, foi marcado pela exploração e reconhecimento do interior sergipano: 

 

Os seus moradores, que conseguiram escapar às destruições de Bagnuolo e 
Van Schkoppe, tangeram os rebanhos para as matas de Itabaiana e Simão 
Dias, dilatando a área colonizadora, como é exemplo de Simão Dias, o 
francês, personagem semilendário em seus feitos, mas cuja chegada está 
historicamente comprovada nessa época à região que ainda hoje leva seu nome 
(ANDRADE e SANTOS, 1992, p.23). 

 

Em 1645, com a expulsão dos holandeses, retorna a exploração colonizadora 

baseada na pecuária, sendo que em 1655, seguindo o curso do rio Vaza Barris, recomeçam as 

concessões de sesmarias. 

Ainda no século XVII ocorreu a ocupação da maior parte dos municípios de São 

Cristóvão, Campo do Brito, Macambira, Lagarto, adentrando até Simão Dias e Pedra Mole. Já 

os séculos XVIII e XIX encontram-se marcados pela ocupação efetiva do Alto-baixo curso da 

bacia: município de Frei Paulo em 1.720, Pinhão em 1.713, Carira em 1.860 e Macambira em 

1.890. 
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Figura 6 – Ocupação Territorial da Bacia do rio Vaza Barris em Sergipe 
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É importante destacar que as diferentes formas de ocupação da bacia do rio Vaza 

Barris em Sergipe iniciaram como penetração ou povoamento, sendo posteriormente efetivada 

a criação do município, sendo que alguns passaram pela categoria de freguesia, distrito, vila e 

em seguida cidade, a exemplo de Campo do Brito, Frei Paulo, Carira, Itaporanga d’Ajuda e 

Lagarto  (CONDESE/ITPS, 1974). 

A partir do início do século XVIII, a colonização e povoamento nas terras de 

Sergipe Del Rey foram intensificadas. De acordo com a Enciclopédia dos Municípios 

Brasileiros, as áreas que atualmente correspondem aos municípios de Pedra Mole e Pinhão, 

tiveram a primeira inserção feita por Manoel Alves da Silva, que obteve em 25 de outubro de 

1713, por alvará, “(...) a sesmaria de uma légua de comprimento por três de largura, 

começando no rio Salgado, que deságua no Vaza-Barris, até a Serra do Coité” (IBGE, 1957, 

p.85). 

Os rios sempre foram importantes na ocupação dos espaços, pois “(...) além de 

servirem de estradas móveis, os rios ofertavam aos nativos água de boa qualidade, peixes em 

abundância e a própria substância com a qual cuidavam de suas práticas higiênicas e 

procedimentos rituais” (QUEIROZ, 2006, p. 725). 

Da mesma forma que em outros rios, o Vaza Barris deu suporte ao processo de 

expansão das terras sergipanas e baianas. Um dos exemplos foi o surgimento da cidade de 

Pedra Mole por estar relacionada às inserções ocorridas no sertão de Sergipe e Bahia.  

No início do século XVIII, a pecuária ainda era dominante e base econômica de 

Sergipe. No entanto, com a valorização do açúcar, os canaviais ocuparam os vales férteis dos 

rios sendo protegidos por lei. Assim, “os rebanhos foram sendo impelidos para as terras 

agrestadas e semi-áridas do sertão, desde quando os canaviais passaram a ser protegidos pela 

Carta Régia de 1701 que proibia a criação até dez léguas do litoral (ANDRADE e SANTOS, 

1992). 

Com o desenvolver dos engenhos em Sergipe, o rebanho passou então a suprir as 

necessidades de carne e animais para os referidos engenhos. Ao mesmo tempo, ao terem sido 

empurrados para o interior, surgiram novas povoações e o fortalecimento das povoações mais 

antigas. 

Assim, no decorrer do século XVIII, começaram a destacar-se as povoações 
de Campos do Rio Real (hoje cidade de Tobias Barreto), Riachão do Dantas, 
Simão Dias, Aquidabã, Malhada dos Bois, Divina Pastora, Curral de Pedras 
(atualmente Gararu), Porto da Folha, N. Sra. Da Glória, N. Sra. Das Dores, 
Malhador, Campo do Brito e Carira. Esta, em função da localização, tornou-se 
um ponto destacado de feira, uma espécie de porta aberta para a comunicação 
com a caatinga (ANDRADE e SANTOS, 1992, p. 28). 
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Ainda de acordo com os autores supracitados, nas vilas de Lagarto e Itabaiana, 

mesmo com a expansão da pecuária, desenvolveu-se a agricultura de pequena escala, baseada 

em trabalhadores livres e tendo como principais produtos, a mandioca, o feijão, legumes, 

hortaliças e o fumo. 

Em 1817, Sergipe contava com uma realidade político-administrativa marcada por 

várias povoações que acompanhavam os principais rios do estado. Ao longo do rio Vaza 

Barris, encontrava-se a capital de Sergipe, a cidade de São Cristóvão, que contava com a 

povoação de Itaporanga; a vila de Itabaiana, sem povoações; e a vila de Lagarto, 

concentrando as povoações de Itabaianinha, Campos e Simão Dias. 

Conforme afirma Queiroz (2006), os rios no Brasil, além de terem servido para o 

expansionismo colonial estendendo as fronteiras do país, também desenharam uma soma 

considerável das fronteiras nacionais. O rio Vaza Barris, por exemplo, desenha hoje os limites 

territoriais de vários municípios, servindo de divisa entre os atuais municípios de Simão Dias 

e Pinhão, Simão Dias e Pedra Mole, Lagarto e São Domingos, Itaporanga d’Ajuda e São 

Cristóvão e Itaporanga d’Ajuda e Aracaju. 

Além desta questão, a relação entre as águas e a cana-de-açúcar é expressiva na 

paisagem do nordeste, conforme relata Freyre (1981, p. 25)  

 

Muito deve o Brasil agrário aos rios menores, porém mais regulares: onde eles 
docemente se prestaram a moer canas, a alagar várzeas, a enverdecer os 
canaviais, a transportar o açúcar, a madeira e mais tarde o café, a servir aos 
interesses e às necessidades de populações fixas, humanas e animais, 
instaladas às suas margens, aí a grande lavoura floresceu, a agricultura 
latifundiária prosperou, a pecuária alastrou-se. 

 

Mott (1986, p.73), ao se referir à expressividade econômica da cana-de-açúcar em 

Sergipe no século XIX, ressalta a importância das áreas próximas aos rios Vasa-Barris e 

Cotinguiba para a economia sergipana. Para tanto, compara a produção canavieira da região 

franciscana (próxima ao rio São Francisco) com a dessas áreas, ao afirmar que “Mesmo que 

encontremos engenhos de cana na região franciscana, nunca foram tão numerosos nem tão 

produtivos como os da Cotinguiba e do Vazabarris” . 

Esta afirmação pode ser confirmada com a leitura do Mapa Topográfico da 

Província de Sergipe D’el Rey elaborado por Gonnet (1815), conforme Figura 7. 
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Figura 7 – Recorte do Mapa Topográfico da porção estuarina da Província de Sergipe 

D’el Rey (GONNET, 1815). 
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No final do século XVIII, nas proximidades do município de Itaporanga d’Ajuda, 

o destaque econômico também foi o cultivo da cana-de-açúcar, tendo sido construídos, ao 

longo do Vaza Barris, vários portos para escoar a produção. Esta atividade apresentou seu 

apogeu no século XIX e decadência no século XX. 

Com relação a vegetação pioneira ao longo da bacia do rio Vaza Barris, as matas 

eram conservadas durante a existência dos engenhos de açúcar, pois serviam como fonte de 

lenha para as fornalhas, mas as mesmas foram suprimidas em maior velocidade assim que as 

usinas de açúcar foram instituídas (FRANCO, 1983). 

O atual município São Cristóvão, banhado pelas águas do rio Vaza Barris e seus 

afluentes, foi por muito tempo a sede da Província de Sergipe. Entretanto, em 17 de março de 

1855 o então Presidente da Província de Sergipe, Dr. Inácio Joaquim Barbosa, sancionou a 

Resolução 413 que decretava a transferência da capital da referida província de São 

Cristóvão, banhado, pelo rio Paramopama, afluente do rio Vaza Barris, para Aracaju. 

Este fato está relacionado a fatores externos e internos, em um momento de 

transformações político-econômicas vivida pelo país como um todo: 

 

A Resolução de 17 de março se enquadrava no período de desenvolvimento 
e transformações estruturais que, a partir de 1850, vivia o Brasil, e na 
política de Conciliação estabelecida em 1853 por Honório Hermeto 
Carneiro Leão, Marquês do Paraná (NUNES, 2006, p.128). 

 
A política de Conciliação buscava representar o desenvolvimento do capitalismo 

no Brasil, processo já em desenvolvimento a partir da segunda metade do século XIX, com a 

extinção do tráfico negreiro, voltando então os capitais para as incipientes indústrias, estradas 

de ferro, serviços públicos e a navegação a vapor (op.cit.). 

Naquele momento, era imprescindível o desenvolvimento das economias 

regionais, na qual se inseria Sergipe, em busca de uma maior produtividade agrícola, 

associada a uma mais eficiente exportação, com portos bem aparelhados e em rios com maior 

facilidade de navegação. As limitações da cidade de São Cristóvão em termos de 

navegabilidade, em função da topografia do rio Vaza Barris e de seus afluentes, foi um fator 

interno bastante significativo para a transferência da capital: 

 

A localização geográfica da cidade de São Cristóvão não correspondia às 
exigências das atividades comerciais sergipanas e em plena expansão. O rio 
Vaza-Barris, largo e profundo na foz, logo depois bifurca-se, tendo um dos 
seus braços a direção da Vila de Itaporanga e da Província da Bahia onde 
nasceu. O outro braço, estreito, com o nome de Paramopama, banha a 
cidade de São Cristóvão, não oferecendo, porém, condições à navegação e, 
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conseqüentemente, ao comércio, que convergia para a cidade de Estância 
favorecida pela barra do rio Real, ou para as cidades de Laranjeiras e 
Maruim em busca da barra da Cotinguiba, onde o porto possuía melhores 
condições de comércio (NUNES, 2006, p.140). 

 

De acordo com a referida autora, a cidade de Aracaju a partir de então convergiria 

às atividades mercantis da Província “com a criação de estabelecimentos comerciais ou a 

transferência, de vários deles, dos núcleos urbanos do interior” (NUNES, 2006, p.33). 

Em menor proporção que o açúcar, o algodão também teve destaque na vida 

econômica da Província de Sergipe, principalmente a partir da década de 1860, em especial 

nas terras do agreste, parte delas banhadas pelo rio Vaza Barris, nas quais expandiu-se 

rapidamente, aparecendo nas exportações coloniais a partir dos fins do século XVIII. 

 

O auge da expansão algodoeira ocorreu nas matas de Itabaiana a partir de 
1870 ao chegar ao município a primeira máquina, a vapor, de descaroçar 
algodão que, rapidamente, se propagou e, poucos anos após, eram 
registradas 50 na região. Em 1870 na Província já chegavam a 127, sendo 
69 a vapor (NUNES, 2006, p.24). 

 

O grande desenvolvimento do algodão nas terras do agreste e sertão sergipano está 

relacionados às “condições mesológicas”, com destaque para já citada Vila de Itabaiana, cuja 

área territorial era três vezes a atual, como também se destacou as terras da Vila de Simão 

Dias, cujos algodoais se expandiram, proporcionando o surgimento de atual cidade de Pinhão 

(ANDRADE e SANTOS, 1992). 

Em meados do século XIX a cultura algodoeira sergipana entrou em declínio em 

razão da incapacidade de concorrência com a produção das colônias européias da África e das 

Índias, conforme explicam Andrade e Santos (1992, p. 33): 

 

O retorno das exportações americanas, ao se refazerem os Estados Unidos dos 
efeitos da Guerra de Secessão, a concorrência do algodão plantado nas 
colônias européias da África e das Índias, em moldes capitalistas, atuaram 
negativamente sobre as zonas algodoeiras nordestinas. Diminuíram, 
abruptamente, as exportações sergipanas a partir dos meados da década de 
1870, desestimulando os plantadores. Diversos deles retornaram à pecuária ou 
ao cultivo da cana, que volta a comandar a economia sergipana. 

 

À medida que a cultura algodoeira se expandia pelo agreste no final do século 

XVIII e inicio do século XIX, o gado era mais uma vez deslocado, agora para o sertão 

sergipano, transformando a realidade local a partir do surgimento de novas povoações. 
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Vale ressaltar que a produção algodoeira apresentou grande declínio a partir de 

1940, sendo que na década seguinte, pouco representava em termos de exportação, mantendo-

se produtivos ainda em nove municípios sergipanos, dentre eles Simão Dias e Carira. 

Em 1920, a construção das rodovias e o retorno à pecuária nas áreas antes 

ocupadas com os algodoais, revigoram a região semi-árida com o surgimento de novos 

centros populacionais e a revitalização dos antigos. Desenvolve-se também a produção em 

pequena escala, com predomínio do milho e do feijão. 

 

Pela localização, tornaram-se centros de irradiação das comunicações 
localidades como Carira e Nossa Senhora da Glória na zona semi-árida. Mas, 
o maior desenvolvimento, trazido de sua posição como janela para o sertão, 
recebeu a cidade de Itabaiana que, embora localizada no agreste, passou a 
exercer uma larga influência econômica numa vasta área que alcança os 
limites com a Bahia, transformando-se a modesta cidade de pequenos 
proprietários de terra num movimentado centro comercial. O desenvolvimento 
que atingiu todo o município motivou seu desdobramento em novas unidades 
político-administrativas representadas por Carira, Ribeirópolis, Campo do 
Brito, Macambira, Pinhão, Pedra Mole e Moita Bonita, em torno das quais 
gravita um grande número de povoações (ANDRADE e SANTOS, 1992, p. 
35). 

 

Nestes termos, constata-se que a pecuária, a cana-de-açúcar e a cultura do algodão 

exerceram forte influência na organização espacial, na dinâmica populacional e nas 

modificações ocorridas na paisagem da bacia do rio Vaza Barris durante o período da 

colonização até o século XX, sendo que neste século e no decorrer do atual, o processo de 

urbanização tem contribuído para produção do espaço em estudo, conforme será discutido 

com mais detalhes a seguir. 

 

 

2.2 Condições de Vida no Vaza Barris Sergipano 

 

A análise da estruturação do espaço geográfico torna-se fundamental para a 

compreensão da situação ambiental e da organização das instituições sociais e econômicas de 

uma determinada área. 

Alguns problemas de degradação ambiental, tais como, erosão, assoreamento dos 

corpos de água, desperenização de mananciais, compactação do solo também são reflexos de 

práticas antrópicas decorrentes de uma série de questões de ordem social, política e 

econômica, sendo, portanto, de fundamental importância a avaliação das modificações 
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introduzidas pelo homem de forma não racional no sistema ambiental físico que se propõe a 

estudar. 

A população de uma bacia, do ponto de vista ambiental, representa pressão sobre 

os recursos naturais, constituindo-se em fonte geradora de inúmeros problemas ambientais. 

Daí a necessidade de um levantamento dos seus aspectos populacionais, incluindo estimativas 

de demandas de água para abastecimento humano, industrial, dessendentação animal e 

irrigação, a fim de garantir o próprio desenvolvimento da bacia hidrográfica. 

A principal relação entre demografia e recurso hídrico está relacionada com o 

abastecimento de água para a população, que ao se desenvolver e crescer exige, além deste 

recurso para beber, o aumento do uso do mesmo para a produção agrícola e industrial, 

aumentando também a quantidade de efluentes gerados. 

Especificamente sobre os municípios integrantes da bacia do rio Vaza Barris em 

Sergipe, constata-se um aumento da população, entre os anos de 1991 e 2007, em torno de 

30%, passando de 708.353 habitantes em 1991 para 913.497 em 2007 (Tabela 3).  

Este incremento populacional, além de outros desdobramentos, significa uma 

maior demanda de água para abastecimento humano, ao mesmo tempo em que se eleva a 

necessidade de ampliação do sistema de esgotamento sanitário. No primeiro caso, ampliou-se 

a dependência de transposição de recursos hídricos de bacias adjacentes, enquanto que no 

segundo, pouco ocorreram modificações. 

No entanto, é importante considerar que os municípios de Simão Dias, Lagarto, 

Itabaiana, Areia Branca e Aracaju não apresentam suas sedes municipais inseridas na bacia. 

Em função deste fato, para o cálculo aproximado da população total da bacia foram excluídos 

os valores relativos à população urbana destes municípios. No caso de Aracaju foi 

considerado o total da população da Zona de Expansão que está totalmente inserida na bacia. 

Este raciocínio foi utilizado apenas para definir o total da população da bacia, sendo que para 

as demais variáveis analisadas ao longo deste capítulo foram considerados os dados totais dos 

municípios em virtude da dificuldade em obter dados específicos sobre renda, escolaridade, 

saneamento, dentre outros, distintos para as zonas urbana e rural. 
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Tabela 3 – População total, urbana e rural dos municípios integrantes da bacia do rio Vaza Barris em Sergipe (1991 a 2007). 

*Sede municipal inserida na bacia. 

Fonte: Censos Demográficos (IBGE, 1991 e 2000) e Contagem da População (IBGE, 2007). Organização: Márcia Carvalho. 

 

 

 1991 2000 2007 
 TOTAL 

 
Urbana 

 
Rural 

 
TOTAL  

 
Urbana 

 
Rural 

TOTAL  
Urbana 

 
Rural Densidade 

Demográfica 

ALTO-BAIXO 
CURSO  

 
Total % 

 
Total % 

  
Total % 

 
Total % 

  
Total % 

 
Total % 

  

Carira* 15.418 7.415 48,1 8.003 51,9 17.770 9.443 53,1 8.327 46,9 18.851 10.185 54,0 8.666 46,0 26,6 

Frei Paulo* 10.278 4.873 47,4 5.405 52,6 11.973 6.330 52,9 5.643 47,1 12.572 7.047 56,0 5.525 44,0 31,7 

Pedra Mole* 2.144 839 39,1 1.305 60,9 2.630 1.100 41,8 1.530 58,2 2.765 1.151 41,6 1.614 58,4 32,6 

Pinhão* 4.430 2.387 54,0 2.043 46,0 5.244 3.133 59,7 2.111 40,3 5.517 3.142 57,0 2.375 43,0 35,5 

Simão Dias 32.196 13.138 40,8 19.058 59,1 36.813 16.818 49,0 18.784 51,0 36.954 18.683 50,6 18.271 49,4 66,5 

Macambira*  4.968 1.360 27,4 3.608 72,6 5.802 2.166 37,3 3.636 62,7 6.284 2.386 38,0 3.898 62,0 45,9 
MÉDIO-BAIXO  

CURSO 

72.144 32.538 

 
 

45,1 

 
 

39.606 54,9 83.334 40.527 48,6 

 
 

42.807 51,4 88.642 45.013 

 
 

51,0 

 
 

43.629 49,0 91,5 Lagarto 

São 
Domingos* 7.752 3.049 

 
39,3 

 
4.703 60,7 9.260 3.904 42,2 

 
5.356 57,8 10.077 4795 

 
47,6 

 
5.282 52,4 98,9 

Itabaiana 64.446 41.045 63,7 23.401 36,3 76.813 55.472 72,2 21.341 27,8 82.838 62.510 75,5 20.328 24,5 185,5 
Campo do 
Brito*    13.420             4911 

 
36,6 

 
8.509 63,4 15.175 6.916 45,6 

 
8.259 54,4 16.068 7.536 

 
47,0 

 
8.532 53,0 79,2 

Areia 
Branca 10.934 3.846 

 
35,1 

 
7.088 64,9 14.824 6.809 46,0 

 
8.015 54,0 15.492 6.997 

 
45,2 

 
8.495 54,8 125,2 

BAIXO 
CURSO 

47.558 46.233 

 
 
 

97,2 

 
 
 

1.325 2,8 64.647 63.116 97,6 

 
 
 

1.531 2,4 71.421 64.849 

 
 
 

90,8 

 
 
 

6.572 9,2 162,0 
São 
Cristóvão* 

Itaporanga 
d’ Ajuda* 20.324 7.078 

 
34,8 

 
13.83 65,2 25.482 9.159 35,9 

 
16.323 64,1 27.990 9.252 

 
33,0 

 
18.738 67,0 37,1 

Aracaju 402.341 402.341 100 0 0 461.534 461.534 100 0 0 518.026 518.026 100 0 0 2.876,3 

TOTAL 708.353 571.053 80,6 137.300 19,4 831.301 686.427 82,6 144.874 17,4 913.497 761.572 83,4 151.925 16,6 356,9 
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Assim sendo, a população da bacia, em 2007, totalizava 280.812 habitantes, com 

uma densidade demográfica de 109,7hab/km2, sendo que deste total 128.887 concentram-se 

na zona urbana (45,9%) e 151.925 na zona rural (54,1%), demonstrando que no cômputo 

geral da bacia, embora haja um processo evidente de urbanização, há ainda o predomínio da 

população rural, cujas atividades econômicas estão voltadas para a pecuária e lavoura, 

exprimindo a necessidade de políticas públicas voltadas para este segmento. 

Com a exclusão da população urbana dos municípios cujas sedes não estão 

inseridas na bacia, constata-se que a população rural é superior a urbana, em 2007, no Alto-

baixo curso (40.352 e 23.911, respectivamente), com destaque para Simão Dias, Pedra Mole e 

Macambira. Este fato também é observado no Médio-baixo curso, cuja população rural 

totaliza 86.266 habitantes e a urbana, 12.331, destacando-se em termos de concentração da 

população ainda na zona rural os municípios de Campo do Brito, São Domingos, Lagarto e 

Areia Branca. Apenas no Baixo curso a população urbana (que totaliza 92.645 habitantes) é 

superior a rural (25.310). 

Em termos de urbanização destaca-se o município de Aracaju, cuja população 

encontra-se totalmente inserida na zona urbana, seguido por São Cristóvão, que apresenta 

90,8% do total da população municipal urbanizada. Inversamente, o município de Itaporanga 

d’Ajuda apresenta um elevado crescimento rural, chegando a totalizar 67% de população 

rural, revelando uma economia fortemente baseada em atividades agrícolas. 

Os municípios com maior contingente populacional são Aracaju e São Cristóvão 

(no Baixo curso), Lagarto e Itabaiana (no Médio-baixo curso).  Os municípios menos 

populosos são Pedra Mole, Pinhão e Macambira que se localizam no Alto-baixo curso, cujas 

sedes municipais encontram-se na bacia. 

A densidade demográfica na bacia pode ser considerada como baixa, 

109,7hab/km2. Carira, Frei Paulo, Pedra Mole, Pinhão e Itaporanga d’Ajuda apresentam 

densidade entre 25 e 37 hab/km2; Simão Dias e Macambira possuem densidade entre 45 e 70 

hab/km2; Lagarto, São Domingos e Campo do Brito apresentam densidade entre 70 e 100 

hab/km2; entre 100 e 190 hab/km2 encontram-se os municípios de Itabaiana, Areia Branca e 

São Cristóvão.  

Aracaju, capital do estado, apresenta a maior densidade do estado, 2.876,3 

hab/km2, enquanto que os municípios de Carira, Frei Paulo e Pedra Mole apresentam as 

menores densidades, com respectivamente 26,6; 31,7 e 32,6 hab/km2. 
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Devido ao fato de ser a capital do estado, Aracaju apresenta uma elevada 

densidade demográfica, associada a toda uma infraestrutura de habitação, empregos, escolas, 

dentre outras. Itabaiana merece destaque por ser um centro de zona apresentando uma forte 

estrutura comercial. São Cristóvão, considerado como grande Aracaju abriga vários conjuntos 

habitacionais que reflete na sua densidade demográfica. 

As baixas densidades demográficas encontradas no Alto-baixo curso relacionam-

se com a concentração fundiária e com o uso do solo voltado para a pecuária extensiva. 

 Em Aracaju, a bacia costeira do rio Vaza Barris abrange a Zona de Expansão 

Urbana que possui 63km2 e cerca de 20km de extensão (Figura 8). A população permanente 

era de cerca de 13.000 habitantes, no ano 2000, e de 18.544, em 2007, tendo crescido em 

torno de 42,6% no período. A densidade demográfica encontra-se entre as mais elevadas do 

Estado: 294 hab/km2.  

 

Figura 8 - Zona de Expansão de Aracaju. 

Fonte:Vilar (2007). 

 

Abrangendo localidades como o Mosqueiro, Areia Branca, São José, Matapuã, 

Gameleira e Robalo, a infra-estrutura básica apresenta problemas no que se refere a 

drenagem, esgotamento sanitário, abastecimento de água, coleta de lixo, dentre outros. 

Essa pressão sobre a Zona de Expansão decorre do fato da população residente (e 

crescente) de Aracaju buscar novos espaços para habitar. Ao mesmo tempo, é intensa a 

política do mercado imobiliário em ocupar esse espaço na cidade, o que tem imprimido um 

rápido adensamento populacional, não acompanhado de um crescimento proporcional da 

infra-estrutura, ocasionando inundações e deterioração da qualidade da água nos mananciais 

próximos. Estes fatos são reflexos do processo de urbanização acelerada, cujas ações públicas 

são indevidamente voltadas para ações pontuais sem considerar a realidade ambiental na qual 

o processo de expansão urbana está se desenvolvendo dissociado de uma política efetiva de 

saneamento, conforme ressalta Tucci (2006, p.400): 
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Adicionalmente, existem os impactos gerados pela forma desorganizada com 
que a infra-estrutura urbana é implantada, como: (i) pontes e taludes de 
estradas que obstruem o escoamento; (ii) redução de seção do escoamento e de 
aterros; (iii) deposição e obstrução de rios, canais e condutos de lixos e 
sedimentos; (iiii) projetos e obras de drenagem inadequados. 

 

A bacia sergipana do rio Vaza Barris apresentou um crescimento absoluto de 

205.144 habitantes entre os anos de 1991 e 2007, o que equivale a uma variação relativa de 

28,9%. Deste total, a variação relativa da população urbana totalizou 33,4%, enquanto que a 

rural não ultrapassou 10,5%, o que equivale dizer que a cidade tem recebido um incremento 

populacional três vezes superior a rural, demonstrando um processo de urbanização em curso, 

podendo estar relacionado ainda com a migração do campo para a cidade (Tabela 4). 

A maior contribuição no incremento da população ocorreu no Baixo curso da bacia 

que apresentou um crescimento relativo de 31,3% ao longo do período analisado. Deste total, 

a maior variação ocorreu no meio rural (73,7%, devido principalmente à população rural do 

município de Itaporanga d’Ajuda), enquanto que o urbano totalizou 30,0%. O Médio-baixo 

curso apresentou um crescimento relativo de 26,3%, dos quais 48,5% na zona urbana e 3,5% 

na zona rural. Os municípios integrantes do Alto-baixo curso apresentaram uma variação 

absoluta de 13.479 habitantes para o período analisado, sendo que o crescimento relativo 

urbano totalizou 41,9% enquanto que o rural somou apenas 2,3%. 

O processo de urbanização torna-se mais evidente ao analisar a variação absoluta e 

relativa da população dos municípios integrantes (total ou parcialmente) da bacia, entre os 

anos de 1991 e 2007. É possível constatar que ocorreu um aumento da população urbana tanto 

em termos absolutos quanto relativos, sendo mais acentuado nos municípios de Areia Branca 

e Macambira. Este aumento populacional é considerado uma tendência nacional e pode estar 

relacionado com uma maior disponibilidade de serviços nas cidades. Mesmo os municípios de 

Pedra Mole, Macambira, Campo do Brito, São Domingos, Areia Branca e Itaporanga, cujos 

valores totais apontam uma concentração da população na zona rural superior a urbana, a 

análise dos dados de variação absoluta e relativa indica um incremento maior da população na 

zona urbana. 
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Tabela 4 - Variação Absoluta e Relativa da População dos municípios integrantes da bacia do 

rio Vaza Barris no estado de Sergipe entre os anos de 1991 e 2007. 

Sub-
unidades 

 
Municípios 

Total Urbana Rural 
Absoluta Relativa 

(%) 
Absoluta Relativa 

(%) 
Absoluta Relativa 

(%) 
 
 

Alto-
baixo 
curso 

Carira 3.403 22,0 2.770 37,3 633 8,2 
Frei Paulo 2.294 22,0 2.174 44,6 120 2,2 
Pedra Mole 621 29,0 312 37, 309 23,6 
Pinhão 1.087 24,5 755 31,6 332 16,2 
Simão Dias 4.758 14,7 5.545 42,0 -787 -4,1 
Macambira 1.316 26,5 1026 75,0 290 8,0 
TOTAL 13.479 19,4 12.582 41,9 897 2,3 

 
 
 

Médio-
baixo 
curso 

 

Lagarto 16.498 22,8 12.475 38,3 4.023 10,1 
São 
Domingos 

2.325 30,0 1746 57,0 579 12,3 

Itabaiana 18.392 28,5 21.465 52,3 -3.073 -13,1 
Campo do 
Brito 

2.648 19,7 2.625 53,5 23 0,27 

Areia 
Branca 

4.558 41,7 3.151 81,0 1.407 19,0 

TOTAL 44.421 26,3 41.462 48,5 2.959 3,5 
 
 

Baixo 
curso 

São 
Cristóvão 

23.863 50,0 18.616 40,0 5.247 396,0 

Itaporanga 
d’ Ajuda 

7.666 37,7 2.174 30,7 5.492 35,0 

Aracaju 115.685 28,7 115.685 28,7 0 0 
TOTAL 147.214 31,3 136.475 30,0 10.739 73,7 
 

TOTAL 
 

205.144 
 

28,9 
 

191.046 
 

33,4 
 

14098 
 

10,2 
Fonte: IBGE (1991 e 2007). Organização: Márcia Carvalho. 

 

Ao longo dos anos citados, a população rural tem crescido menos que a urbana. 

Com exceção de Itaporanga d’Ajuda, o crescimento da população urbana, ao longo destes 16 

anos, foi o responsável pelo acréscimo populacional dos municípios em estudo. Simão Dias e 

Itabaiana apresentaram um decréscimo em termos de população rural, enquanto Aracaju, 

desde o ano de 1982, não mais apresenta população rural uma vez que o município foi 

considerado todo urbano. São Cristóvão, por sua vez, apresentou crescimento acentuado da 

população rural, fruto da inserção metropolitana. 

O processo acelerado de urbanização da cidade de Aracaju, acompanhado por um 

adensamento populacional, tem agregado cidades em seu entorno e revela diferenciações 

deste processo com relação aos outros municípios integrantes da bacia, nos quais a 

urbanização ainda ocorre de forma mais lenta. Isto remete ao exposto por Santos (1998, 

p.143) sobre a urbanização no país: 
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O processo de urbanização do espaço brasileiro depende obviamente das 
mudanças operadas na estrutura econômica e social do pais. Ele não ocorre de 
maneira homogênea tendo em vista que a ocupação e o crescimento das 
regiões é diferenciado, com forte concentração de população em algumas 
áreas e distribuição populacional mais eqüitativa em outros locais. 

 

Um vetor característico da urbanização é a verticalização que indica a valorização 

do espaço urbano. Esse processo está consolidado na capital sergipana sendo “uma marca na 

vida urbana de Aracaju” (FRANÇA, 1998, p.129). 

Mas, a urbanização de Aracaju deixou seus traços negativas na cidade: 

 
A construção do espaço metropolitano de Aracaju vai se processando a partir 
de intensa degradação ambiental, desde o desmonte de dunas, o aterro de 
mangues, o desmonte dos terrenos da Formação Barreiras, a devastação das 
matas ciliares, o assoreamento e a contaminação dos mananciais, além da 
poluição dos rios... A fragilidade das condições ambientais não tem sido 
considerada no momento de planejar as ações de ocupação e de manutenção 
do espaço construído (op.cit., p.140). 

 

Dentre os outros municípios integrantes da bacia, Itabaiana também tem 

apresentado um crescimento significativo de verticalização, acenando para a valorização do 

espaço urbano local. A maioria dos edifícios destina-se ao comércio e a habitação, que vem 

crescendo após a instalação do Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho neste município, 

visando fornecer moradias do tipo aluguel aos docentes e discentes. 

Por outro lado, São Cristóvão considerado como pertencente a Grande Aracaju, 

não apresenta este processo de verticalização, sendo ainda típicas as casas térreas e os 

sobrados, fato também constatado nos demais municípios da bacia. Nestes, a urbanização está 

caracterizada pela concentração da população em determinado espaço que dispõe de uma 

maior rede de serviços públicos e privados, como escolas, centros de saúde e casas 

comerciais. 

Com relação a composição etária da população da bacia, constata-se o predomínio 

da faixa etária de 20 a 59 anos (56,6%), o que corresponde a população economicamente 

ativa, seguido pela população de crianças e adolescentes entre 0 a 19 anos (34,2%). Por 

último o grupo de idosos com mais de 60 anos, que totalizou 9,2% (Tabela 5).  
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Tabela 5 - População por grupos de idade dos municípios integrantes da bacia do rio Vaza Barris em Sergipe (2007). 

 
 

Municípios 

Grupos de Idade (2007) 
0 a 9 10 a 19 20 a 39 40 a 49 50 a 59 60 anos ou mais  

TOTAL Total  % Total  % Total  % Total  % Total  % Total  % 

Carira 2143 11,7 4168 22,8 6075 33,2 1982 10,8 1551 8,5 2358 12,9 18277 
Frei Paulo 2124 16,0 2925 22,1 4326 32,7 1428 10,8 1021 7,7 1394 10,5 13218 
Pedra Mole 397 14,7 581 21,5 863 32,0 316 11,7 246 9,1 291 10,8 2694 
Pinhão 996 17,5 1164 20,3 1899 33,3 606 10,6 438 7,6 605 10,5 5708 
Simão Dias 6145 14,5 9662 22,8 13273 31,3 4667 11,0 3071 7,2 5513 13,0 42331 
Macambira 1060 17,0 1279 20,5 1934 31,0 690 11,0 499 8,0 464 12,3 6226 
Lagarto 14503 16,3 19105 21,4 29140 32,7 10222 11,5 6936 7,8 9120 10,2 89026 
São Domingos 999 16,0 1333 21,5 2075 33,4 617 9,9 497 8,0 684 11,0 6205 
Itabaiana 11028 12,8 19887 23,0 30567 35,5 9961 11,5 6546 7,6 8142 9,5 86131 
Campo do Brito 2753 16,9 3277 20,1 5313 32,7 1814 11,2 1259 7,7 1838 11,3 16254 
Areia Branca 999 6,1 2925 17,9 7071 43,3 2133 13,0 1289 7,9 1894 11,6 16311 
São Cristóvão 8179 13,1 14764 23,7 22298 35,8 7587 12,2 4595 7,4 4760 7,6 62183 
Itaporanga d’ 
Ajuda 

6017 19,7 6938 22,7 10453 34,2 2900 9,5 1799 5,9 2425 7,9 30532 

Aracaju 70935 14,24 89311 17,9 195300 39,2 61934 12,4 38741 7,7 41839 8,4 498060 
TOTAL 305594 34,2% 505932 56,6% 81627 9,2% 893156 

Fonte: SIAB (2007). Organização: Márcia Carvalho. 
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Constatou-se também que a bacia apresenta um padrão com relação aos grupos de 

idade prevalecendo a população jovem de 20 a 39 anos, com percentis variando de 32 a 43%, 

correspondendo a população economicamente ativa, seguido pela faixa etária de 10 a 19 anos, 

com percentis em torno de 17 a 23%. O grupo de 0 a 9 anos ocupa a terceira posição, exceto 

em Carira na qual a população idosa ocupa a terceira posição no total da população. Outra 

exceção é o município de Areia Branca que apresenta como terceira posição em termos de 

grupos de idade a faixa etária de 40 a 49 anos. 

Em todos os municípios a população com 60 anos ou mais é superior a população 

na faixa etária de 50 a 59 anos. Carira é o município que apresenta o maior número de idosos 

(12,9%) e Itabaiana o menor (9,5%). 

A taxa de analfabetismo na bacia, mesmo tendo sido reduzida entre 1991 e 2000, 

de 52,4% para 40%, ainda é elevada, superando os 40% nos municípios de Carira, Frei Paulo, 

Pedra Molde, Pinhão, Simão Dias, Macambira, São Domingos e Itaporanga d’Ajuda, sendo 

que os seis primeiros estão localizados no Alto-baixo curso da bacia. As menores taxas 

encontram-se em Aracaju (11,6%) e São Cristóvão (21,5%), pertencentes ao Baixo curso 

(Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Nível educacional da população adulta (25 anos ou mais) nos municípios 
integrantes da bacia do rio Vaza Barris em Sergipe (1991 e 2000). 

 
Municípios Taxa de 

analfabetismo 
% com menos de 4 

anos de estudo 
% com menos de 8 

anos de estudo 
Média de anos de 

estudo 
1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 

Carira 62,8 53,6 86,0 77,2 95,9 91,6 1,2 2,1 
Frei Paulo 54,4 41,4 75,3 61,4 90,2 84,3 2,0 3,2 
Pedra Mole 54,7 44,8 79,9 66,5 93,3 87,3 1,8 2,7 
Pinhão 64,2 47,7 79,4 67,7 91,6 88,3 1,6 2,7 
Simão Dias 52,0 41,4 76,1 64,1 91,5 85,8 2,0 3,0 
Macambira 54,6 42,1 81,1 69,3 84,8 89,0 1,8 2,7 
Lagarto 52,0 37,0 70,1 59,9 89,0 83,6 2,5 3,4 
São 
Domingos 

65,0 47,4 82,6 73,9 96,6 91,5 1,5 2,3 

Itabaiana 47,5 35,6 67,2 56,9 87,2 83,9 2,8 3,5 
Campo do 
Brito 

57,5 39,7 75,0 66,3 92,1 87,9 1,9 2,9 

Areia 
Branca 

58,1 40,0 76,6 61,3 93,2 86,8 1,9 3,2 

São 
Cristóvão 

31,2 21,5 51,7 39,3 78,6 67,8 3,9 5,2 

Itaporanga 
d’ Ajuda 

63,2 41,5 82,9 64,9 95,0 85,3 1,5 3,1 

Aracaju 16,4 11,6 29,1 23,4 54,0 47,3 6,7 7,5 
Fonte: PNUD. Atlas de Desenvolvimento Humano (2000). Organização: Márcia Carvalho. 
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A média de anos de estudo, em 2000, ainda foi baixa não chegando a 4 anos de 

estudo, o que corresponde ao ensino fundamental menor, na maioria dos municípios. Apenas 

os municípios de Aracaju (7,5 anos) e São Cristóvão (5,2) apresentam situação melhor em 

função da infra-estrutura de ensino o que reflete também nas menores taxas de analfabetismo. 

Visando atender a políticas de democratização do acesso a educação e erradicação 

do analfabetismo, o governo federal lançou o Programa Brasil Alfabetizado8, voltado para a 

alfabetização de jovens e adultos fora da idade escolar. Este Programa conta com a parceria 

de Estados e Municípios visando disponibilizar espaços para a ocorrência das aulas, como 

também na capacitação de alfabetizadores do próprio município inserido no Programa. 

Analisando o percentual de crianças e jovens em idade escolar, o município de 

Pedra Mole é o que apresenta melhor situação com 98,9% das crianças e jovens na faixa etária 

de 7 a 14 anos freqüentando a escola, seguido por Campo do Brito (98,5%) e Pinhão (94,0%). 

A pior situação encontra-se em Carira (59,5%). Os municípios com maior percentual de 

população acima de 15 anos alfabetizada são Aracaju (93,5%), São Cristóvão (90,6%) e 

Itaporanga d’Ajuda (82,0%), embora estes dados incluam indistintamente os analfabetos e os 

analfabetos funcionais (Tabela 7). 

 

Tabela 7 - População em idade escolar e alfabetizada dos municípios integrantes da bacia do 

rio Vaza Barris em Sergipe (2007). 

 
Municípios 

População de 7 a 14 anos na escola População com 15 anos e 
alfabetizados 

Total % Total % 
Carira 1985 59,5 9523 68,4 
Frei Paulo 2215 93,5 7517 78,9 
Pedra Mole 442 98,9 1548 77,6 
Pinhão 857 94,0 3023 73,0 
Simão Dias 6047 75,5 24935 80,1 
Macambira 868 85,3 3542 78,5 
Lagarto 12581 79,7 51227 79,4 
São Domingos 971 91,4 3423 75,5 
Itabaiana 10060 61,2 51463 79,8 
Campo do Brito 2730 98,5 9076 77,5 
Areia Branca 945 77,4 11872 81,8 
São Cristóvão 9130 73,0 41747 90,6 
Itaporanga d’ 
Ajuda 

5293 90,8 17119 82,0 

Aracaju 63745 86,7 356641 93,5 
Fonte: SIAB (2007). Organização: Márcia Carvalho. 

                                                 
8 No estado de Sergipe é denominado de “Sergipe Alfabetizado”. Em 2010, apenas quatro dos setenta e cinco 
municípios sergipanos não estão inseridos neste programa. Todos os municípios integrantes da bacia em estudo 
participam. 
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Escolaridade baixa como também uma elevada taxa de analfabetismo (incluindo os 

analfabetos funcionais) reflete na ausência de uma visão mais critica da realidade bem como 

na ausência de uma maior participação política no sentido de reivindicar os próprios direitos 

enquanto cidadãos, conforme ressaltado por Ribeiro (1998, p. 185). 

 

Os direitos civis e políticos representam formas de participação no poder, 
entretanto, o exercício desses direitos é cercado pela deficiência do sistema 
educacional, que não leva a uma perspectiva crítica e do limitado ou 
inexistente “acesso” das classes populares aos meios de comunicação, no 
sentido de captação das mensagens na defesa dos interesses da própria classe. 

 

Quando se analisa o grau de escolaridade dos responsáveis pelos domicílios na 

bacia constata-se que 65,5% não completaram o ensino fundamental de nove anos. Ocorre um 

elevado percentual de responsáveis pelos domicílios que não apresentam instrução ou 

apresentam menos de 1 ano de instrução, a exemplo de Pedra Mole (49,9%), Carira (46,2%), 

São Domingos (45,5%), Simão Dias (45,2%), Pinhão (43,1%) e Campo do Brito (43,5%). Ou 

seja, quase a metade dos responsáveis por domicílios da população destes municípios 

apresenta pouca instrução, demonstrando que o acesso aos estudos é deficitária. Embora os 

dados analisados refiram-se ao ano de 2000, acredita-se que a estrutura descrita tenha sido 

pouco modificada (Tabela 8). 

A medida em que avança a escolaridade os índices ainda são mais alarmantes, pois 

indicam uma média de 3,0 a apenas 6,0% dos responsáveis pelos domicílios completaram o 

ensino médio, sendo o menor percentual identificado em São Domingos (2,0%). Mais uma 

vez Aracaju apresenta melhor situação com percentual de 24,1%. 

Quando se avalia o percentual para mais de 15 anos de estudo a situação ainda é 

mais precária não totalizando 1% nos municípios analisados, exceto em São Cristóvão (1,5%). 

Este fato está relacionado, dentre outros aspectos, com a interrupção dos estudos em função 

da necessidade de dedicação ao trabalho para sustento da família e até mesmo pela ausência 

de instituições de ensino superior nos municípios em estudo, associado com a dificuldade de 

transporte até a capital do Estado. 
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Tabela 8 - Pessoas responsáveis pelos domicílios por grupo de anos de estudo nos municípios integrantes da bacia do rio Vaza Barris em Sergipe 

(2000). 

 
 

Municípios 

Pessoas responsáveis pelos domicílios por grupo de anos de estudo (2000) 
Sem instrução e 
menos de 1 ano 

1 a 3 anos 4 a 7 anos 8 a 10 anos 11 a 14 anos 15 anos ou mais Sem informação 

Total % Total  % Total  % Total  % Total  % Total  % Total  % 
Carira 2.157 46,2 1560 33,4 625 13,4 177 3,8 142 3,0 3 0,06 10 0,2 
Frei Paulo 1187 39,4 855 28,4 636 21,1 138 4,6 181 6,0 15 0,5 2 0,06 
Pedra Mole 339 49,9 154 21,3 117 17,2 46 6,8 31 4,6 1 0,1 1 0,1 
Pinhão 576 43,1 421 30,9 233 17,4 57 4,3 51 3,8 5 0,4 1 0,1 
Simão Dias 4267 45,2 2396 25,4 1781 18,9 405 4,3 528 5,5 57 0,6 8 0,1 
Macambira 607 40,2 494 32,7 268 17,7 72 4,8 61 4,0 5 0,3 4 0,3 
Lagarto 7855 37,7 5663 27,2 4452 21,4 1326 6,4 1315 6,4 162 0,8 32 0,1 
São Domingos 1097 45,5 755 31,4 409 17 92 3,8 54 2,2 2 0,1 - - 
Itabaiana 6872 34,4 5633 28,2 4812 24,1 1220 6,1 1250 6,2 182 0,9 27 0,1 
Campo do Brito 1810 43,5 1210 29,1 755 18,1 178 4,3 183 4,4 26 0,6 3 0,07 
Areia Branca 1271 37,1 931 27,1 822 23,9 256 7,5 127 3,7 21 0,6 5 0,1 
São Cristóvão 3240 20,5 3197 20,2 4436 28 2192 13,8 2498 15,8 232 1,5 35 0,2 
Itaporanga d’ 
Ajuda 

2215 38,3 1761 30,5 1174 20,3 331 5,7 262 4,5 26 0,5 10 0,2 

Aracaju 12854 11,0 17192 14,7 28251 24,3 16639 14,3 28149 24,1 13353 11,4 251 0,2 
TOTAL 46.347 22,1 42.222 20,1 48.771 23,3 23.129 11,0 34.832 16,6 14090 6,7 389 0,2 

Fonte: IBGE (2000).Organização: Márcia Carvalho.
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A concentração destas instituições, que até recentemente eram poucas no Estado, 

localiza-se em Aracaju que apresentou a maior média de escolaridade, 11,4%. Mais 

recentemente as universidades públicas e particulares têm instituído uma política de 

interiorização, construindo Campus avançados9, bem como disseminando os cursos à 

distância, visando ampliar o acesso a educação de ensino superior aos discentes de localidades 

fora da capital. 

Estes dados refletem também na renda do responsável pelo domicilio, índice 

importante no estudo da população, pois indica a posição do individuo na sociedade, 

determinando, como expressa Ribeiro (1998, p. 174) “seu acesso aos bens e serviços à 

disposição dos habitantes da cidade” além de apresentar estreita relação com a educação, pois 

quanto maior o grau de escolaridade maiores as oportunidades de emprego. 

No âmbito geral da bacia esta relação é bem evidente, pois 64% dos moradores 

dependem da renda de até dois salários mínimos. Deste total, 10,7% dos responsáveis pelos 

domicílios não apresentam renda fixa e 33,0% recebem apenas um salário mínimo, o que 

totaliza mais de 360mil habitantes sobrevivendo com condições precárias em termos de 

rendimento (Tabela 9). 

Constata-se que mais de 50% dos moradores dependem de renda de até um salário 

mínimo, nos municípios de Carira (56,1%), Pinhão (50,6%), Simão Dias (61,5%), Macambira 

(59,2%), pertencentes ao Alto-baixo curso; Lagarto (51,1%), São Domingos (62,8%), Campo 

do Brito (51,3%) e Areia Branca (56,3%), do Médio-baixo curso; e Itaporanga (58,4%) no 

Baixo curso. 

Esta realidade pode estar associada à baixa escolaridade e a baixa oferta de 

emprego. Este índice encontra-se reduzido nos municípios de Aracaju (21,7%), São Cristóvão 

(32,2%) e Itabaiana (37,8%) em virtude da maior expressividade econômica dos mesmos na 

bacia, bem como do melhor nível de escolaridade dos responsáveis pelos domicílios.  Renda 

acima de 2 salários mínimos apresenta percentuais significativos somente em Aracaju. 

Outro ponto importante no estudo de uma população está relacionado com os 

indicadores de longevidade, mortalidade e fecundidade que traçam um perfil associado a 

qualidade de vida da população, com atendimento adequado de saúde e infra-estrutura.  

                                                 
9 A Universidade Federal de Sergipe apresenta cinco Campi: São Cristóvão, Aracaju, Itabaiana, Laranjeiras e 
mais recentemente em Lagarto. 
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Tabela 9 - Moradores dependentes de rendimento da pessoa responsável pelo domicílio nos municípios integrantes da bacia do rio Vaza Barris em 

Sergipe (2000). 

 
 

Municípios 

Renda  (2000) 
Sem rendimentos Até 1 salário 

mínimo 
Mais de 1 a 2 

salários mínimos 
Mais de 2 a 5 

salários mínimos 
Mais de 5 a 10 

salários mínimos 
Mais de 10 a 20 
salários mínimos 

Mais de 20 
salários mínimos 

Total  % Total  % Total  % Total  % Total  % Total  % Total  % 
Carira 1778 10,1 9898 56,1 4.032 22,8 1417 8,0 397 2,2 123 0,7 19 0,1 
Frei Paulo 905 7,6 5741 48,1 3149 26,4 1509 12,7 389 3,3 163 1,4 66 0,5 
Pedra Mole 492 18,9 1254 48,2 509 19,6 255 9,8 52 2,0 28 1,1 10 0,4 
Pinhão 648 12,4 2640 50,6 1187 22,7 509 9,8 194 3,7 32 0,6 8 0,2 
Simão Dias 2601 7,1 22508 61,5 7131 19,5 2900 7,9 1129 3,1 265 0,7 92 0,2 
Macambira 819 14,4 3368 59,2 946 16,6 383 6,7 135 2,4 21 0,4 15 0,3 
Lagarto 9112 1,1 42090 51,1 17589 21,3 9064 11 3142 3,8 979 1,2 459 0,5 
São Domingos 118 1,3 5781 62,8 2196 23,8 921 10 165 1,8 20 0,2 9 0,1 
Itabaiana 5431 7,1 28957 37,8 22323 29,2 13902 18,2 4173 5,5 1276 1,7 454 0,6 
Campo do Brito 1727 11,4 7749 51,3 3064 20,3 1761 11,6 521 3,4 204 1,3 95 0,7 
Areia Branca 51 0,3 8222 56,3 3996 27,4 1708 11,7 476 3,3 112 0,8 33 0,2 
São Cristóvão 10301 16,1 20602 32,2 14320 22,4 13438 21 4086 6,4 984 1,5 286 0,4 
Itaporanga d’ 
Ajuda 

630 2,5 14675 58,4 5934 23,6 2899 11,5 736 2,9 207 0,8 63 0,3 

Aracaju 53754 11,7 99459 21,7 82917 18,0 92392 20,1 64455 14,0 41982 9,1 24597 5,4 
TOTAL 88.367 10,7 272.944 33,0 169.293 20,5 143.058 17,3 80.050 9,7 46.396 5,6 26.206 3,2 

Fonte: IBGE (2000). Organização: Márcia Carvalho. 
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Nos municípios integrantes da bacia é possível constatar um decréscimo nas taxas 

de mortalidade infantil e um acréscimo na esperança de vida ao nascer. O número de filhos 

por mulher também tem apresentado uma redução, o que se traduz em um melhor 

planejamento familiar (Tabela 10).  

 

Tabela 10 – Indicadores de Longevidade, Mortalidade e Fecundidade (1991 e 2000). 

 
 

Municípios 

Mortalidade até 1 ano de 
idade (por 1000 nascidos 

vivos) 

Esperança de vida o 
nascer (anos) 

Taxa de fecundidade total 
(filhos por mulher) 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 
Carira 85,5 61,5 55,5 60,0 4,4 3,1 
Frei Paulo 51,5 39,5 62,6 65,8 3,5 2,7 
Pedra Mole 85,5 50,6 55,5 62,7 3,8 3,2 
Pinhão 69,2 52,2 58,6 62,3 3,7 2,5 
Simão Dias 86,8 64,3 55,3 59,4 4,3 2,8 
Macambira 46,8 34,8 63,8 67,3 3,3 2,6 
Lagarto 72,3 61,5 58,0 60,0 4,3 2,9 
São 
Domingos 

82,2 57,4 56,1 61,0 4,0 2,3 

Itabaiana 45,0 32,9 64,3 67,9 3,2 2,7 
Campo do 
Brito 

48,6 27,5 63,3 69,8 3,4 2,6 

Areia 
Branca 

53,2 32,3 62,2 68,1 4,5 2,9 

São 
Cristóvão 

45,1 36,8 64,2 66,7 3,4 2,7 

Itaporanga 
d’ Ajuda 

77,5 39,0 57,0 66,0 4,6 3,1 

Aracaju 45,0 39,0 65,0 68,7 2,4 2,0 
Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano (2000). Organização: Márcia Carvalho. 

 

Vale destacar que a mortalidade infantil era elevada principalmente nos 

municípios pertencentes ao Alto-baixo curso da bacia, sendo superior a 80%, em 1991, nos 

municípios de Carira, Pedra Mole, Simão Dias e São Domingos, este último pertencente ao 

Médio-baixo curso, tendo sido reduzidas, no ano 2000, para valores entre 50 e 60%, valor 

ainda considerado alto, mas que revela uma melhora nos serviços de atendimento a saúde e a 

infra-estrutura que tem permitindo uma redução nesta taxa. As mais baixas taxas de 

mortalidade foram identificadas nos municípios de Macambira (46,8), Itabaiana (45,0), São 

Cristóvão (45,1) e Aracaju (45,0), em 1991, tendo sido reduzida para 34,8; 32,9; 36,8 e 39,0, 

respectivamente, no ano 2000.  
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Para o ano 2000, o município de Campo do Brito apresentou a menor taxa de 

mortalidade (27,8), destacando-se também no que tange a esperança de vida ao nascer, que 

corresponde a 69,8 anos, média esta superior a capital do estado que é de 68,7 anos.  

Com relação ao número de filhos por mulher, dentre os municípios em estudo os 

valores encontram-se variando entre 2,0 (menor taxa) no município de Aracaju e 3,2 (maior 

taxa) em Pedra Mole. 

Neste ínterim, o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH – que retrata a 

qualidade de vida da população, agrega estas informações e traça um perfil da comunidade em 

estudo.  O IDH reflete desta forma fatores associados ao nível de instrução, como o 

analfabetismo e escolaridade; nível de saúde; expresso em termos de expectativa de vida e 

mortalidade infantil; e o nível de renda da referida população. 

Constatou-se que a distância entre o IDH do município e o limite máximo do IDH 

(1) foi reduzido no período de 1991 a 2000 em todos os municípios. O melhor IDH do estado 

é encontrado no município de Aracaju, cujo valor é de 0,794 em 2000, seguido por São 

Cristóvão com 0,700 (Tabela 11).  

 

Tabela 11 – Indicadores sociais de desenvolvimento (1991 e 2000). 

Municípios IDH Educação Longevidade Renda 
1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 

Carira 0,490 0,581 0,429 0,634 0,508 0,584 0,532 0,524 
Frei Paulo 0,554 0,646 0,534 0,686 0,627 0,681 0,501 0,572 
Pedra Mole 0,512 0,620 0,558 0,695 0,508 0,629 0,469 0,537 
Pinhão 0,505 0,600 0,481 0,656 0,560 0,622 0,474 0,521 
Simão Dias 0,510 0,591 0,533 0,683 0,504 0,573 0,493 0,517 
Macambira 0,546 0,649 0,522 0,723 0,647 0,705 0,468 0,519 
Lagarto 0,542 0,614 0,543 0,702 0,550 0,584 0,533 0,557 
São 
Domingos 

0,486 0,594 0,449 0,675 0,518 0,600 0,492 0,507 

Itabaiana 0,598 0,678 0,566 0,728 0,655 0,715 0,573 0,591 
Campo do 
Brito 

0,552 0,661 0,500 0,682 0,639 0,746 0,518 0,556 

Areia 
Branca 

0,534 0,644 0,492 0,691 
 

0,620 0,719 0,490 0,522 

São 
Cristóvão 

0,629 0,700 0,714 0,823 0,654 0,695 0,518 0,583 

Itaporanga 
d’ Ajuda 

0,471 0,638 0,453 0,715 0,533 0,683 0,427 0,515 

Aracaju 0,734 0,794 0,832 0,901 0,666 0,729 0,703 0,752 
Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano (2000). Organização: Márcia Carvalho. 
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Através da analise dos dados é possível verificar que a maioria dos municípios da 

bacia apresentam médio desenvolvimento humano, cujo IDH está entre 0,5 e 0,794. O que 

mais tem contribuído para o crescimento do IDH são as melhorias na educação, seguido pelo 

aumento da longevidade, que reflete a ação das políticas públicas com reflexos na qualidade 

de vida e, por último, os níveis de renda.  

Esta realidade social necessita ser considerada para que o planejamento e a gestão 

hídrica não se limite a existir apenas na legislação vigente, sem implementação. São estes 

atores sociais e as relações que se processam no espaço da bacia que determinam a utilização 

das águas e que necessitam ser avaliados no momento de construção do processo de gestão 

local. 

 
 

2.3 Utilização das Terras 

 

Existe uma relação direta entre o tipo de uso da terra e o potencial de degradação 

do solo e conseqüentemente dos corpos hídricos adjacentes, sendo elevado nas lavouras 

temporárias, reduzindo com as permanentes e mínimo com as matas e/ou florestas.  

Isto ocorre porque as lavouras temporárias, que tem utilizado as terras não 

destinadas às pastagens, geralmente em pequenas propriedades, necessitam a cada cultivo de 

revolvimento do solo, cujas práticas mais comuns deixam o solo exposto até um novo plantio, 

o que amplia a possibilidade de ocorrência de processos erosivos, principalmente os 

relacionados com as chuvas. A rotação de culturas é uma prática agrícola pouco utilizada o 

que submete ainda mais o solo a um processo de exaustão de seus componentes minerais e 

orgânicos. 

As lavouras permanentes são constituídas por cultivos mais longos que degradam 

menos o solo por não necessitarem de revolvimento após cada colheita, mas não minimizam a 

necessidade de práticas agrícolas conservacionistas. 

As pastagens também apresentam um potencial de degradação elevado do solo, 

sendo as naturais mais degradantes que as plantadas. Isto ocorre principalmente em função do 

pisoteio do gado que causa a compactação do solo, o que geralmente o deixa mais exposto 

(sem a proteção da vegetação), minimizando a infiltração da água e acelerando o processo 

erosivo.  

Por outro lado, nas áreas destinadas às matas e florestas apresentam uma estrutura 

foliar que permite a redução do impacto da gota da chuva diretamente sobre o solo, como 
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também possuem um sistema radicular profundo que possibilita uma maior infiltração da água 

no solo, favorecendo ao mesmo tempo as recargas hídricas subterrâneas. 

É importante considerar que de acordo com os dados dos Censos de 1970 a 2006 

para todo o estado de Sergipe ocorreram mudanças nas formas de utilização das terras com 

aumento das lavouras permanentes, de 66.340ha em 1970 para 113.620ha em 2006, e das 

temporárias, de 136.042ha em 1970 para 203.976ha em 2006. Por outro lado, ocorreu redução 

das pastagens naturais de 508.361ha em 1970 para 388.555ha em 2006. As matas e florestas, 

com área já bastante reduzida (210.933ha em 1970) foram ainda mais reduzidas (181.009ha 

em 2006), em virtude do uso da terra para outros fins, principalmente lavouras e pastagens. 

A área agricultável na bacia corresponde a 20,8% da área total destinada a este uso 

no Estado. São 308.004ha utilizados principalmente com a pecuária e a lavoura, com áreas 

restritas destinadas as matas. 

As pastagens predominam, totalizando 196.099ha (63,6% da área agricultável da 

bacia) dos quais, 59,5% são do tipo plantada, geralmente com forrageiras, e 40,5% são 

naturais nas quais o gado pasta sem haver o plantio prévio da vegetação. As lavouras somam 

77.000ha (25% da área agricultável da bacia) das quais 57,4% são temporárias (que 

apresentam ciclo curto de colheita), 21,8% são caracterizadas como outros usos e 20,8% 

caracterizam as lavouras permanentes (cultivos duradouros). As matas totalizam apenas 6,6%, 

os sistemas agroflorestais, 1,8% e as áreas não ocupadas com as especificações anteriores 

somam 2,9% (Tabela 12). 

Outros usos destinados à lavoura referem-se às áreas plantadas com forrageiras 

para corte, como também para cultivo de flores (inclusive hidroponia e plasticultura), viveiros 

de mudas, estufas de plantas e casas de vegetação. 
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Tabela 12 – Utilização das terras nos municípios integrantes da bacia do rio Vaza Barris em Sergipe (2006). 
UF, 
Mesorregião, 
Microrregião 
e Município 

 
 

Total 
Estab. 

 
Área 
total 
(ha) 

 
Lavouras 

 
Pastagens 

 
Matas e ou 
Florestas 

 
Sistemas 

Agroflorestais 

Área não 
ocupada com as 
especificações 

Permanentes Temporárias Outros Usos Natural Plantada  anteriores 
Estab. Área Estab. Área Estab. Área Estab. Área Estab. Área Estab. Área Estab. Área Estab. Área 

Sergipe 
100.606 1.480.414 35 283 113.620 53.682 143.406 

 
59729 

 
60570 30670 388555 

 
29134 

 
554859 

 
9617 

 
136575 3 647 46360 

 
42139 

 
36986 

Alto-baixo 
curso 8.286 147.784 1810 2147 5993 28468 

 
6229 

 
6918 2427 36604 

 
2430 

 
58955 

 
1910 

 
9154 189 2700 

 
3690 

 
2871 

Carira 1 700 52 300 106 72 1 217 9 053 
 
1245 

 
1599 656 14 675 

 
759 

 
22311 

 
194 

 
3191 46 606 

 
1304 

 
805 

Frei Paulo 914 27 954 16 62 551 5 118 613 4500 265 5 283 284 10252 363 1455 38 1 000 296 286 
Pedra Mole 449 8 361 94 227 357 1 981 376 70 149 3 740 76 1734 20 321 9 36 245 242 

Pinhão 335 9 719 53 237 219 2 247 224 162 167 3 554 86 1309 1044 1576 41 114 218 522 
Simão Dias 4 204 39 056 1 466 1 508 3 077 9 163 3170 295 945 7 520 1005 16995 236 2290 45 679 1501 636 
Macambira 684 10 394 75 41 572 906 601 292 245 1 832 220 6354 53 321 10 265 126 380 

Médio-baixo 
curso 15.944 111.271 5481 7954 11566 12284 

 
12358 

 
7593 3657 26501 

 
7819 

 
50022 

 
319 

 
3024 171 1470 

 
5832 

 
2517 

Lagarto 7 868 68 622 3 225 6 245 5 324 5 614 5575 1200 1 247 12 961 6869 39247 147 1566 71 954 1845 886 
São 

Domingos 1 546 5 317 159 110 1 313 939 
 
1390 

 
605 206 1 932 

 
71 

 
1463 

 
9 

 
43 5 124 

 
334 

 
112 

Campo do 
Brito 1 556 11 631 380 214 1 135 969 

 
1361 

 
1020 289 1 864 

 
371 

 
6436 

 
60 

 
377 21 112 

 
856 

 
641 

Itabaiana 3 561 19 816 819 379 2 888 3 165 3077 4643 1 680 7 964 421 2329 101 482 65 185 2291 692 

Areia Branca 1 413 5 885 898 1 006 906 1 597 
 
955 

 
125 235 1 780 

 
87 

 
547 

 
2 

 
556 9 95 

 
506 

 
186 

Baixo curso 
 

2.768 48.949 1997 5918 1623 3446 
 
1840 

 
2272 712 16246 

 
345 

 
7771 

 
227 

 
8176 74 1485 

 
2054 

 
3583 

São 
Cristóvão 904 27 186 729 2 757 406 1 970 

 
544 

 
1887 329 7 449 

 
144 

 
3994 

 
137 

 
5570 35 1 092 

 
862 

 
2419 

Itaporanga 
d'Ajuda 1 820 21 547 1245 2980 1215 1476 

 
1292 

 
384 379 8787 

 
201 

 
3777 

 
90 

 
2606 39 393 

 
1166 

 
1155 

Aracaju 44 216 23 181 2 x 4 1 4 10 - - - - - - 26 9 

Total dos 
municípios 26.988 308.004 9.288 16019 19182 44198 

 
14852 

 
16783 6796 79351 

 
10594 

 
116748 

 
2516 

 
20354 434 5655 

 
11576 

 
8971 

Fonte: Censo Agropecuário (2006). Organização: Márcia Carvalho. 
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Matas e/ou florestas naturais referem-se às destinadas ou não à preservação 

permanente ou reserva legal, como também as plantadas com essências florestais. Os sistemas 

agroflorestais incluem área cultivada com espécies florestais, mas que também são usadas 

para lavouras e pastejo de animais. 

Nas áreas não ocupadas com lavouras, pastagens, matas e/ou florestas incluem os 

tanques, lagos, açudes e/ou área de águas públicas para exploração da aqüicultura; 

construções, benfeitorias ou caminhos; terras degradadas (erodidas, desertificadas, 

salinizadas, etc.); além das terras inaproveitáveis para agricultura ou pecuária (pântanos, 

areais, pedreiras, etc). 

No Alto-baixo curso encontra-se a maior área destinada ao uso agrícola, 

147.784ha, o que equivale a 48,0% do total da bacia, abrangendo 31% dos estabelecimentos. 

As pastagens totalizam 64,6%, sendo mais expressivas as plantadas, 61,7%. As lavouras 

somam 25,4%, com grande destaque para os cultivos temporários, 75,8%. As áreas destinadas 

às matas e florestas somam apenas 6,2%. 

Carira e Simão Dias apresentam-se como os municípios com as maiores áreas 

destinadas a criação de gado e aos cultivos temporários. Juntos, somam 66,6% do total das 

pastagens e a 64% do total das lavouras. 

O Médio-baixo curso totaliza 36,0% da área agricultável da bacia, abrangendo um 

maior número de estabelecimentos, 59%, o que significa dizer que há um maior parcelamento 

da terra em comparação com o Alto-baixo curso. As pastagens ainda predominam, 68,7%, das 

quais 65,4% são do tipo plantada. Em seguida as lavouras abrangem 25% de área dos quais 

44% são temporários, 28,5% permanentes e 27,3% são destinadas a outros usos. Para as matas 

e florestas, destinam-se apenas 2,7%, menor índice de cobertura vegetal natural da bacia. 

Com relação às pastagens, o município de Lagarto sozinho, totaliza 68,2% da área 

do Médio-baixo curso. Este município também apresenta a maior área agricultável 47%, 

seguido por Itabaiana, 29,4%. No primeiro merece destaque os cultivos do tipo permanente e 

no segundo, os temporários e as lavouras destinadas a outros usos. 

O Baixo curso totaliza 16% da área agrícola da bacia. As pastagens diminuem sua 

área, entretanto, ainda são expressivas totalizando 49,0%, das quais as naturais são mais 

expressivas, 67,6%, ao contrário do que ocorre nos outros setores da bacia. A lavoura soma 

11.636ha, 23,7%, sendo as do tipo permanentes as mais cultivadas (50,8%). As matas e 

florestas totalizam 16,7%, sendo o percentual mais elevado de todos os setores. Estes dados 

são representativos praticamente para São Cristóvão e Itaporanga d’Ajuda, pois em Aracaju as 
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lavouras permanentes, as temporárias e as pastagens naturais são inexpressivas, sendo 

inexistentes as áreas destinadas a matas e florestas.  

Estas mudanças no perfil da lavoura, temporária no Alto e Médio-baixo curso e 

permanente no Baixo curso, deve-se principalmente aos cultivos típicos do litoral, como 

também pelo fato dos cultivos temporários serem menos exigentes em termos de qualidade do 

solo, ocupando áreas menores, em função da abrangência das pastagens, característica da 

distribuição da terra na porção mais interiorana da bacia. 

Nota-se também um percentual elevado número de hectares destinados a plantação 

de forrageiras cujo destino é servir de alimento principalmente para o gado, demonstrando a 

ampliação dos rebanhos em função da valorização dos seus derivados. 

A maioria dos municípios integrantes da bacia apresenta-se fortemente vinculados 

à pecuária, pois ao ser somada a área total destinada à lavoura e à pastagem obtêm-se um 

índice superior a 60% da área municipal destinada às pastagens, destacando-se Macambira 

(87%), Lagarto (80%), Carira (77,5%), Itaporanga d’Ajuda (72,2%), Pedra Mole (70,6%) e 

Campo do Brito (70%). A orientação do meio rural para a produção agrícola de hortifruti é 

evidenciada apenas em Areia Branca (54,0%) e Itabaiana (44,3%).  

Este vínculo com a pecuária é o reflexo do processo de ocupação do espaço 

interiorano do estado, associado às condições ambientais, e embora se faça presente em todos 

os extratos de área, é considerada como uma importante alternativa econômica para o 

agricultor, pois conforme afirma Diniz (1998, p.285), 

 
a pecuária é muito importante para o pequeno agricultor familiar, pois o gado 
é um mecanismo de defesa contra adversidades, além de servir para 
fornecimento de leite, abate e outras finalidades às vezes pouco objetivas para 
uma mentalidade economicamente racional. 

 
Uma característica marcante no estado é o fato de possuir uma ocupação de terras 

consolidada há algum tempo, baseada na concentração fundiária, como expresso no Índice de 

Gini, que mede a concentração da terra.  

No entanto, vários movimentos sociais que lutam pela terra tem gerado a ocupação 

e posterior pressão para a constituição de assentamentos rurais, denotando que o processo de 

(re)ocupação de terras ainda é possível, mediante organização social. 

Segundo estudo realizado por Lopes (2007) sobre a luta pela terra em Sergipe, no 

período de 1986/2005, forma criados 131 assentamentos rurais pelo INCRA, atendendo a 

6.329 famílias. Estes assentamentos apresentam maior concentração no sertão sergipano. No 
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entanto, estes dados “pouco modificaram alta concentração da terra que existe no estado” 

(op.cit., p. 7). 

Na bacia em estudo oficialmente existem 18 assentamentos que representam 

13,7% do total do estado, abrangendo as regiões do sertão e agreste sergipano, como também 

do litoral, a exemplo dos assentamentos localizados nos municípios de Itaporanga d’Ajuda e 

São Cristóvão (Figura 9).  

Além destes assentamentos existem ocupações de terra aguardando a 

desapropriação e a posse oficial da mesma, a exemplo do que ocorre no município de 

Macambira, nas localidades denominadas de Paulo Freire e Marcos Antônio, ambos 

localizados nas proximidades do rio Vaza Barris, nas quais várias famílias estão acampadas.  

A desapropriação das terras tem dependido muito das pressões exercidas pelos 

sem-terra, como afirma Lopes (2007, p.16): 

 

Nos últimos 20 anos, apesar dos discursos oficiais, o acesso a terra tem se 
dado muito mais pela pressão dos trabalhadores sem-terra e suas 
organizações do que por livre iniciativa dos governos. São as ocupações de 
terra que tem obrigado o governo a agir, sem elas, dificilmente chegar-se-á 
a números que atendam efetivamente à demanda por terra na magnitude 
reclamada pelos trabalhadores rurais. 

 

Ao mesmo tempo é importante considerar que nem sempre as terras são adequadas 

para os cultivos a que são impostas, causando uma maior pressão sobre os recursos naturais 

existentes. Deve-se ponderar também que a infra-estrutura sanitária pode, a exemplo do que 

ocorre nos municípios, não ser adequada, causando a poluição de rios e córregos que ao 

mesmo tempo podem estar sendo utilizados para abastecimento.  

Uma outra problemática refere-se ao tamanho das propriedades desapropriadas que 

estão cada vez menores, resultando em áreas pequenas para cada assentado, muitas vezes 

limitando o auto-sustento do assentamento com sua própria produção agrícola. 

No assentamento Vaza Barris em Simão Dias, por exemplo, instituído há 12 anos 

estão instaladas 400 pessoas. Para cada família foram destinadas 66 tarefas e são produzidos 

cultivos de subsistência, sem processo de irrigação. A água para o abastecimento é 

proveniente da DESO, cuja captação é da Adutora do Alto Sertão, rio São Francisco. No 

entanto, no período das secas, as águas do rio Vaza Barris são utilizadas para a 

dessendentação do gado. Segundo entrevista com o morador local, não há ações no 

assentamento orientadas pelo poder municipal, no que tange gestão das águas do rio Vaza 

Barris (Figura 10).  
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Figura 10 - Assentamento Vaza Barris, em Simão Dias/SE. 

Foto da autora (2008). 

 

No assentamento São José da Quixabeira, situado no município de Pedra Mole, 

são 38 famílias assentadas em praticamente 1.000ha de terras. Nesta localidade, segundo 

entrevista com a secretária do Prefeito, existe um trabalho de educação ambiental visando o 

reflorestamento das margens do Vaza Barris, como também ações mais efetivas acerca do 

lixo. Neste assentamento há uma preocupação mais efetiva com o rio, considerado de grande 

importância para a comunidade.  

 

2.3.1 Produção Animal 

 

A pecuária na bacia destaca-se, em número de estabelecimentos, no ano de 2006, 

com a criação de aves (11258), seguido pela criação de bovinos (9532), eqüinos (4962), 

suínos (2163), ovinos (2155) e asininos (1090). Quando comparado com o total estadual, os 

estabelecimentos destinados aos ovinos são os mais representativos, seguido pelas aves, 

suínos, bovinos, eqüinos, e asininos (Tabela 13). 

Ao mesmo tempo, a diversificação dos rebanhos justifica a ampliação das áreas 

destinadas às pastagens e decorre principalmente da ampliação do mercado consumidor, que 

tem demonstrado ser exigente no que tange a uma maior variedade de carnes e derivados. 
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Tabela 13 - Principais efetivos da pecuária nos municípios integrantes da bacia do rio Vaza Barris em Sergipe (2006). 

 
Municípios 

Bovinos Eqüinos Asininos Ovinos Suínos Aves 

Estabele- 
cimentos 

 Número  
de 

cabeças  

Estabele- 
cimentos 

 Número  
de 

cabeças  

Estabele- 
cimentos 

 Número  
de 

cabeças  

Estabele- 
cimentos 

 Número  
de 

cabeças  

Estabele- 
cimentos 

 Número  
de 

cabeças  

Estabele- 
cimentos 

 Número  
de 

cabeças  

Sergipe    40 663    899 298    24 284    54 789    6 487    8 930    8 432    133 385    9 212    80 144 45273 
  

5.486.130 
Alto-baixo 
curso 3.143 88.962 1757 3931 513 629 1148 17398 850 5588 4951 376.166 

Carira     845    27 843     453     990     80     107     373    5 349     216    1 016 1703    50567 
Frei Paulo     429    17 973     194     538     22     24     53    1 816     59    1 043 330    43 766 
Pedra Mole     134    4 518     74     210     11     13     64     570     49     311     211    7 437 

Pinhão     180    5 329     109     443     63     77     82    1 061     90     781 381    9399 
Simão Dias    1 183    26 066     793    1 527     269     319     480    7 905     303    1 450 1898    254 360 
Macambira     372    7 233     134     223     68     89     96     697     133     987 428    10 637 

Médio-baixo 
curso 5.555 87.147 2563 5074 516 649 768 15059 932 11901 4713 607.859 

Lagarto    2 264    49 383    1 485    3 142     241     304     533    12 216     268    2 120    2471    698 351 
São Domingos     466    4 463     62     99     69     84     23     225     82    1 010     239    8 313 

Campo do Brito     763    12 303     197     459     150     198     66     846     93    2 167 470    25 424 
Itabaiana    1 776    17 861     607     998     31     36     130    1 555     414    5 673 1196    364789 

Areia Branca     286    3 137     212     376     25     27     16     217     75     931 337    208 635 
Baixo curso 

 832 22.018 642 1799 61 96 239 4297 381 6837 1594 1.673.608 
São Cristóvão     328    12 218     293     947     36     68     96    2 341     174    3 717     662  1229 078 

Itaporanga 
d'Ajuda     493    9 678     332     824     25     28     141    1 956     193    2 578     922    444255 
Aracaju     11     122     17     28 - -     2 x     14     542 10      275 

Total dos 
municípios 9532 198127 4962 10804 1090 1160 2155 36754 2163 24326 11258 2.657.633 

% sobre o total 
do estado 23,4 22,0 20,4 19,7 16,8 13,0 25,5 27,5 23,5 30,3 25,0 61,2 

Fonte: Censo Agropecuário (2006). Organização: Márcia Carvalho. 
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O setor avícola tem tido destaque na bacia totalizando 11.258 estabelecimentos   

(36,1% do total da bacia) que somam 3.355.286 cabeças, perfazendo um percentual de 25% e 

61,2%, respectivamente sobre o total do estado. Os maiores produtores são os municípios de 

São Cristóvão com um efetivo de 1.229.078 cabeças, com apenas 622 estabelecimentos; 

Lagarto (698.351 e 2471, respectivamente) e Itaporanga (444.255 e 922, respectivamente). 

O efetivo de bovinos abrange 22,0% do efetivo estadual e está presente em 30,5% 

do total de estabelecimentos dos municípios integrantes da bacia, correspondendo a 23,4% do 

número de estabelecimentos total do estado. São predominantes no Alto e Médio-baixo 

cursos, totalizando 44,9 e 44,0% do número de cabeças, respectivamente. O maior produtor 

municipal é Lagarto com 2.264 estabelecimentos, totalizando 49.383 cabeças, seguido por 

Itabaiana, Simão Dias e Carira. 

Os ovinos e suínos são considerados como uma alternativa à criação do bovino que 

necessita de uma maior área para pastagem, bem como apresenta um elevado consumo de 

água. 

Os ovinos totalizam 25,5% do total de estabelecimentos do estado, com um 

número de cabeças correspondente a 27,5% do total estadual. Também são mais expressivos 

no Alto e Médio-baixo cursos (totalizando 47,3 e 41,0% do total de efetivos, 

respectivamente), com destaque para Lagarto (533 estabelecimentos e 12.216 cabeças), Simão 

Dias (480 estabelecimentos e 7.905 cabeças) e Carira (373 estabelecimentos e 5.349 cabeças). 

Os suínos contam com 23,5% dos estabelecimentos do total do estado, com um 

efetivo de 30,3% do total estadual, sendo os municípios que apresentam os maiores números 

de estabelecimentos e de efetivos da bacia Itabaiana (414 e 5673, respectivamente) Simão 

Dias (303 e 1450, respectivamente) e Lagarto (268 e 2120, respectivamente). Este último, 

embora apresente um número menor de estabelecimentos quando comparado a Simão Dias, 

apresenta um efetivo superior. 

A intensidade de uso do solo pela pecuária no Alto e Médio-baixo cursos, tem 

contribuído para a degradação ambiental, sendo que as matas ciliares dos mananciais 

praticamente inexistem ou se ainda existem, limitam-se a contornar o rio, desrespeitando os 

limites impostos no Código Florestal (Figura 11).  

No Baixo-curso, especialmente no município de Itaporanga, a pecuária extensiva 

ocupa as mais variadas áreas, com ou sem o tipo de solo adequado, a exemplo do que ocorre 

nas margens do rio Vaza Barris no referido município, as quais encontram-se desmatadas e 

ocupadas pelo gado (Figura 12). 
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Figura 11 - Mata ciliar e pasto em afluente do rio Vaza Barris no município de 
São Domingos/SE. 

Foto: Wesley Paes (2008). 

 

 

Figura 12 - Pecuária às margens do rio Vaza Barris no município Itaporanga 

d’Ajuda/SE. 

Foto: Yuri F.S. Souto (2009). 

 

2.3.2 Produção Agrícola das Lavouras Temporárias e Permanentes 

 

Embora a pecuária seja dominante em termos de área na bacia, as lavouras 

temporárias do espaço em estudo são significativas para a produção do estado. Dos doze 

Rio Vaza Barris 

Pecuária 
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principais produtos agrícolas das lavouras temporárias de Sergipe, seis têm produção de 

destaque na bacia: mandioca, milho, feijão, batata doce, tomate e o fumo.  

No cômputo geral da bacia, o milho, a mandioca e o feijão, devido à importância 

dos mesmos na alimentação do nordestino, ocupam as maiores áreas produtivas, sendo 

cultivados em todos os municípios, tendo ainda significativa importância na produção 

estadual. Destacam-se ainda a batata doce e o tomate, em Itabaiana, e o fumo em Lagarto 

(Tabela 14). 

Estes cultivos estão fortemente ligados a agricultura familiar, conforme afirma 

Diniz (1998, p.286): 

Na produção agrícola familiar de Sergipe há um trinômio básico que sempre 
aparece na maior parte das unidades produtivas: mandioca, milho e feijão. 
Outro conjunto bastante freqüente é o das frutas, sobretudo banana, jaca, 
manga e goiaba. As combinações são as mais diversas possíveis, às vezes com 
o desaparecimento de alguns produtos básicos e o surgimento de outros, como 
batata-doce, amendoim, batatinha, algodão, fava, caju, mamão, abóbora, 
jabuticaba e até café. A variação aumenta ainda mais em decorrência da 
especialização de certas áreas em alguns produtos: no sul do estado destacam-
se a laranja, o maracujá e o fumo; no litoral há a presença do coco-da-baía... 

 

O milho e a mandioca produzidos nos municípios da bacia representam mais de 

50% da produção, em toneladas, do estado. O milho ocupa 33,7% da área produtiva estadual, 

com produção em torno de 56,8% do total do estado.  

Na bacia, 95,9% da quantidade produzida de milho localiza-se no Alto-baixo 

curso. As maiores áreas cultivadas pertencem aos municípios de Simão Dias, Carira, Frei 

Paulo e Pinhão que juntos totalizam 29% da área produtiva estadual, contribuindo com 71.438 

toneladas da produção obtida no estado (52,4%), no ano de 2006. 

A área de cultivo da mandioca ocupa 45,4% do total estadual e perfaz um 

quantitativo de 51,6% da produção estadual. Na bacia, 82,0% da produção (em toneladas) 

localiza-se no Médio-baixo curso, com destaque para Itabaiana, Lagarto e São Domingos. A 

produção também é significativa em Simão Dias e Itaporanga d’Ajuda. Todos estes 

municípios juntos somam 39,6% da área estadual, correspondendo a 221.843 toneladas, ou 

seja, 47% da produção total de mandioca de Sergipe. 
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Tabela 14 - Principais produtos agrícolas das lavouras temporárias nos municípios integrantes da bacia do rio Vaza Barris em Sergipe (2006). 

 
 
Municípios 

Milho Mandioca Feijão Batata Doce Cana-de-açúcar Fumo Tomate 
Área  
(ha) 

Quan-
tidade 
(ton) 

Valor da 
produção 
(mil R$) 

Área  
(ha) 

Quan-
tidade 
(ton) 

Valor da 
produção 
(mil R$) 

Área  
(ha) 

Quan-
tidade 
(ton) 

Valor da 
produção 
(mil R$) 

Área  
(ha) 

Quan-
tidade 
(ton) 

Valor da 
produção 
(mil R$) 

Área  
(ha) 

Quan-
tidade 
(ton) 

Valor da 
produção 
(mil R$) 

Área  
(ha) 

Quan-
tidade 
(ton) 

Valor da 
produção 
(mil R$) 

Área  
(ha) 

Quan-
tidade 
(ton) 

Valor da 
produção
(mil R$) 

Sergipe 132389 136317 39212 32030 470516 63053 59561 26434 22369 3113 34910 100532 25202 1696508 63624 1552 2009 5478 277 4773 2813 
Alto-baixo 

curso 
41.650 74.348 20.328 1.740 25.290 3.754 7.989 5.321 4.689 20 180 90 - - - 40 52 143 - - - 

Carira 9300 8463 2370 200 2200 352 2000 1050 788 - - - - - - - - - - - - 
Frei Paulo 8500 7735 2166 150 1650 252 1225 874 656 - - - - - - - - - - - - 

Pedra 
Mole 

1000 960 269 40 440 70 261 166 125 - - - - - - - - - - - - 

Pinhão 7000 6240 1747 100 1000 160 1330 649 487 - - - - - - - - - - - - 

Simão 
Dias 

14000 49000 13230 1000 17000 2440 2900 2430 2519 20 180 90 - - - 40 52 143 - - - 

Macambira 1850 1950 546 250 3000 480 273 152 114 - - - - - - - - - - - - 
Médio-

baixo curso 
2.850 2.840 747 11.800 197.140 29.827 2.588 777 1.589 1.865 21.997 6.462 600 43200 1642 900 1170 3218 160 2880 1728 

Lagarto 2100 2100 546 8200 155800 22357 1550 105 1061 120 1080 540 - - - 900 1170 3218 - - - 
São 

Domingos 
320 288 75 950 17100 2454 145 109 105 - - - - - - - - - - - - 

Itabaiana 140 168 47 1650 19800 3168 610 366 275 1700 20400 5780 - - - - - - 160 2880 1728 
Campo do 

Brito 
200 176 49 700 8400 1344 185 129 97 45 517 142 - - - - - - - - - 

Areia Branca 90 108 30 300 3600 504 98 68 51 - - - 600 43200 1642 - - - - - - 
Baixo curso 

 
206 301 108 994 13043 1856 180 89 90 - - - 800 56000 2240 22 16 65 - - - 

São 
Cristóvão 

50 200 60 100 900 126 10 5 5 - - - 800 56000 2240 - - - - - - 

Itaporanga 
d’Ajuda 

156 101 48 894 12143 1730 170 84 85 - - - - - - 22 16 65 - - - 

Aracaju - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TOTAL 44.706 77489 21183 14.534 24303 35437 10.757 7187 6368 1.885 22177 6552 1.400 99200 3882 962 1248 3426 160 2880 1728 

% sobre 
o total do 

estado 

33,7 56,8 54,0 45,4 51,6 56,2 18 27 28 60,5 63,5 62,2 5,5 5,8 6,1 62,0 62,0 62,5 57,7 60,3 61,4 

Fonte: Censo Agropecuário (2006). Organização: Márcia Carvalho. 
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Um dos sub-produtos deste cultivo é a farinha da mandioca uma das bases da 

cultura alimentar do nordestino, da qual o sergipano não se exclui. Na bacia, a mandioca é 

cultivada em pequenas propriedades, em vertentes e, até mesmo, nas margens das rodovias, 

estando geralmente associada ao trabalho familiar sendo, posteriormente, transportada para as 

casas de farinha, gerando mais uma renda, embora não muito elevada para o agricultor. O 

municípios de Campo do Brito, Itabaiana, Lagarto e São Domingos são reconhecidos pela 

qualidade da farinha que produzem. 

A produção do feijão destaca-se no Alto-baixo curso da bacia, totalizando 74,2% 

da quantidade produzida, em especial nos municípios de Simão Dias, Carira e Frei Paulo, 

como também em Lagarto e Itabaiana, pertencentes ao Médio-baixo curso. Carira possui 

2.000ha produtivos, com um rendimento de 788 mil reais, representado a segunda maior área 

plantada, mas apresenta um valor de produção inferior ao do município de Lagarto, que 

embora possua uma área menor (1.550ha), apresenta uma maior produtividade obtendo 

melhores resultado em termos econômicos (2.519 mil reais pelo total da produção). A 

produção da bacia corresponde a 27,0% do quantitativo produzido em todo o estado. 

Segundo Araújo (2007) o feijão e o milho, por não exigirem cuidados especiais 

com o plantio, podem ser plantados individualmente ou consorciados contribuindo para 

maximizar o uso da terra nas pequenas propriedades. 

O cultivo de batata doce é expressivo no Médio-baixo curso, totalizando 98,9% da 

produção da bacia. Em Itabaiana, abrange 60,5% do total estadual em termos de área, com 

produção que alcança 63,5% sobre o quantitativo do estado. Neste município localiza-se a 

única produção de tomate da bacia, mas que representa 57,7% da área total estadual, 

contabilizando 60,3% da produção em Sergipe. Nesta localidade os cultivos apresentam-se 

extremamente adaptados ao tipo de clima e de solo, do tipo planossolo. 

O fumo tem produção significativa no município de Lagarto, totalizando 62,0%  

da área produtiva estadual. 

A área destinada a cana-de-açúcar foi, ao longo do processo histórico de ocupação 

do espaço na bacia, sendo paulatinamente reduzida, ocupando pequenas áreas em São 

Cristóvão e Areia Branca que juntos somam apenas 5,5% da área plantada no estado e a 6,0% 

do valor total da produção estadual. 

Os principais produtos agrícolas da lavoura permanente de Sergipe em 2004, em 

ordem de maior área cultivada no estado, foram a laranja, o coco-da-baía, a banana, o 

maracujá, a manga, o limão, a tangerina, o mamão e a goiaba. Dentre estes há a produção na 

bacia apenas do coco-da-baía, laranja, manga e maracujá (Tabela 15). 
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Tabela 15 - Principais produtos agrícolas das lavouras temporárias nos municípios integrantes 
da bacia do rio Vaza Barris em Sergipe (2006). 

 
 
 
Municípios 

Maracujá Coco-da-baía Laranja Manga 
Área  
(há) 

Quan-
tidade 
(ton) 

Valor da 
produçã

o 
(mil R$) 

Área  
(há) 

Quan-
tidade 
(ton) 

Valor da 
produçã

o 
(mil R$) 

Área  
(há) 

Quan-
tidade 
(ton) 

Valor da 
produçã

o 
(mil R$) 

Área  
(há) 

Quan-
tidade 
(ton) 

Valor da 
produçã

o 
(mil R$) 

Sergipe 4161 40056 15927 39876 12254
7 

68171 54961 73725
6 

72692 1142 22973 20898 

Carira - - - - - - - - - - - - 
Frei Paulo - - - - - - - - - - - - 

Pedra 
Mole 

- - - - - - - - - - - - 

Pinhão - - - - - - - - - - - - 
Simão 
Dias 

35 350 70 - - - 360 3600 369 - - - 

Macambira - - - - - - - - - - - - 
Lagarto 2580 24768 6192 314 785 353 5500 71500 7329 - - - 

São 
Domingos 

20 192 48 48 120 54 89 1068 109 - - - 

Itabaiana 10 90 24 60 138 59 45 495 54 152 1976 435 
Campo do 

Brito 
- - - 30 75 41 - - - 80 1040 208 

Areia 
Branca 

15 120 30 60 144 71 500 5500 440 - - - 

São 
Cristóvão 

- - - 900 2700 1485 - - - - - - 

Itaporanga 
d’Ajuda 

85 620 204 3745 9175 4496 1252 15857 1447 29 735 184 

Aracaju - - - 600 1800 900 - - - - - - 
TOTAL 2745 26190 6568 5757 14937 7459 7746 98020 9748 261 3751 827 

% sobre o 
total do 
estado 

65,9 65,4 41,2 14,4 12,2 10,9 14,1 13,3 13,4 22,8 16,3 4,0 

Fonte: Censo Agropecuário (2006). Organização: Márcia Carvalho. 
 

O coco-da-baía apresenta maior produção nos municípios do Baixo curso da bacia, 

na região da planície litorânea, cujos solos são propícios a uma produtividade elevada. A área 

produtiva desta espécie na bacia corresponde a 13,1% da área total do estado destinado a esta 

cultura. O município de Itaporanga é o maior produtor da bacia e apresenta a terceira maior 

área cultivada do estado (3745ha), ficando atrás apenas dos municípios de Pirambu (8100ha) 

e Estância (4210ha), ambos não pertencentes a bacia. 

O maracujá é produzido em Lagarto, Itabaiana, Simão Dias, São Domingos, Areia 

Branca e Itaporanga, apresentando a maior área cultivada, maior produção e maior valor de 

produção no município de Lagarto, que sozinho totaliza 62% da área produtiva de todo o 

estado, contribuindo com 62% da produtividade estadual.  

A laranja é produzida principalmente em Lagarto, Itaporanga e Areia Branca, que 

juntos abrangem 13,2% da área cultivada do estado, com um total de 92857 toneladas, 12,6% 

da produção estadual.  
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A manga é produzida apenas em Itabaiana, Campo do Brito e Itaporanga, 

totalizando 23% do total destinado a este cultivo no estado. O total produzido não ultrapassou 

3751 toneladas, representando 16,3% da produtividade estadual. 

 

2.3.3 Cobertura Vegetal Atual  

 

A vegetação apresenta íntima relação com os recursos hídricos, pois possibilita a 

devolução da água à atmosfera (através da evapotranspiração), mantendo a umidade e a 

regularidade das precipitações pluviométricas, além de ter papel primordial na infiltração da 

água no solo, minimizando o impacto das gotas das chuvas no solo, permitindo desta forma 

que a água percole e possa reabastecer o lençol subterrâneo.  

Considerando as intervenções antrópicas na cobertura vegetal de todo o estado de 

Sergipe, poucas são as regiões onde são encontradas florestas preservadas. As formações 

florísticas dos municípios integrantes da bacia do Vaza Barris atualmente incluem em sua 

maior parte uma vegetação do tipo secundária, com resquícios de Mata Atlântica em áreas 

geralmente de difícil acesso em termos de uso do solo, apresentando também representantes 

da caatinga, cerrado, restinga e manguezal (Figura 13).  

É interessante destacar que grande parte da vegetação do cerrado e das matas foi 

removida para exploração agropecuária (Figura 14), com pastagens, cultivos temporários e 

permanentes. Atualmente os manguezais e restingas também têm sido suprimidos para a 

expansão de empreendimentos de aqüicultura, especialmente a carcinicultura (Figura 15). 

 

Floresta Atlântica 

A Mata Atlântica ocorre em áreas da Formação Barreiras, sendo denominada 

perenifólia em função das características climáticas, cuja precipitação é sempre maior que a 

evaporação. Devido ao fato da precipitação anual ir diminuindo de leste para oeste, a 

composição florística vai sendo substituída por uma vegetação mais subperenifólia e depois 

caducifólia. 

No estado de Sergipe está restrita a pequenas reservas ou localizadas em áreas de 

difícil aceso. Ela tem sido paulatinamente substituída por espécies da Mata Secundária, 

caracterizada por uma vegetação adaptada a se desenvolver em solos anteriormente ocupados 

pela floresta nativa, a exemplo da umbaúba, predecessora de matas (Figura 16). 
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Figura 14 - Pastagens no município de Macambira/SE. Ao fundo observa-se uma árvore-
testemunho.  

Foto da autora (2009). 
 

 

Figura 15 - Supressão do manguezal para instalação de bombas para abastecimento de 

empreendimentos de carcinicultura no rio Paruí - município de Itaporanga/SE. 

Foto da autora (2009). 
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Figura 16 - Cecropia pachystachia, popularmente conhecida como umbaúba. 
Foto da autora (2008). 

 

Nas vertentes do vale ao longo do curso do rio Vaza Barris, quando o mesmo 

adentra no estado de Sergipe (Figura 17) é possível visualizar espécies da Mata Secundária 

até as proximidades do município de São Domingos. 

 

Figura 17 - Mata secundária nas vertentes do rio Vaza Barris em Sergipe. Rodovia 
Campo do Brito/Lagarto. 

Foto: Paulo Heimar Souto (2008). 
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No município de Macambira, no entorno da cachoeira de São Francisco, mais 

conhecida como cachoeira de Macambira, considerada pela comunidade como área de 

preservação, mas ainda sem respaldo legal, resistem exemplares da Floresta Atlântica, 

mesclados com os da Mata Secundária (Figura 18). Foram identificados também diversos 

extratos arbóreos, sendo comum a presença de representantes das bromeliáceas (Figura 19). 

 

Figura 18 – Reserva de Mata Atlântica no município de Macambira/SE. 
Foto da autora (2009). 

 

 

Figura 19 - Reserva de Mata Atlântica no município de Macambira/SE e seus 
estratos florísticos com a presença de bromeliáceas. 

Foto da autora (2009). 
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Nas rochas e vales que acompanham o curso do rio Jacoca, que origina a citada 

cachoeira, é possível identificar também espécies características das Associações Caducifólias 

mistas com a caatinga, como as cactáceas (Figura 20). 

 

 

Cerrado 

O Cerrado se caracteriza pela escleromorfia foliar, falso xeromorfismo e pela 

suberificação caulinar, podendo haver dois tipos de padrões, a depender dos componentes 

florísticos: o Cerradão, no qual prevalece o porte arbóreo e o Cerrado, prevalecendo o porte 

herbáceo e/ou rasteiro, podendo ocorrer espécies isoladas de porte arbóreo. 

De acordo com Ab’Sáber (2003), o domínio dos cerrados possui drenagens 

perenes em cursos d’água, em função do padrão da tropicalidade regional com alternância de 

estações chuvosas com secas. Atualmente a maior parte das áreas de cerrado encontram-se 

degradadas por diferentes tipos de ações antrópicas, mas ainda presentes em certos 

interflúvios e vertentes suaves. 

O cerrado é considerado uma vegetação intermediária entre a Floresta Atlântica e a 

Caatinga, sendo que, em Sergipe, é encontrado na região dos Tabuleiros (FRANCO, 1983). 

No passado, abrangeu vários municípios, mas, na atualidade, é difícil sua identificação em 

função da existência apenas de pequenas manchas esparsas. Na área em estudo, encontram-se 

manchas de Cerrado nos municípios de Itabaiana, Campo do Brito, Areia Branca, São 

Domingos, Lagarto, São Cristóvão, Aracaju e Itaporanga. 

Figura 20 - Representante das 
cactáceas as margens da Cachoeira 
de São Francisco no município de 
Macambira/SE 
Foto da autora (2009). 
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Esta formação florística, no estado de Sergipe, está associada a precipitações 

variando entre 1.450,7mm e 771,4mm anuais, ocorrendo em solos do tipo Latossolo e por 

vezes Argissolo. Vale ressaltar que espécies do Cerrado também são encontradas na Restinga, 

na Mata Atlântica e na Catinga (FRANCO, 1983). 

O Cerrado recebe várias denominações: tabuleiro, campo de cerrado, agreste, etc. 

Especificamente sobre o termo agreste, é importante frisar que o mesmo é uma vegetação de 

transição entre a Floresta Atlântica e o Cerrado propriamente dito, apresentando maior 

representatividades das espécies da mata Atlântica (op.cit.). Uma vegetação característica do 

Agreste é a jurema (Figura 21). 

 

 

Associação Subcaducifólia 

Dentre as formações mistas estacionais citadas por Franco (1983) merece 

destaque, nos município de Itabaiana e Lagarto e entorno, as Associações Subcaducifólias. 

Estas são encontradas a medida que a Floresta Atlântica vai adentrando para oeste, com 

composição vegetal com número crescente de plantas caducifólias. As espécies mais comuns 

na localidade são o Ingá, Sclerolobium sp; Pau-d’arco, Tabebuia sp; Murici da mata, 

Byrsonima sp; Pau-de-leite, Plumeria sp. Esta vegetação é típica em clima de transição entre 

o litoral e o sertão, cuja média de precipitação encontra-se em torno de 900mm, ocorrendo em 

solos classificados como Argissolos e Planossolos. 

 

Associação Caducifólia e Caatinga 

Corroborando com Franco (1983), nos municípios de Simão Dias e Frei Paulo 

ocorrem as Associações Caducifólias mistas com a Caatinga (Figura 22), na qual foram 

Figura 21 - Vegetação do Agreste 
de Sergipe - Mimosa nigra, 
conhecida popularmente como 
Jurema. 
Foto da autora (2008). 
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encontradas nas atividades de campo as seguintes espécies: aroeira – Astronium sp, 

mandacaru – Cereus jamacaru, jurema – Mimosa nigra, cajazeiras – Spondias sp, alecrim – 

Lantan sp, dentre outras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este tipo de associação ocorre em parte em solos do tipo Litossolo, Cambissolo, 

Planossolo, dentre outros, sendo que a precipitação anual encontra-se em torno de 850mm.  

Na Caatinga a evaporação é superior a precipitação, trazendo como conseqüência 

o desenvolvimento de uma vegetação xeromorfa, com espécies adaptadas a este tipo 

climático. As folhas geralmente são substituídas por espinhos, os caules são verdes, 

favorecendo a fotossíntese e produção de substancias nutritivas em toda planta. Caules e 

raízes apresentam reserva de água, abastecendo o vegetal mesmo nos períodos prolongados de 

seca. É denominada de Hipoxerófila quando a vegetação se localiza em regiões com sete 

meses secos, e Hiperxerófila quando apresenta oito ou mais meses secos. São representantes 

típicos da Caatinga o mandacaru, Cereus jamacaru, e o facheiro, Pilosocereus piauiensis. 

A importância da caatinga é ressaltada por Ab’Sáber (2003, p.85), pois para o 

referido autor a melhor maneira de delimitar o Nordeste seco encontra-se na própria 

vegetação da caatinga: 

 

Até onde vão os diferentes fácies de caatingas de modo 
relativamente contínuo, estaremos na presença de ambientes semi-áridos. O 
mapa da vegetação é mais útil para definir os confins do domínio climático 
regional do que qualquer outro tipo de abordagem, por mais racional que 
pareça. 

 

 

Figura 22 - Representante da 
Caatinga no município de Frei 
Paulo. 
Foto da autora (2008). 
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Áreas Embrejadas 

Com pequena abrangência identificam-se as Áreas pantanosas ou embrejadas. Para 

Franco (1983), estas áreas são denominadas de Campos de Várzeas, vegetação constituída de 

gramíneas e ciperáceas que se encontram em brejos, onde há acúmulo de água das chuvas ou 

que apresentem drenagem insuficiente para o seu escoamento. Ocorrem em solos aluviais e 

em termos climáticos apresentam uma elevada pluviosidade. 

São associações perenifólias de plantas herbáceas higrófilas e hidrófitas sendo 

encontradas as margens do rio Vaza Barris e afluentes nos municípios de Itaporanga d’Ajuda 

e São Cristóvão.  

 

Vegetação Litorânea 

Restinga 

A vegetação litorânea apresenta íntima relação com a natureza de seu substrato. 

Segundo Guerra e Guerra (2005), o Cordão Litorâneo é constituído de flechas de detritos 

oriundos do mar e dos rios que se acumulam na costa. Estas flechas também podem ser 

denominadas de restinga. 

De acordo com Rizzini (1997, p.531), a palavra restinga possui três sentidos: 

 
1. para designar todas as formações vegetais que cobrem as 

areias holocênicas desde o oceano; 2. para designar a paisagem formada 
pelo areal justamarítimo com sua vegetação global; 3. muito 
freqüentemente para indicar a vegetação lenhosa e densa da parte interna, 
plana. 

 

Na restinga da bacia costeira do Vaza Barris destaca-se uma vegetação de porte 

arbustivo, herbáceo e rasteiro, adaptada às áreas de sedimentos de praia e aluvião do 

quaternário, correspondendo à unidade geomorfológica Planície Litorânea A vegetação 

herbácea e rasteira é visualizada na região praial onde estão presentes diversas espécies, tais 

como a salsa da praia, Ipomoea pescaprae, de flores arroxeadas; a grama da praia, Sporobulus 

sp, com folhas pontiagudas; além de outras espécies (Figura 23). 

As associações florísticas desta localidade estão expostas a uma série de fatores 

limitantes do meio, como a influência da brisa marinha, a elevada temperatura e 

luminosidade, baixa umidade dos solos Arenoquartzosos que apresentam ainda uma alta 

porosidade. Desta forma, não há formação de espécies de porte arbóreo nesta linha do 

supralitoral. 
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Figura 23 - Grama da praia e salsa da praia na restinga da bacia do rio Vaza Barris 
em Sergipe. 
Foto da autora (2009). 

 

Vale ressaltar a importância desta área para o lazer dos aracajuanos e turistas, 

corroborando desta forma com Moraes (1999) que afirma que áreas litorâneas apresentam 

múltiplos usos, com destaque para o lazer e ocupação humana. São vários os bares e 

restaurantes que ocupam os cordões litorâneos das praias do Robalo, Aruana e Mosqueiro 

muitos deles de forma ilegal, em área de preservação e que não apresentam nenhum tipo de 

tratamento dos efluentes gerados, que são liberados diretamente no mar (Figura 24). 

 

Figura 24 - Ocupação dos cordões litorâneos da bacia costeira do rio Vaza Barris 
em Sergipe. 

Foto: Paulo Heimar Souto (2009). 
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Mata de Restinga 

Com a diminuição da intensidade da brisa marinha a vegetação apresenta outro 

porte, culminando na denominada Mata ou Floresta de Restinga, cuja paisagem é formada por 

um complexo florístico de espécies da vegetação vizinha – mata, caatinga e cerrado. 

As espécies de porte arbustivo da Mata de Restinga é visivelmente encontrada na 

porção estuarina do município de Itaporanga d’Ajuda, na área de acesso à praia da Caueira 

(Figura 25). Dentre as espécies encontradas nas atividades de campo, destacam-se o cajueiro 

Anacardium occidentale, o araçazeiro Psidium sp, coqueiros Cocos nucifera, ouricurizeiro, 

Syagros coronata, murici, Byrsonima sericea, a mangaba, dentre outros.  

 

Figura 25 - Mata de restinga na Rodovia SE/100 no município de Itaporanga 
d’Ajuda/SE. 
Foto da autora (2009). 

 
 

Várias espécies da mata de restinga são utilizadas para alimentação, produção de 

lenha, uso medicinal, dentre outros. Certos frutos, como a mangaba e o caju, são 

comercializadas às margens da Rodovia SE-100. 

 

Manguezal e espécies associadas 

Os manguezais desenvolvem-se na planície fluviomarinha, correspondendo a 

ecossistemas singulares. Por se situarem na faixa de fluxo e refluxo das marés e em 

permanente contato com o meio terrestre, possuem características que lhes são próprias a 

exemplo da sua adaptação ao tipo de solo, geralmente encharcado e com baixo teor de 
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oxigênio, como também a sua importância ecológica como barreira natural contra a erosão 

marinha, além de ser um grande celeiro e berçário das águas costeiras. 

Segundo o projeto RADAM-BRASIL (1981), os manguezais recobrem cerca de 

5,14% da superfície do estado de Sergipe, sendo a vegetação predominante dos estuários, 

podendo adentrar até 25km a partir da linha da costa.  

Os manguezais sergipanos possuem uma rica fauna que serve de suporte para a 

subsistência de várias comunidades que habitam nas proximidades dos estuários ou no próprio 

manguezal. As principais espécies coletadas são moluscos bivalves – como a ostra 

Crassostrea rhizophorae – e os crustáceos Ucides cordata (caranguejo), Aratu pisonis (aratu) 

e várias espécies de siris (PORTO, 1999). 

Em inventário realizado por Von der Decken (1988) no estuário do rio Vaza 

Barris, as árvores de mangue atingiam uma média de altura de 12 metros, com troncos de 

Rhizophora mangle apresentando 40cm de diâmetro. Estas áreas eram tradicionalmente 

exploradas pela pesca de subsistência dos ribeirinhos, além da exploração da madeira para 

produção de carvão e lenha para as olarias e padarias da região, como também para a 

construção de salinas ou viveiros de piscicultura. 

Nas atividades de campo foram identificadas as seguintes espécies: Rhizophora 

mangle (mangue vemelho), Laguncularia racemosa (mangue branco) e Avicennia gernimans 

(siriba) (Figura 26).  

 
Figura 26 - Rhizophora mangle ao longo do rio Paruí na região estuarina do município de 

Itaporanga d’Ajuda/SE. 
Foto da autora (2009). 
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Com relação a fauna local, o estuário apresenta elevada diversidade de espécies da 

fauna bentônica10, nectônica11 e da ictiofauna12. Segundo entrevistas com pescadores 

amadores no rio Santa Maria, que deságua no rio Vaza Barris, as principais espécies de peixes 

capturados são o carapeba, xaréu, barbudo, tramitara, bagre, baiacu, vermelho, carapicum, 

pomba-do-rei, pampu, arraia, dentre outros, além da presença de cavalo-marinho (espécie 

ameaçada de extinção), moluscos (ostras, maçunim), crustáceos (siri, caranguejo, aratu), 

algumas espécies de pássaros e peixe-boi, que provavelmente migrou para a região. 

A bacia está inserida, total ou parcialmente, em três Unidades de Conservação 

Ambiental do Estado. A primeira, na região estuarina do rio Vaza Barris, considerada Área de 

Proteção Ambiental da Foz do Rio Vaza Barris, de acordo com a Lei Estadual no 2.795/1990, 

abrange parte dos municípios de Aracaju, Itaporanga d’Ajuda e São Cristóvão (Figura 27). 

Esta localidade abriga rica fauna e flora, sendo a vegetação de manguezal protegida por 

legislação específica, Lei Federal no 4.771/95 e no 6.938/81 e pelo Decreto Federal no 

89.336/84, ressaltada na Resolução CONAMA 312/2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 27 – APA da foz do rio Vaza Barris. 

Fonte: Adaptado de DER/AMBIENTEC (2005). 
 

                                                 
10 Fauna bentônica - compreende organismos que vivem no substrato de ambientes aquáticos. 
11 Fauna Nectônica – compreende organismos que podem se deslocar ativamente na água. 
12 Ictiofauna – denominação dada a fauna especifica de peixes. 
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Fazendo parte desta APA encontra-se a Reserva do Caju, legalmente denominada 

Campo Experimental de Itaporanga d’Ajuda. A área tem 980 hectares, dos quais 760 estão em 

processo de implantação de uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), uma das 

maiores áreas de conservação particulares do Nordeste (IBAMA/SE Proc. 02028.00098402-

17). A Reserva pertence à Embrapa Tabuleiros Costeiros e está situada no município de 

Itaporanga d’Ajuda/SE. Realizar pesquisas de manejo sustentável de uso do solo em 

agroecossistemas e conservar a biodiversidade e paisagens do Litoral Sul de Sergipe são 

alguns dos objetivos desta reserva. 

A segunda Unidade de Conservação, instituída em 1993, abrange toda a porção sul 

de Sergipe, sendo denominada de Área de Proteção Ambiental (APA) do Litoral Sul de 

Sergipe, pelo Decreto Estadual n. 13.468/1993, alterado pelo Decreto 15.559/1995. Esta APA 

estende-se desde a margem do rio Vaza Barris até a margem do rio Real, compreendendo uma 

faixa de 10-12km de largura a partir da linha de preamar, compreendendo os municípios de 

Itaporanga d’Ajuda, Estância, Santa Luzia do Itanhy e Indiaroba. 

A criação desta Unidade de Conservação visa garantir a manutenção das dunas e 

das manchas de restinga arbóreo-arbustiva existentes na área e disciplinar a ocupação do 

litoral. No entanto, a região vem sendo ocupada sem nenhum tipo de planejamento, conforme 

ressaltado no estudo realizado pelo DER/AMBIENTEC (2005).  

A terceira Unidade de Conservação localiza-se em uma porção mais interiorana da 

bacia e integra parcialmente o Parque Nacional da Serra de Itabaiana - PARNA, uma Unidade 

de Conservação Federal, criado em 2005, que abriga espécies representativas da restinga, 

caatinga, cerrado e mata atlântica. Esta Unidade abrange os municípios de Areia Branca e 

Itabaiana, sendo constituído pelas “Serras” de Itabaiana, Comprida, Capunga e Miaba. 

Mesmo estando antropizada, esta diversidade florística reflete a importância da 

água enquanto elemento biológico e mantenedor dos diferentes geossistemas da bacia, 

demonstrando a necessidade de efetivar uma gestão hídrica que realmente contemple os usos 

múltiplos, inclusive o ecológico, buscando integrar a gestão das águas interiores com a dos 

sistemas estuarinos e costeiros. 

Considerando o exposto, faz-se mister analisar os condicionantes geoambientais da 

bacia sobre os quais se assentam as atividades produtivas da sociedade, pois permite 

compreender a existência de potencialidades e fragilidades locais que apresentam reflexo 

direto sobre uma maior ou menor disponibilidade hídrica, determinando, conseqüentemente, 

diferentes formas de apropriação dos recursos hídricos.  

 



 140

CAPÍTULO 3 

 

 

CONDICIONANTES GEOAMBIENTAIS NA BACIA DO RIO VAZA B ARRIS EM 

SERGIPE E SUAS INTER-RELAÇÕES COM OS RECURSOS HÍDRICOS 

 

 

As interações entre as condições ambientais e as atividades humanas encontram-se 

cada vez mais complexas, fazendo-se necessários instrumentos para administrar os recursos 

naturais, procurando promover o aproveitamento integrado e a conservação destes recursos 

em conjunto com o desenvolvimento econômico e social. 

Os estudos ambientais podem ser citados como um destes instrumentos, pois tem 

como objeto de pesquisa os diversos elementos da natureza, buscando associar a forma como 

as sociedades humanas, com seus modos de produção, consumo e padrões sócio-culturais, se 

apropriam dos recursos naturais.                                                                                                                                       

Vale ressaltar as considerações de Prochnow (1990) ao afirmar que nestes tipos de 

estudo, quando se considera a bacia hidrográfica como unidade de análise, todos os elementos 

ambientais estão interligados, em função, principalmente, do elemento água que desempenha 

papel fundamental no clima de uma região, sendo parte integrante do solo e da vegetação e, 

ao mesmo tempo, o responsável direto pela manutenção das atividades produtivas 

desenvolvidas na bacia. 

O conhecimento da base física torna-se fundamental para compreender em quais 

espaços há naturalmente uma maior ou menor disponibilidade hídrica, bem como aponta uma 

maior ou menor susceptibilidade a processo erosivos que irão comprometer a qualidade 

hídrica, processos estes que podem ser acelerados pela pressão antrópica, analisada 

anteriormente. 

Neste sentido, ao se buscar compreender a gestão das águas em uma bacia 

hidrográfica, se faz necessário analisar o sistema ambiental visando conhecer a realidade das 

interações físicas que irão repercutir sobre a qualidade ambiental e de vida local. 

Assim, neste capítulo, são tecidas considerações sobre os componentes climáticos, 

geológicos, pedológicos e geomorfológicos na bacia do rio Vaza Barris em Sergipe, 

setorizando-os para posterior análise integrada de seus elementos ambientais refletido na 

dinâmica da paisagem local.  
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3.1 Condicionantes Climáticos 

 

O fator climático, apesar de não constituir elemento integrante da organização 

espacial, surge como controlador dos processos e da dinâmica do sistema ambiental físico ao 

fornecer calor e umidade. 

O clima é considerado também como um dos fatores naturais que, direta ou 

indiretamente, influencia na degradação dos recursos naturais renováveis. Controla os 

processos de intemperismo através da temperatura e das precipitações e, indiretamente, 

através da cobertura vegetal.  

Dentre os fatores climáticos de maior importância na erosão dos solos, destaca-se a 

precipitação pluviométrica, principalmente em solos desnudos. As gotas de chuva ao 

atingirem este tipo de solo, desprendem as suas partículas, transportando-as por salpicamento 

e pela água do escoamento superficial, para áreas de menores altitudes caracterizando, assim, 

o processo erosivo. 

O conhecimento dos totais pluviométricos médios anuais também são importantes 

em qualquer política de planejamento econômico, uma vez que fornece parâmetros 

indispensáveis para a avaliação do potencial hídrico de que pode dispor os planos de irrigação 

dos solos, da regularização dos rios, de abastecimento de suas populações dentre outras, cujo 

êxito do empreendimento depende dos níveis de disponibilidade dos recursos hídricos. 

Neste sentido, são tecidas considerações acerca das características deste 

condicionante ambiental no estado e na área em estudo. 

O estado de Sergipe é influenciado pelo Anticiclone Tropical do Atlântico Sul, 

Frente Polar Atlântica e Ondas de Leste que respondem pelo tempo instável e chuvoso 

característico do outono-inverno e pelo tempo mais estável de primavera-verão.  

Em estudo realizado por Pinto (1997) sobre a pluviosidade no estado Sergipe, foi 

possível classificar os municípios sergipanos em função das variações na precipitação. Desta 

forma, os municípios cuja precipitação média anual varia de 450 a 850mm pertencem a região 

do Sertão; as variações entre 850 e 1.200mm abrange a região do Agreste e  os que 

apresentam variação entre 1.200 e 1.500mm são denominados como pertencentes a Zona da 

Mata. 
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Tomando como base esta classificação, aproximadamente 78% dos municípios 

integrantes da bacia estão localizados no agreste sergipano, sendo que Simão Dias, Lagarto e 

Frei Paulo estão parcialmente inseridos no clima semi-árido (Figura 28). 

Com relação a pluviosidade, os municípios de Carira, Pinhão, Pedra Mole, Frei 

Paulo e Macambira apresentam as menores pluviosidades da bacia, de 800 a 1000mm anuais, 

enquanto que Aracaju, São Cristóvão e Itaporanga d’Ajuda apresentam valores acima de 

1.300mm anuais (Figura 29). 

Associado a estas informações, a análise dos balanços hídricos é de grande 

importância nos estudos do clima, pois para avaliar as disponibilidades da água no solo não se 

pode ter como base apenas os dados de precipitação, é necessário considerar as perdas de 

água do solo para a atmosfera, que se verificam pela evaporação e transpiração vegetal. Dessa 

forma os dados de precipitação pluvial e evapotranspiração permitem, através do balanço 

hídrico, estimar os dados sobre disponibilidades, deficiências e excessos de umidade no solo.  

Para o balanço hídrico foi utilizado o método de Thornthwaite (1948) e optou-se 

por calculá-lo por município para posterior síntese e avaliação da bacia como um todo. 

Desta forma, foram tomados para estudo seis municípios considerados 

representativos para os diferentes tipos climáticos na bacia. É importante ressaltar que 

ocorreram dificuldades de obtenção de dados de pluviosidade e de temperatura em uma 

seqüência longa de anos e idêntica entre os municípios devido a falta de regularidade na 

obtenção de dados climáticos em quase todo o estado de Sergipe, exceto para Aracaju. 

Desta forma, a série de dados de precipitação em Carira correspondeu a 12 anos 

(1985-1997), Frei Paulo a 27 anos (1970-1997), Itabaiana 12 anos (1985-1997), Campo do 

Brito 9 anos (1985-1990 e 1995-1997), Itaporanga d’Ajuda 19 anos (1985-1997 e 2001-2008) 

e Aracaju que apresentou a série mais longa, 30 anos (1970-2000) (Anexo 1). 

Os municípios de Carira e Frei Paulo apresentam um comportamento climático 

semelhante. No período estudado, os meses mais chuvosos vão de abril a julho, período este 

que corresponde ao outono-inverno.  
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A precipitação não ultrapassou 5mm em 14 meses da série estudada em Carira e 

21 meses em Frei Paulo devido à ausência de chuvas principalmente entre os meses de 

outubro a março. 

A evapotranspiração é elevada nos meses de outubro a abril em Carira e de 

outubro a maio em Frei Paulo, correspondendo ao período de primavera-verão, coincidindo 

com o período de menor pluviosidade e de maior temperatura. Isto irá refletir em uma 

deficiência hídrica elevada principalmente nos meses de setembro a março (Tabelas 16 e 17). 

A capacidade de armazenamento atinge 50mm e está registrado nos meses de 

junho, julho e agosto. Da mesma forma, a ETP apresentou os menores valores nestes meses, 

que correspondem também as menores temperaturas. 

Ao longo dos meses a variação de temperatura é baixa, acusando valores máximos 

nos meses de novembro a março e mínimos de junho a agosto que correspondem, 

respectivamente, aos meses mais secos e mais chuvosos. 

 
Tabela 16 – Balanço Hídrico do município de Carira/SE (1985-1997). 

 Temp 
°C 

Pluviometria 
mm 

ETP13 
Thornthwaite 

1948 

P-
ETP14 
mm 

ARM 15 
mm 

ETR16 
mm 

DEF17 
mm 

EXC18 
mm 

Jan 25,5 41 120,07 -79,1 0,04 41,2 78,9 0,0 
Fev 25,1 43,6 104,92 -61,3 0,01 43,6 61,3 0,0 
Mar 25,1 74,8 118,53 -43,7 0,01 74,8 43,7 0,0 
Abr 24,5 121,3 109,65 11,6 11,65 109,7 0,0 0,0 
Mai 22,7 113,3 92,85 20,5 32,11 92,8 0,0 0,0 
Jun 20,9 118,9 71,81 47,1 50,00 71,8 0,0 29,2 
Jul 21,0 128 75,46 52,5 50,00 75,5 0,0 52,5 
Ago 21,5 82,2 79,90 2,3 50,00 79,9 0,0 2,3 
Set 22,6 46,6 87,52 -40,9 22,06 74,5 13,0 0,0 
Out 24,0 31,1 105,12 -74,0 5,02 48,1 57,0 0,0 
Nov 25,6 48,4 119,80 -71,4 1,20 52,2 67,6 0,0 
Dez 25,6 34,9 121,79 -86,9 0,21 35,9 85,9 0,0 

Totais  884,1 1207,42 -323,3 222 800,1 407,4 84,0 
Médias 23,7 73,8 100,62 -26,9 18,5 66,7 33,9 7,0 
Fonte: EMDAGRO 1985-97. Organização: Marcelo Alves do Santos (2010). 

 

 

 
                                                 
13 ETP – Evapotranspiração Potencial – quantidade de água necessária para manter a vegetação túrgida durante o 
ano.  
14 P-ETP – Precipitação menos a Evapotranspiração Potencial. 
15 ARM – Armazenamento de Água no Solo –capacidade do solo em armazenar água. 
16 ETR – Evapotranspiração Real – quantidade de água utilizada pelas plantas somada a que evapora do solo.  
17 DEF – Deficiência Hídrica –insuficiência de água no solo a ser utilizado.  
18 EXC – Excedente Hídrico – água sujeita à infiltração, percolação ou escoamento superficial no período 
chuvoso.  
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Tabela 17 – Balanço Hídrico do município de Frei Paulo/SE (1970-1997). 

 Temp 
°C 

Pluviometria 
mm 

ETP Thornthwaite 
1948 

P-ETP 
mm 

ARM 
mm 

ETR 
mm 

DEF 
mm 

EXC 
mm 

Jan 26,1 37,9 127,71 -89,8 0,03 38,0 89,7 0,0 
Fev 25,8 45,1           

 

112,72 -67,6 0,01 45,1 67,6 0,0 
Mar 25,8 72,4 

 

128,92 -56,5 0,00 72,4 56,5 0,0 
Abr 25,3 109,3       

 

118,95 -9,6 0,00 109,3 9,6 0,0 
Mai 24,1 134,3 108,01 26,3 26,29 108,0 0,0 0,0 
Jun 22,9 141,9 90,53 51,4 50,00 90,5 0,0 27,7 
Jul 22,2 130,1 85,14 45,0 50,00 85,1 0,0 45,0 

Ago 22,4 82,1 86,57 -4,5 45,72 86,4 0,2 0,0 
Set 23,4 62,5 94,02 -31,5 24,34 83,9 10,1 0,0 
Out 24,6 38,8  

 

110,86 -72,1 5,76 57,4 53,5 0,0 
Nov 25,8 33,5 121,53 -88,0 0,99 38,3 83,3 0,0 
Dez 26 35,6 126,54 -91,6 0,16 35,7 90,8 0,0 

Totais  923,6 1311,50 -388,7 203 850,2 461,3 72,6 
Médias 24,5 77,0 109,29 -32,4 16,9 70,8 38,4 6,1 

Fonte: SUDENE (1970-1984); EMDAGRO (1985-97). Organização: Marcelo Alves do Santos (2010). 

ETP – Evapotranspiração Potencial; P-ETP – Precipitação menos a Evapotranspiração Potencial; ARM – 
Armazenamento de Água no Solo; ETR – Evapotranspiração Real; DEF – Deficiência Hídrica; EXC – 
Excedente Hídrico.  

 

A concentração das chuvas ocorre de abril a julho, período de outono-inverno, 

sendo que a maior precipitação está registrada no mês de julho (128,0mm) em Carira e junho 

(141,9mm) em Frei Paulo. O excedente hídrico está registrado nos meses de junho e julho 

decaindo em agosto em ambos os municípios (Figuras 30 e 31). 

 

 

Figura 30 – Síntese do Balanço Hídrico em Carira/SE (1985-1997). 

Fonte: EMDAGRO 1985-97. Organização: Marcelo Alves do Santos (2010). 
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Figura 31 – Balanço Hídrico Mensal em Frei Paulo/SE (1970-1997). 

Fonte: SUDENE (1970-1984); EMDAGRO (1985-97). Organização: Marcelo Alves do Santos (2010). 

 

A deficiência hídrica está registrada em sete meses ao longo do ano, de setembro a 

março, contando com dois a três meses de reposição (abril a junho) e praticamente dois meses 

de excedente hídrico (junho e julho) (Figuras 32 e 33). Estas são as condições climáticas do 

Alto-baixo curso da bacia. 

 

 

Figura 32 – Deficiência, Excedente, Retirada e Reposição Hídrica anual em Carira/SE  
(1985-1997).  

Fonte: EMDAGRO 1985-97. Organização: Marcelo Alves do Santos (2010). 
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Figura 33 – Deficiência, excedente, retirada e reposição hídrica anual em Frei Paulo/SE 
(1970-1997). 

Fonte: SUDENE (1970-1984); EMDAGRO (1985-97). Organização: Marcelo Alves do Santos (2010). 

 

Os municípios de Campo do Brito e Itabaiana, integrantes do Médio-baixo curso, 

apresentam período chuvoso correspondente aos meses de abril a agosto (outono-inverno), 

sendo que os meses mais chuvosos são junho e julho para Campo do Brito e maio e junho 

para Itabaiana. 

A evapotranspiração não apresenta grandes variações, mas é mais elevada de 

outubro a maio, correspondendo, principalmente, ao período de primavera-verão-outono. A 

deficiência hídrica é reduzida se comparada com os municípios do Alto-baixo curso, sendo 

mais expressiva nos meses de outubro a março. O excedente hídrico ocorre nos meses de 

maio a agosto (Tabelas 18 e 19; Figuras 34 e 35). 

A capacidade de armazenamento é elevada no período de abril a setembro e, em 

termos de ETP, os menores valores ocorrem de junho a setembro e no mês de novembro em 

Campo do Brito. 

As temperaturas mais elevadas acompanham a média do estado e correspondem 

aos meses de verão, com valor máximo registrado em janeiro (26º C) e mínimo em julho (22º 

C), correspondendo aos períodos de verão e inverno, respectivamente. 
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Tabela 18 – Balanço Hídrico em Campo do Brito (1985-1997). 

 Temp 
°C 

Pluviometria 
mm 

ETP Thornthwaite 
1948 

P-ETP 
mm 

ARM 
mm 

ETR 
mm 

DEF 
mm 

EXC 
mm 

Jan 26 47,2 126,47 -79,3 0,80 50,3 76,2 0,0 
Fev 25,8 51,9 113,12 -61,2 0,24 52,5 60,7 0,0 
Mar 25,9 97,4 129,39 -32,0 0,12 97,5 31,9 0,0 
Abr 25,3 184 119,80 64,2 50,00 119,8 0,0 14,3 
Mai 24,1 195,9 109,49 86,4 50,00 109,5 0,0 86,4 
Jun 23 216,5 93,60 122,9 50,00 93,6 0,0 122,9 
Jul 22,2 259,1 87,22 171,9 50,00 87,2 0,0 171,9 

Ago 22,4 193 88,57 104,4 50,00 88,6 0,0 104,4 
Set 23,3 84,2 94,41 -10,2 40,77 93,4 1,0 0,0 
Out 24,5 45,9 110,63 -64,7 11,17 75,5 35,1 0,0 
Nov 20,6 64,9 61,99 2,9 14,08 62,0 0,0 0,0 
Dez 25,8 60 123,93 -63,9 3,92 70,2 53,8 0,0 

Totais  1500 1258,62 241,4 321 1000,1 258,6 499,9 
Médias 20,5 125 104,89 20,1 26,8 83,3 21,5 41,7 

Fonte: EMDAGRO 1985-97. Organização: Marcelo Alves do Santos (2010). 

ETP – Evapotranspiração Potencial; P-ETP – Precipitação menos a Evapotranspiração Potencial; ARM – 
Armazenamento de Água no Solo; ETR – Evapotranspiração Real; DEF – Deficiência Hídrica; EXC – 
Excedente Hídrico.  

 

Tabela 19 – Balanço Hídrico em Itabaiana/SE (1985-1997). 

 Temp 
°C 

Pluviometria 
mm 

ETP Thornthwaite 
1948 

P-ETP 
mm 

ARM 
mm 

ETR 
mm 

DEF 
mm 

EXC 
mm 

Jan 26,2 34,6 128,99 -94,4 0,04 34,8 94,2 0,0 
Fev 25,9 44,7 113,84 -69,1 0,01 44,7 69,1 0,0 
Mar 26 68,1 130,27 -62,2 0,00 68,1 62,2 0,0 
Abr 25,5 152,8 121,67 31,1 31,14 121,7 0,0 0,0 
Mai 24,4 167,4 111,88 55,5 50,00 111,9 0,0 36,7 
Jun 23,3 178,9 95,09 83,8 50,00 95,1 0,0 83,8 
Jul 22,4 137,4 86,98 50,4 50,00 87,0 0,0 50,4 

Ago 22,6 105,3 88,44 16,9 50,00 88,4 0,0 16,9 
Set 23,5 56,8 94,79 -38,0 23,39 83,4 11,4 0,0 
Out 24,7 46,6 111,87 -65,3 6,34 63,6 48,2 0,0 
Nov 25,8 53,1 121,26 -68,2 1,62 57,8 63,4 0,0 
Dez 26 37,8 126,26 -88,5 0,28 39,1 87,1 0,0 

Totais  1083,6 1331,33 -247,8 263 895,8 435,6 187,7 
Médias 24,7 90,3 110,94 -20,7 21,9 74,6 36,3 15,6 

Fonte: EMDAGRO 1985-97. Organização: Marcelo Alves do Santos (2010). 

ETP – Evapotranspiração Potencial; P-ETP – Precipitação menos a Evapotranspiração Potencial; ARM – 
Armazenamento de Água no Solo; ETR – Evapotranspiração Real; DEF – Deficiência Hídrica; EXC – 
Excedente Hídrico.  

 

Em Campo do Brito, a deficiência hídrica é registrada em cinco meses (janeiro a 

março, outubro e dezembro), dois meses de reposição (abril e novembro) e cinco meses de 

excedente hídrico (abril a agosto) (Figura 36). 

Em Itabaiana, ocorrem sete meses (setembro a março) de deficiência, dois meses 

de reposição (abril e maio) e quatro meses de excedente hídrico (maio a agosto) (Figura 37). 
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Figura 34 – Balanço Hídrico Mensal do município de Campo do Brito (1985-1997).Fonte: 

EMDAGRO 1985-97. Organização: Marcelo Alves do Santos (2010). 

 

 

 

 

Figura 35 – Balanço Hídrico mensal no município de Itabaiana/SE (1985-1997). 

Fonte: EMDAGRO 1985-97. Organização: Marcelo Alves do Santos (2010). 

 

Constata-se que no Médio-baixo curso, os meses sujeitos a déficit hídrico também 

correspondem ao período de primavera-verão. No entanto, há um aumento tanto no volume 

excedente, que praticamente não ultrapassa 50mm em média no Alto-baixo curso, passando 
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para 80-170mm no Médio-baixo curso, quanto na quantidade de meses em que ele ocorre: 

dois meses (junho e julho) no Alto-baixo curso e quatro meses (maio a agosto) no Médio-

baixo curso. 

 

 

 

Figura 36 – Deficiência, excedente, retirada e reposição hídrica em Campo do Brito  

(1985-1997). 

Fonte: EMDAGRO 1985-97. Organização: Marcelo Alves do Santos (2010). 

 

 

Figura 37 – Deficiência, excedente, retirada e reposição hídrica em Itabaiana/SE (1985-1997) 

Fonte: EMDAGRO 1985-97. Organização: Marcelo Alves do Santos (2010). 

 

 



 152

Isto irá refletir em uma maior capacidade de infiltração da água no solo e em uma 

maior disponibilidade hídrica no Médio-baixo curso do que no Alto-baixo curso. Um reflexo 

destas condições se expressa também no setor econômico, pois enquanto no Alto-baixo curso 

há o predomínio de pastagens, menos exigente em termos de saturação hídrica do solo, no 

Médio-baixo curso há uma maior diversidade em atividades agrícolas considerando os dados 

pluviométricos e o tipo de solo da região. 

Os municípios de Itaporanga d’Ajuda e Aracaju, integrantes do Baixo-curso, no 

período estudado, apresentam médias pluviométricas em torno de 1.200 a 2.000mm anuais. 

As chuvas estão melhor distribuídas ao longo do ano, concentrando-se no período 

correspondente ao outono-inverno. As maiores precipitações ocorrem entre os meses de maio 

a agosto, e, excepcionalmente, em janeiro, no município de Itaporanga e de março a agosto, 

em Aracaju (Tabelas 20 e 21). 

 

Tabela 20 - Balanço Hídrico do município de Itaporanga d’Ajuda/SE (1985-1997). 

 Temp 
°C 

Pluviometria 
mm 

ETP Thornthwaite 
1948 

P-ETP 
mm 

ARM 
mm 

ETR 
mm 

DEF 
mm 

EXC 
mm 

Jan 26,5 261,3 133,13 128,2 50,00 133,1 0,0 78,3 
Fev 26,4 89,8 120,38 -30,6 27,12 112,7 7,7 0,0 
Mar 26,5 77,1 137,90 -60,8 8,04 96,2 41,7 0,0 
Abr 26 87,9 128,67 -40,8 3,56 92,4 36,3 0,0 
Mai 25,3 117,2 124,36 -7,2 3,08 117,7 6,7 0,0 
Jun 24,7 198,1 113,01 85,1 50,00 113,0 0,0 38,2 
Jul 23,3 171 96,49 74,5 50,00 96,5 0,0 74,5 

Ago 23,2 152,7 94,00 58,7 50,00 94,0 0,0 58,7 
Set 23,9 96,8 98,19 -1,4 48,63 98,2 0,0 0,0 
Out 25,1 10,9 116,38 -105,5 5,90 53,6 62,7 0,0 
Nov 25,7 7,3 118,75 -111,4 0,63 12,6 106,2 0,0 
Dez 26,1 37,6 126,94 -89,3 0,11 38,1 88,8 0,0 

Totais  1307,7 1408,20 -100,5 297 1058,0 350,2 249,7 
Médias 25,2 108,9 117,35 -8,4 24,8 88,2 29,2 20,8 

Fonte: COHIDRO (1985-1997), EMDAGRO (2001-2008). Organização: Marcelo Alves do Santos (2010). 

ETP – Evapotranspiração Potencial; P-ETP – Precipitação menos a Evapotranspiração Potencial; ARM – 
Armazenamento de Água no Solo; ETR – Evapotranspiração Real; DEF – Deficiência Hídrica; EXC – 
Excedente Hídrico.  

 

A evapotranspiração é elevada em praticamente todos o meses do ano, 

acompanhando as elevadas temperaturas, embora apresente uma redução nos meses de julho a 

setembro, correspondendo ao período de inverno e início da primavera, em Itaporanga 

d’Ajuda, e de julho e agosto em Aracaju.  
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Tabela 21 – Balanço hídrico em Aracaju/SE (1970-2000). 

 Temp 
°C 

Pluviometria 
mm 

ETP 
Thornthwaite 

1948 
P-ETP 

mm 
ARM 
mm 

ETR 
mm 

DEF 
mm 

EXC 
mm 

Jan 26,7 49,8 136,12 -86,3 0,10 50,2 85,9 0,0 
Fev 26,6 98 123,01 -25,0 0,06 98,0 25,0 0,0 
Mar 26,8 107,5 142,81 -35,3 0,03 107,5 35,3 0,0 
Abr 28,8 203,3 182,35 20,9 20,98 182,4 0,0 0,0 
Mai 25,7 236,4 129,81 106,6 50,00 129,8 0,0 77,6 
Jun 25,3 200 120,97 79,0 50,00 121,0 0,0 79,0 
Jul 23,6 168,5 98,42 70,1 50,00 98,4 0,0 70,1 

Ago 23,5 103,7 95,84 7,9 50,00 95,8 0,0 7,9 
Set 24,2 88,9 100,47 -11,6 39,67 99,2 1,2 0,0 
Out 25,3 65 118,12 -53,1 13,71 91,0 27,2 0,0 
Nov 25,9 54,7 120,92 -66,2 3,65 64,8 56,2 0,0 
Dez 26,3 34,7 129,53 -94,8 0,55 37,8 91,7 0,0 

Totais  1410,3 1498,37 -87,9 279 1176,0 322,4 234,5 
Médias 25,5 117,5 124,86 -7,3 23,2 98,0 26,9 19,5 

Fonte: SEPLANTEC (1970 a 2000). Organização: Marcelo Alves do Santos (2010).  

ETP – Evapotranspiração Potencial; P-ETP – Precipitação menos a Evapotranspiração Potencial; ARM – 
Armazenamento de Água no Solo; ETR – Evapotranspiração Real; DEF – Deficiência Hídrica; EXC – 
Excedente Hídrico.  

 

No Baixo curso as temperaturas mais elevadas foram registradas nos meses de 

outubro a maio. No período de inverno há pouca oscilação da temperatura, com menor valor 

registrado no mês de agosto. 

A capacidade de armazenamento está bem distribuída ao longo do ano, exceto no 

período citado anteriormente, o que se traduz em melhores condições de umidade do solo e 

infiltração da água no mesmo, caso não ocorram outros fatores adversos que impeçam as 

recargas subterrâneas. 

Diferente dos balanços analisados até o momento, o excedente hídrico apresenta 

dois picos no município de Itaporanga: um em janeiro registrando 261,3mm, atribuídos às 

chuvas de verão, e outro entre os meses de maio a agosto (chuvas de outono e inverno). O 

déficit hídrico está concentrado nos meses de novembro (106,2mm) e dezembro (88,8mm). 

Em Aracaju, a concentração das chuvas ocorre nos meses de maio a julho, com déficit hídrico 

de outubro a março. O excedente hídrico é registrado, principalmente, nos meses de maio 

(77,6mm) junho (79,0mm) e julho (70,1mm) (Figuras 38 e 39). 
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Figura 38 – Balanço hídrico mensal em Itaporanga d’Ajuda/SE (1985-1997). 

Fonte: COHIDRO (2006) e EMDAGRO (Informações Básicas Municipais – 2008). Organização: Marcelo Alves 

do Santos (2010). 

 

 

Figura 39 – Balanço hídrico mensal em Aracaju/SE (1970-2000). 

Fonte: SEPLANTEC (1970 a 2000). Organização: Marcelo Alves do Santos (2010). 

 

 

A deficiência hídrica ocorre durante seis meses ao longo do ano, sendo registrada 

no município de Itaporanga entre os meses de outubro a dezembro e fevereiro a maio, 
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enquanto que em Aracaju ocorre de outubro a março. A reposição hídrica ocorre durante dois 

meses: janeiro e junho em Itaporanga, e abril e maio em Aracaju. Ainda são registrados de 

três a quatro meses de excedente hídrico (janeiro e de junho a agosto; e maio e julho, 

respectivamente), padrão este que difere dos valores encontrados para o Alto-baixo cursos 

(Figuras 40 e 41). 

 

Figura 40 – Deficiência, excedente, retirada e reposição hídrica anual em Itaporanga 
d’Ajuda/SE (1985-1997). 

Fonte: COHIDRO (1985-1997), EMDAGRO (2001-2008). Organização: Marcelo Alves do Santos (2010). 

 
 

 

Figura 41 – Deficiência, excedente, retirada e reposição hídrica anual em Aracaju/SE 
(1970-2000). 

Fonte: SEPLANTEC (1970 a 2000). Organização: Marcelo Alves do Santos (2010). 
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Estas informações são importantes, pois revelam que o Alto-baixo curso apresenta 

uma problemática em relação a seca, com uma média de 7 meses secos com déficits em 

termos de infiltração da água no solo e conseqüente recarga de seus aqüíferos. 

Por outro lado, pode-se deduzir uma maior erodibilidade do solo em função da 

concentração da precipitação que ocorre geralmente em apenas dois meses do ano (junho e 

julho). 

O Médio-baixo curso apresenta um comportamento de transição em o Alto-baixo 

curso seco e o Baixo curso úmido. O período de seca foi mais proeminente em Itabaiana, 

sendo que em Campo do Brito a pluviosidade, por vezes, superou os municípios litorâneos.  

No entanto, a necessidade de uso sustentável dos recursos naturais locais se faz 

necessário em função de seus condicionantes hidrogeológicos que pertencem em sua maior 

parte ao Domínio dos Metasedimentos/Metavulcanitos e do Cristalino que apresentam 

comportamento de aqüífero fissural, o que se traduz por reservatórios de água subterrânea 

aleatórios, descontínuos e de pequena extensão. Vale ressaltar que são estes reservatórios que 

alimentam os cursos d’água superficiais durante o período das secas. 

Pode-se deduzir também uma maior erodibilidade do solo nos meses de maio a 

julho em função do período chuvoso, requerendo uma maior atenção ao tipo de prática 

agrícola utilizada. 

O Baixo curso em função da sua posição litorânea apresenta além de uma melhor 

distribuição das chuvas, um excedente hídrico em torno de três a cinco meses, com valores 

superiores aos registrados no Alto-baixo curso. Estes dados associados a estrutura 

hidrogeológica da bacia costeira (Aqüíferos do tipo Granular) permitem uma maior 

percolação da água das chuvas, conferindo boas condições de armazenamento e descarga 

hídrica. 

Estes dados devem ser utilizados na gestão dos recursos hídricos, pois para o 

período prolongado das secas, deve-se estruturar alternativas para os usos consuntivos e 

prioritários, enquanto na época das chuvas, deve-se utilizar instrumentos para o melhor 

aproveitamento das mesmas. 

 

3.3 Geologia e Recursos Minerais 

 

A geologia estuda a dinâmica interna e externa do globo terrestre, fornecendo 

informações a respeito da origem, formação e transformações ocorridas no embasamento 

rochoso. 
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O estudo da litologia fornece importantes informações acerca da composição e 

características das rochas, permitindo relacionar tais informações com o planejamento de uso 

e ocupação do solo de uma determinada localidade. 

Neste sentido, Bitar (2004), ressalta a importância da geologia ao afirmar que: 

 

Compreender as mudanças (locais, regionais e globais) na dinâmica desses 
processos e os limites e possibilidades no aproveitamento dos recursos 
naturais solicitados (materiais e energéticos), no sentido de prevenir a 
humanidade sobre os riscos à saúde, à segurança e ao bem-estar das 
populações e, em última instância, alertar também quanto à ameaça de 
extinção da civilização humana, em decorrência da intensificação e do 
agravamento dessas alterações, constitui requisito básico ao 
equacionamento da questão e pressupõe a contribuição imprescindível da 
geologia. 
 

Tomando como base estes pressupostos, serão tecidas considerações acerca da 

geologia na área em estudo, visando compreender as relações entre o embasamento geológico 

e a distribuição quantitativa e qualitativa dos recursos hídricos na bacia, bem como identificar 

as potencialidades mineralógicas deste recorte espacial. 

Segundo estudo realizado pela CPRM/CODISE (2001), o estado de Sergipe 

localiza-se em região de limite entre três províncias estruturais - a Província São Francisco, a 

Província Borborema e a Província Costeira e Margem Continental – sendo que a área em 

estudo abrange as duas últimas províncias. 

A Província Borborema em Sergipe está representada pela Faixa de Dobramentos 

Sergipana e a Província Costeira e Margem Continental inclui a Bacia Sedimentar de Sergipe, 

além de formações superficiais terciárias e quaternárias continentais, e os sedimentos 

quaternários da plataforma continental. A Figura 42 apresenta o esboço tectono-estratigráfico 

do estado de Sergipe. 

A bacia do rio Vaza Barris apresenta uma estrutura geológica com idades 

diferenciadas, abrangendo, em termos geológicos, o Embasamento Gnáissico, correspondendo 

a estrutura mais antiga; a Faixa de Dobramentos Sergipana, de idade 

Mesoproterozóica/Neoproterozóica; a bacia sedimentar Sergipe/Alagoas, datada do 

Mesozóico; e as Formações Superficiais Cenozóicas de origem Tercio-Quaternária (Quadro 5 

e Figura 43). 
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Figura 42 - Estrutura geológica do estado de Sergipe. 

Fonte: CPRM/CODISE, 2001. 
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Era Idade (Ka) Formações Superficiais 
 
 
 
 

Cenozóica 
 
 
 

 
 
 
 

Quaternário 

 
 

Holoceno 

Depósitos fluviolagunares - QHf 
Pântanos - QHp 

Terraços Marinhos - QHt 
Depósitos Eólicos Litorâneos – QHe1 

Aluviões/Coluviões – QHa 

Pleistoceno Terraços Marinhos - QPa 
 
Terciário 

Grupo Barreiras – Tb 
Coberturas Terrígenas - TQ 

 
Idade (Ma) Bacia de Sergipe/Alagoas 

 
Mesozóico 

Cretáceo Superior  
Grupo Sergipe 

Fm. Cotinguiba Membro Sapucari – 
Kcs 

Cretáceo Inferior Fm. Riachuelo 
 

Membro Angico – 
Kra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÉ-
CAMBRIANO 

 

 
 
 
 
 
 

Idade (Ga) Faixa de Dobramentos Sergipana 

Neoproterozóico Domínio Macururé Granitóides Tipo Glória – 
NGO3 – NGO4 

Grupo 
Macururé – 

MNm1 -

MNm5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesoproterozóico/ 
Neoproterozóico 

 

Domínio Estância Grupo Estância Fm. Lagarto - 
MNI 

 
 
 
 
 
 
 
 

Domínio 
Vaza Barris 

Grupo 
Vaza 
Barris 

Fm. Olhos 
d’Água - MNoa 

 
 

 
 Fm. Palestina - 

MNpa 
 
 

Grupo 
Simão Dias 

Fm. Jacaré –  
MNja 

Fm. Frei Paulo 
– MNfp1 –  

MNfp2 – MNfp3 
Fm. Indiviso - 

MNsd 
Grupo 
Miaba 

Fm. Jacoca - 
MNjc 
Fm. 

Ribeirópolis – 
MNr – MNr1 – 

MNr3 
F. Itabaiana –  

MNi  
Idade (Ga) Embasamento Gnáissico 

Domos de Itabaiana e Simão Dias Arqueano/ 
Paleo-Proterozóico 

Complexo Gnáissico-Migmatítico - APis 

Fonte: CPRM/CODISE, 2001. Organização: Márcia Carvalho. 

Quadro 5 - Características Litológicas da bacia do rio Vaza Barris em Sergipe. 
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Micaxistos granatíferos predominantes, localmente ricos
em quartzito/sericita-quartizito milonitizado (qt) e mármore
e corpos máficos-ultramáficos

Clorita-quartzo-xistos milonitizados

Ortognaisses e gnaisses bandados granítico-granodiorítcos, migmatitos e localmente anfibólitos e gr abos,
retrabalhados no Neoproterozóico

Formação Lagarto- Argilitos, siltitos e arenitos finos intercalados e local-
mente conglomerados

FORMAÇÕES SUPERFICIAIS CONTINENTAIS

BACIAS SEDIMENTARES

FAIXA DE DOBRAMENTOS SERGIPANA

GRUPO MIABA

GRUPO VAZA-BARRIS

GRANITÓIDES TIPO GLÓRIA

GRUPO MACURURÉ

GRUPO SIMÃO DIAS

Kcs

Kra

MNI

MNfp1

MNfp2

MNfp3

MNi

MNja

MNjc

MNm1

MNm5

APis

MNoa

MNpa

MNr

MNr1

MNr3

Ngo3

Ngo4

QHa

QHe1

QHf

QHp

QHt

QPa

TQ

Tb

GRUPO SERGIPE - Formação Cotinguiba

GRUPO SERGIPE - Formação Riachuelo

GRUPO ESTÂNCIA

Depósitos aluvionares e coluvionares arenosos e argilo-arenosos, localmente
comníveis decascalho

Depósitos de pântanos e mangues atuais. Materiais argilo-siltosos ricos em
matéria orgânica

Depósitos eólicos litorâneos atuais (dunas tipobarcana,mais recentes).Areias
bemselecionadascomgrãosarredondados

Terraçosmarinhos.Areiaslitorâneasbemselecionadas, comconchasmarinhas
e tubosfósseisde

Depósitos flúvio-lagunares.Areia esilteargilososricosemmatéria orgânica

Terraços marinhos. Areias litorâneas bem selecionadas com tubos fósseis de

Coberturasterrígenasarenosaseargilo-arenosas comníveisdecascalho

Formação Barreiras - Areias finas a grossas com níveis argilosos e conglomeráticos

Callianasa

Callianassa

Membro Sapucari

Membro Angico

Filitos siltosos, metarenitos impuros e metarritmitos (marga, calcário, folhelho e
siltito)

Metarenitos impuros, filitos intercalados com metarenitos, e metacarbonatos
subordinados

Quartzo-sericita-clorita-filitos, metagrauvacas e metarritmitos finos (filito, siltito
e calcilutito). Lentes locaisdemetavulcanitosbásico-intermediários

Formação Jacaré - Metassiltitos micáceos, e metassiltitos com lentes subordinadas de metarenitos e metargi litos

Filitos siltosos, com intercalações de metagrauvaca, filito seixoso, metargilito e
metavulcanitosácido-intermediários, e localmentemeta-conglomerados

Metagrauvacasseixosas,metagrauvacasemetaconglomeradospredominantes

Formação Itabaiana - Quartzitos puros e impuros. Metaconglomerado, metarenito e metapelito subordinados

Formação Olhos d’Àgua

Formação Palestina

Formação Jacoca: Metacarbonatos (calcário e dolomito), metacarbonatos e
metapelitos intercalados, e níveis subordinados de metacherts

Formação Ribeirópolis

Biotita-granodioritos/monzonitos, dominantemente eqüigranulares; autólitos
máficosrarosouausentes

Granitos/granodioritos, leucocráticos, a biotita e/oumuscovita e/ougranada, finos
a grossos

HIDROGRAFIA

LIMITE DA BACIA

FALHA GEOLÓGICA

ZONA DE CISALHAMENTO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

LIMITE MUNICIPAL

LIMITE ESTADUAL0 2010
km

1:200.000

PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR
DATUM SAD 69

FONTE: MAPA GEOLÓGICO DO ESTADO DE SERGIPE, CPRM, 1998.
ORGANIZAÇÃO: MÁRCIA CARVALHO E LEANDRO SANTANA, 2010.

APis

Tb

Tb

MNfp1

MNpa

MNoa

MNm1

Mni

MNfp3

MNI

Tb

Tb

MNfp1

MNja

QHt

MNjc

MNfp3

MNoa

MNfp1

MNoa

MNI

MNfp2

MNr

Ngo3

MNfp1

MNr3

QHt

QPa

MNjc

MNr3

MNm1

QPa

QPa

Mni

QHa

TQ

Mni

APis

MNjc

MNoa

QHt

MNfp1

TQ

MNfp1

QHa

QHf

QHa

QHf

QHp

QHf

QHf

QHp
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QHt

QHp

TQ

QHf

QHf
QHt

QHp

QHp

Kcs
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QHt
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QHt
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QHt
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Kra
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QHp QHp

QHt

Kra

QHt

Kra

Kra

QPa

Kra

QPa
QHp

Mni

QHf

Kra

QHp

QHa

QPa

MNr3

QHp

Kra

QHt

QHt
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Kra

QHt
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Ngo4
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3.3.1 Embasamento Gnáissico dos Domos de Itabaiana e Simão Dias 

Compreendido pelo Complexo Gnáissico-Migmatítico, apresenta em sua estrutura 

geológica gnaisses, migmatitos e rochas granitóides, datadas do pré-cambriano, sendo que os 

ortognaisses, com intercalações de anfibolitos e gabros são as litologias dominantes. 

 

3.3.2 Faixa de Dobramentos Sergipana 

Bastante abrangente na bacia em estudo, a Faixa de Dobramentos Sergipana está 

representada pelos Domínios Estância e Vaza Barris, datados do 

Mesoproterozóico/Neoproterozóico, sendo o segundo, o mais representativo, abrangendo total 

ou parcialmente os municípios de Areia Branca, São Domingos, Macambira, Frei Paulo, 

Carira, Pinhão, Simão Dias, Pedra Mole, Campo do Brito e Lagarto. 

Domínio Estância 

O Domínio Estância está representado na bacia pelo Grupo de nome homônimo, 

apresentando sedimentos fracamente deformados e muito fraturados. Está agrupado em três 

formações – Estância, Lagarto e Acauã, estando apenas a Formação Lagarto encontrada na 

área em estudo. 

A Formação Lagarto está bem exposta ao longo das rodovias Lagarto-Simão Dias 

e Lagarto-Itabaiana. Apresenta espessura estimada em cerca de 750m, sendo composta de 

alternâncias de arenitos finos, argilitos e siltitos laminados, em proporções variáveis, 

freqüentemente preservando abundantes estruturas sedimentares. 

 

Domínio Vaza Barris 

O Domínio Vaza Barris localiza-se na parte central do estado de Sergipe, 

limitando-se com o domínio anterior através da Falha do rio Jacaré, cujo prolongamento 

sudeste (Falha de Itaporanga) limita parcialmente a Bacia de Sergipe. Na área em estudo está 

representado pelos Grupos Miaba, Simão Dias e Vaza Barris. 

O Grupo Miaba é composto pelas Formações Itabaiana, Ribeirópolis e Jacoca, 

presentes na bacia em estudo, apresentando distribuição nas bordas dos domos de Itabaiana e 

Simão Dias, e em faixas orientadas WNW-ESE, dominantes nas partes central e norte do 

Domínio Vaza Barris. 

A Formação Itabaiana constitui as principais elevações topográficas da região, 

tendo sido diagnosticado um contato tectônico entre as rochas ortognáissicas do embasamento 

desta formação e os metarenitos conglomerados, através de zonas de cisalhamento 
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contracionais nas proximidades oeste de Simão Dias ou transcorrentes, a nordeste de Simão 

Dias, na estrada para Pinhão. 

A Formação Ribeirópolis aflora nos arredores da cidade homônima, tendo pouca 

abrangência na área em estudo, sendo composta principalmente por filitos, filitos seixosos, 

metagrauvacas, metagrauvacas seixosas e metaconglomerados polimíticos, além de rochas 

metavulcânicas ácidas a intermediárias xistificadas, muito subordinadas. 

Sobrepondo-se a Formação Riachuelo, encontra-se a Formação Jacoca, que 

apresenta contatos bruscos ou gradacionais, e freqüentemente repousa diretamente sobre os 

metarenitos da Formação Itabaiana. Nas bordas leste e oeste do Domo de Itabaiana e a oeste 

do Domo de Simão Dias, ocorrem corpos lenticulares de rochas dominantemente 

carbonáticas. 

Dentre as elevações do grupo Miaba destaca-se a Serra Comprida que atua como 

divisor de águas para diversas sub-bacias pertencentes às bacias dos rios Sergipe e Vaza-

Barris que, ao escavarem seus vales nas encostas, esculpem reentrâncias de difícil acesso a 

utilização agrícola pelas condições de acentuados desníveis. Aí ocorrem afloramentos típicos 

desta unidade geológica que se associam a solos rasos como os Neossolos Litólicos Eutróficos 

(RLe) de textura arenosa a média e os Argissolos Vermelho-Amarelo Eutróficos (PVAe).  

O Grupo Simão Dias encontra-se amplamente distribuído no Domínio Vaza 

Barris, congregando as Formações Jacaré, Frei Paulo e nas áreas muito restritas foi 

denominado como indiviso (CPRM/CODISE, 2001). 

A Formação Jacaré aflora em faixa no limite sul do Domínio Vaza Barris. Seu 

contato sul é marcado pela zona de cisalhamento dúctil-rúptil contracional que maracá a 

passagem do Domínio Estância, cratônico, para faixa dobrada propriamente dita, a norte, 

sendo este limite bem exposto a noroeste e nordeste do município de Lagarto. 

A Formação Frei Paulo é composta basicamente por filitos, interestratificados, 

ritmicamente com metarenitos e metacarbonados impuros, agrupados e cartografados em 

litofáceis interdigitadas. Em afloramentos desta formação pode-se constatar grande 

diversidade de estilos de dobras, a exemplo dos encontrados em cortes da rodovia 

Mocambo/Carira e a nordeste de Lagarto, na estrada para Itabaiana. 

Distribui-se principalmente nas partes central e sul do domínio homônimo, e 

compõe-se das formações Palestina e Olhos d’Água. 

A Formação Palestina está caracterizada pela presença de diamictitos e filitos 

seixosos, com clastos de tamanhos variados, de grânulos a matacões, constituídos 

principalmente de rochas granitóides e gnáissicas, e, menos freqüentemente, de quartzitos, 
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filitos e metacarbonados. Apresenta contato tectônico com a Formação Olhos d’Água em sua 

principal área de ocorrência, a nordeste de Simão Dias. 

A Formação Olhos d’Água repousa concordantemente sobre a Formação Palestina, 

e caracteriza-se pela presença de rochas carbonáticas laminadas, com intercalações 

subordinadas de metapelitos. Não se conhece sua espessura, estimando-a grosseiramente na 

ordem de centenas de metros. Suas melhores exposições localizam-se em volta do Domo de 

Simão Dias, por vezes em contato tectônico com ortognaisses do embasamento, e com 

arenitos da Formação Palmares do Grupo Estância. Nestes contatos observam-se zonas de 

cisalhamentos contracionais e transcorrentes, principalmente entre Pedra Mole e Pinhão. 

 

Domínio Macururé 

Apresenta abundantes corpos de granitóides intrusivos, tardi a pós-tectônico. Estas 

intrusões provocam o metamorfismo de contato nos metassedimentos encaixantes e 

modificações nas estruturas pretéritas. Dentre as unidades que formam o Grupo Macururé, a 

presente na área em estudo é identificada como MNm1 e MNm5. A análise litoambiental 

caracteriza esta unidade como clorita xistos, cuja interpretação paleoambiental remete 

provavelmente a porção distal de leques submarinos. 

 

3.3.3 Bacia Sedimentar 

A Bacia Sedimentar de Sergipe situa-se a leste do estado, avançando sobre a 

plataforma continental. Está representada na área de estudo pelas formações Riachuelo e 

Cotinguiba, ambas do Grupo Sergipe.  

Em termos geocronológicos pertencem a Era Mesozóica, Período Cretáceo, mais 

precisamente ao Albiano (Cretáceo Inferior) e Cenomaniano (Cretáceo Superior), 

respectivamente. Em termos litoestratigráficos, são representadas pelo Membro Angico, no 

caso da Formação Riachuelo e pelo Membro Sapucari, da Formação Cotinguiba. 

Considerando a evolução tectônica da Bacia em suas diferentes fases (Sinéclise, 

Pré-Rift, Rift e Margem Passiva), estas formações pertencem a última fase de ambiente 

deposicional, terrestre no caso da Formação Riachuelo e terrestre e marinho no caso da 

Formação Cotinguiba. 

A Formação Riachuelo aflora em cidade de homônima estendendo-se ao longo de uma 

faixa de cerca de 20km de largura, desde o município de Itaporanga d’ Ajuda até as 

proximidades setentrionais da cidade de Pacatuba. Esta formação está dividida em três 

membros interdigitados entre si, sendo que apenas o Membro Angico está representado na 
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área em estudo. Este membro é composto de arenitos brancos, finos a conglomeráticos, com 

intercalações de siltito, folhelho e calcário, sendo o ambiente típico de deposição o do tipo 

leques alúvio-deltaicos. Constitui excelente armazenador de água subterrânea. Dado o caráter 

de seus sedimentos cimentados com calcário, estes arenitos oferecem maior resistência a 

erosão, destacando-se na paisagem com colinas de topos planos e convexos. Os solos 

derivados desta litologia estão representados principalmente pela associação do Chernossolos 

e do Vertissolo, que se constituem em solos de fertilidade natural extremamente favoráveis ao 

desenvolvimento da cana-de-açúcar. 

A Formação Cotinguiba aflora apenas em Sergipe ao longo de uma faixa com 

cinco a dez quilômetros de largura, desde o município de Japaratuba até o rio Real. Sua 

espessura média é em torno de 200 metros. Está dividida em dois membros, mas apenas o 

Membro Sapucari está presente na área em estudo. Este membro é caracterizado por 

apresentar calcilutitos cinzentos maciços ou estratificados, cuja interpretação estratigráfica 

sugere uma deposição em talude e bacia oceânica. 

Estas formações estão restritas, na área em estudo, a pequenos trechos, aflorando 

próximo a sede municipal de Itaporanga d’Ajuda, margeando o rio Vaza Barris. 

 

3.3.4 Formações Superficiais 

 

As formações superficiais de origem continental datam do Cenozóico, de idade 

Tercio-Quaternária, e abrangem o Grupo Barreiras, as coberturas detríticas tércio-quaternárias 

e as coberturas quaternárias pleistocênicas e holocênicas. 

O Grupo Barreiras tem ampla distribuição a leste do estado de Sergipe, sendo 

separado da linha de costa pelas coberturas continentais peleistocênicas e holocênicas. Este 

grupo é constituído por sedimentos terrígenos (cascalhos, conglomerados, areias finas e 

grossas e níveis de argila), pouco ou não consolidados, de cores variegadas e estratificação 

irregular, normalmente indistinta. O grupo ocorre formando os tabuleiros costeiros e se 

superpõe ao embasamento cristalino e aos sedimentos mesozóicos da bacia sedimentar, com 

diferentes graus de preservação. Os solos derivados desta litologia são os Argissolos 

Vermelho-Amarelo (PV15 e PV17). 

Na porção da bacia costeira que abrange os municípios de São Cristóvão e 

Itaporanga, cerca de 90% e 70% do território, respectivamente, afloram areias finas e grossas 

com níveis argilosos e conglomeráticos do Grupo Barreiras, ao lado de depósitos aluvionares 

e coluvionares arenosos e argilo-arenosos recentes. 
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As Coberturas Detríticas Tércio-Quaternárias (Tq), estão representadas por 

sedimentos eluvionares e coluvionares. 

Os depósitos eluvionares, desenvolvidos sobre superfícies não-laterizadas, formam 

manchasdescontínuas sobre o embasamento pré-cambriano em um nível topográfico erosivo 

com cotas emtorno de trezentos metros. Eles são constituídos por areias, cascalhos e 

sedimentos síltico-argilosos, podendo alcançar, no máximo, três metros de espessura. A argila 

e a areia ocorrem em proporções variadas, geralmente com intervalos irregulares de cascalhos 

de quartzo, resultantes da decomposição dos xistos do Grupo Macururé ou da desagregação 

mecânica dos quartzitos que constituem as serras circunvizinhas. 

Os coluviões são depósitos de talude que afloram margeando diversas serras, 

principalmente a sudeste de Itabaiana e em Alagadiço, compostas por quartzitos da Formação 

Itabaiana. Eles são constituídos por areias e cascalhos oriundos da desagregação mecânica 

desses quartzitos. 

Estes depósitos afloram margeando a Serra Comprida (Formação Itabaiana), com 

cotas altimétricas em torno de 200m, sendo constituídos por sedimentos arenosos cinza-

claros, não consolidados, oriundos da desagregação mecânica do quartzito, constituindo os 

Neossolos Quartzarênicos extremamente favoráveis ao desenvolvimento de cultivos agrícolas 

permanentes (fruteiras). Passam lateralmente a ter características do grupo Barreiras 

adjacente. 

As Coberturas Pleistocênicas englobam os depósitos costeiros quaternários, 

abrangendo na área em estudo os Terraços Marinhos pleistocênicos, cujas altitudes variam de 

oito a dez metros acima da preamar, sendo constituídos por areias bem selecionadas, 

ocorrendo na parte inferior dos vales e encostados nas falésias esculpidas nos sedimentos do 

Barreiras. 

As Coberturas Holocênicas quaternárias englobam os depósitos 

fluviolagunares, os depósitos de pântanos e mangues, os terraços marinhos e os depósitos 

eólicos litorâneos. 

Os depósitos fluviolagunares são constituídos por areias e siltes argilosos, ricos em 

matéria orgânica, e localmente, com conchas e pedaços de madeira. Ocupam a rede de 

drenagem localizada sobre os terraços marinhos pleistocênicos, as regiões baixas entre os 

terraços marinhos pleistocênicos e holocênicos e a parte inferior dos vales entalhados no 

Barreiras. 

Os terraços marinhos holocênicos apresentam em sua estrutura litológica areias 

litorâneas, bem selecionadas, com conchas marinhas e sempre apresentam em sua superfície, 
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continuas cristas de cordões litorâneos paralelos entre si. São encontrados ao longo de toda a 

faixa costeira, dispostos na parte externa dos terraços pleistocênicos. São menos elevados com 

altura variando de poucos centímetros a quatro metros acima do nível da preamar.  

Sobre estes terraços repousam os depósitos eólicos litorâneos, constituídos de 

sedimentos arenosos, bem selecionados com grãos arredondados, formando as denominadas 

dunas atuais e subatuais. 

Ocupando as parte inferiores dos vales entalhados no Barreiras e em regiões baixas 

entre os terraços pleistocênicos e holocênicos, encontram-se os depósitos de pântanos e 

mangues, que periodicamente encontram-se sob a influência das marés. Nesta unidade é típico 

o desenvolvimento do manguezal, ecossistema adaptado às condições edafoambientais locais, 

cuja característica dominante é a pobreza do solo em termos de oxigênio, além do predomínio 

de sedimentos argilo-siltosos, ricos em matéria orgânica. 

 

3.2.5 Recursos Minerais 

 

Associados as litologias acima descritas, encontram-se diversos recursos minerais. 

Em Sergipe são identificados recursos metálicos, não metálicos, calcários, energéticos e sais 

solúveis, que perfazem 217 jazimentos (CPRM, 2001). 

As substâncias minerais identificadas na área em estudo estão associadas a rochas 

Sedimentares e da Faixa de Dobramentos Sergipana, totalizando 25 jazimentos (11,5% do 

total do estado). Pertencem as classes de recursos metálicos (chumbo, zinco, ouro), não-

metálicos (argila, enxofre, gnaisse, quartzito, metarenito e água mineral), carbonatos 

(mármore) e energéticos (turfa, petróleo e gás) (Figura 44).  

Destas diferentes substâncias, a maioria são não-metálicos, embora os carbonatos 

tenham uma maior ocorrência em termos de jazimentos. Estes carbonatos estão relacionados 

às rochas do Grupo Vaza Barris de idade Mesoproterozóica/Neoproterozóica, principalmente 

aos metacarbonatos e subordinadamente metapelitos e metacherts (Quadro 6).  

Dentre as substâncias não-metálicas, destacam-se os materiais para construção 

civil, dentre eles a argila, o metarenito, o quartzito e o gnaisse. A argila tem diversas 

ocorrências nos municípios de Lagarto, Itaporanga d’Ajuda e São Cristóvão, estando 

associadas a areias conglomeráticas e argilas do Grupo Barreiras, cujos jazimentos prestam-se 

para uso como cerâmica vermelha, utilizada principalmente no fabrico de telhas e tijolos. 
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Quadro 6 - Características dos recursos minerais na bacia do rio Vaza Barris em Sergipe. 

Município Localização Substância 
Mineral 

Rocha Encaixante/ 
Hospedeira e/ou Associada 

Idade Situação de 
Produção 

 
 
 
 

São 
Cristóvão 

Fazenda Itaperoá Água Mineral Areias, siltes e argilas do Grupo Barreiras T Fonte ativa 
NNW de São 

Cristóvão 
Argila  Areias conglomeráticas e argilas do Grupo 

Barreiras 
T Ocorrência 

NNW de São 
Cristóvão 

Argila  Areias conglomeráticas e argilas do Grupo 
Barreiras 

T Ocorrência 

NNW de São 
Cristóvão 

Argila  Areias conglomeráticas e argilas do Grupo 
Barreiras 

T Ocorrência 

 
 
 

Pedra 
Mole 

Fazenda Junco Calcário 
calcítico 

(mármore) 

Metacarbonatos, e subordinadamente, 
metapelitos e metacherts do Grupo Vaza-

Barris 

MN Mina inativa 

Pedreira Sergical Calcário 
(mármore) 

Metacarbonatos, e subordinadamente, 
metapelitos e metacherts do Grupo Vaza-

Barris 

MN Garimpo ativo 

Pedra Mole Calcário 
calcítico 

(mármore) 

Metacarbonatos, e subordinadamente, 
metapelitos e metacherts do Grupo Vaza-

Barris / Formação Olhos d’Água 

MN Mina inativa 

 
 
 
 
 
 
 

Lagarto 
 
 
 
 
 
 
 

Jeniapapo II Argila Areias, argilas e siltes do Grupo Barreiras T Depósito 
Fazenda Santo 

Antônio 
Chumbo Metacarbonatos, e subordinadamente, 

metapelitos e metacherts do Grupo Vaza-
Barris / Formação Olhos d’Água 

MN Ocorrência 

Serra Preta Enxofre Metacarbonatos, e subordinadamente, 
metapelitos e metacherts do Grupo Vaza-

Barris / Formação Olhos d’Água 

- Indício 

Jenipapo Argila Areias conglomeráticas e argilas do Grupo 
Barreiras 

T Garimpo 
intermitente 

Fazenda Caricá Calcário 
(mármore) 

Metacarbonatos, e subordinadamente, 
metapelitos e metacherts do Grupo Miaba / 
Formação Jacoca 

MN Depósito 

Serra Preta Calcário 
(mármore) 

Metacarbonatos, e subordinadamente, 
metapelitos e metacherts do Grupo Vaza-
Barris / Formação Olhos d’Água 

MN Ocorrência 

 
 
 
 
 

Itabaiana 
 

 
 
 
 

 

Fazenda Rio dos 
Laços 

Calcário 
(mármore) 

Metacarbonatos, e subordinadamente, 
metapelitos e metacherts do Grupo Vaza 

MN Garimpo 
inativo 

 
Povoado Cajaíba 

Gnaisse Ortognaisses, ganisses bandados granito-
granodioríticos, migmatitos, anfibolitos e 
gabros pertencentes ao Complexo 
Gnáissico-Migmatítico do Domo de 
Itabaiana 

AP Mina ativa 

Povoado São José 
- Pedreira 
Dinâmica 

Quartzito (brita) Ortoquartzitos do Grupo Miaba / Formação 
Itabaiana 

MN Mina ativa 

Riacho do Meio  Ouro Aluvião formada por cascalho e areia QH Ocorrência 

 
 

Simão 
Dias 

Apertado da Pedra Calcário 
(mármore) 

Metacarbonatos, e subordinadamente, 
metapelitos e metacherts do Grupo Vaza / 
Formação Olhos d’Água 

MN Jazida 

Apertado da Pedra Calcário 
Calcítico 

(mármore) 

Metacarbonatos, e subordinadamente, 
metapelitos e metacherts do Grupo Vaza / 
Formação Olhos d’Água 

MN Mina ativa 

 
 
 

Itaporanga 
d’Ajuda 

NE de Itaporanga 
d’Ajuda 

Chumbo e zinco Conglomerados e arenitos das formações 
Muribeca e Riachuelo 

K Ocorrência 

Ribeira Ouro Aluvião formada por cascalho e areia QH Ocorrência 
Fazenda São José 

da Boa Vista – 
Pedreira São José 

Metarenito Argilitos, siltitos, arenitos e conglomerados 
do Grupo Estância / Formação Lagarto 

MN Mina inativa 
 

Fazenda Água Boa Turfa Argilas e areias associadas a níveis ricos em 
matéria orgânica 

QH Ocorrência 

Areia 
Branca 

Boqueirão Ouro Aluvião formada por cascalho e areia QH Ocorrência 

Aracaju Campo Atalaia do 
Sul 

Petróleo e gás Arcóseos e arenitos da Formação Serraria e 
Barra de Itiúba 

JK Campo ativo 

Fonte: CPRM (2001). Organização: Márcia Carvalho. 
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O metarenito e o quartizito são explorados na produção de brita nas Pedreiras São 

João e Dinâmica, respectivamente. O metarenito está relacionado à Formação Lagarto (Grupo 

Estância), enquanto o quartzito é explorado da Formação Itabaiana (Grupo Miaba). A mina 

São José produziu 120,000m3 em 1992, e a pedreira São João produziu 4.000m3 em 1989.  

O gnaisse é explorado no Complexo Gnáissico-Migmatítico do Domo de 

Itabaiana, cuja principal lavra ocorre no povoado Cajaíba, na Pedreira Rio das Pedras (Figuras 

45 e 46). A lavra da rocha gnáissica produz brita de diferentes tamanhos que são 

comercializadas para vários municípios sergipanos. Produz também pedra-de-alicerce e as 

rochas consideradas muito duras de difícil fragmentação são destinadas a outros usos, como 

servir de barreira para o avanço marinho na Praia da Coroa do Meio em Aracaju/SE. 

 

 

 

 

 

 

Outro importante recurso não- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45 - Exploração de 
Gnaisse na Pedreira Rio das 
Pedras (Itabaiana/SE).  

Foto da autora (2008). 
 
 

Figura 46 - Produção de brita na 
Pedreira Rio das Pedras 
(Itabaiana/SE).  

Foto da autora (2008). 
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Outro importante recurso não-metálico é a água mineral explorada no município 

de São Cristóvão, registrando uma produção de 5.319.735litros no ano de 1995 e estando 

ativa ainda nos dias atuais. Esta fonte tem como aqüífero os arenitos do Grupo Barreiras. 

A ocorrência de enxofre no Domínio Vaza Barris está associado a metacalcários 

da Formação Olhos d’Água, do Grupo Vaza Barris, sendo encontrado em locais que sofreram 

recristalização ou preenchendo cavidades e fraturas incrustados em calcita ou em quartzo 

leitoso. 

Em termos de recursos energéticos, está localizado na bacia o Terminal Marítimo 

de Carmópolis – TECARMO – uma unidade de processamento de gás da Petrobrás, situado 

no limite da bacia em estudo com a bacia do rio Sergipe, no inicio da denominada Zona de 

Expansão de Aracaju (Figura 47).  

 

Figura 47 - Visão panorâmica do TECARMO localizado na bacia do rio Vaza 
Barris em Sergipe. 

Fonte: Google Maps (2009). 

 

O TECARMO está sendo operado atualmente pela TRANSPETRO (subsidiária da 

PETROBRAS na área de transporte). Esse Terminal é constituído de um parque de 

armazenamento com cinco tanques de teto flutuante, sendo quatro com capacidade nominal de 

22.000 m3 cada e um com capacidade de 70.000 m3, totalizando 158.000 m3 de capacidade 

total de armazenamento de petróleo e gás provenientes do próprio estado (FONSECA, 2003).  

Em 21/11/1988 foi descoberto o campo de Foz de Vaza Barris, através da 

perfuração do poço 1-FVB-02-SE, situado no município de Itaporanga d’Ajuda. Esse campo 

entrou em produção em 1989 e foi fechado em 1997, contabilizando uma produção 
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acumulada de 4 mil m3 (25,2 mil barris) de óleo de 18 ºAPI e 174 mil m3 de gás, provenientes 

de arenitos e conglomerados do Membro Carmópolis da Formação Muribeca, situados a 1.810 

m de profundidade (ANP, 2005). 

Os volumes originais in situ de óleo e gás, estimados pelo antigo concessionário, 

são da ordem de 38 mil m3 (239 mil barris) e 3,39 milhões de m3, respectivamente. A 

produção total anual totalizou mais de 6.000 barris em 1990 decaindo aos 1994, até a sua 

extinção em 1998. 

Uma reserva energética da bacia, ainda sem data de exploração definida, é a turfa 

que pode vir a substituir a lenha e o óleo. Esta reserva foi identificada como ocorrência, 

associada a argilas e areias de idade quaternária, estando localizada no município de 

Itaporanga. 

Todos os jazimentos de rochas carbonáticas receberam a denominação de calcário. 

Estes calcários apresentam expressividade na economia sergipana, tendo destaque na Bacia de 

Sergipe e na Faixa de Dobramentos Sergipana, na qual se insere parte da área em estudo. Os 

jazimentos encontrados nesta unidade geológica relacionam-se às camadas de metacarbonato 

da Formação Olhos d’Água, do Grupo Vaza Barris, apresentando-se como garimpo ativo, 

mina ativa ou inativa, depósito ou ocorrência nos municípios de Pedra Mole, Simão Dias, Frei 

Paulo, Macambira, Lagarto, Campo do Brito e São Domingos, estes dois últimos sem fins 

econômicos, pois as rochas carbonáticas integram a Serra da Miaba (Figura 48). 

 

Figura 48 - Rochas carbonáticas na Serra da Miaba (São Domingos/SE). 

Fonte: Santos e Pedreira, 2007. 
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Em termos de produção, são poucas as minas regularmente em atividade, em 

relação ao número de jazimentos cadastrados. A maioria consta como jazidas ou depósitos 

que ainda não entraram em exploração. 

Os recursos metálicos ainda não têm contribuído para produção mineral no estado. 

Na bacia foi diagnosticado, como ocorrência, a existência de chumbo e zinco, estando a 

ocorrência do ouro relacionado aos aluviões do rio das Pedras e dos córregos da Ribeira e 

Boqueirão, provavelmente relacionados a paleoconcentrações da Formação Itabaiana. 

 

3.4  Aspectos Pedológicos 

 

O solo é o único ambiente onde se encontram reunidos, em associação íntima, 

quatro elementos: litosfera – domínio das rochas; hidrosfera – domínio das águas; atmosfera – 

domínio do ar; e biosfera – domínio da vida (GUERRA & GUERRA, 1997). É, portanto, um 

complexo vivo elaborado na superfície de contato da crosta terrestre, com os domínios 

supracitados. 

As características geológicas do terreno, sua litologia e estrutura, influenciam as 

características pedológicas. No entanto, muitas vezes sobre o mesmo embasamento geológico 

podemos encontrar diferentes tipos de solo.  

Além da natureza do material originário, outros fatores exercem influência sobre a 

formação do solo, como o clima, os organismos vivos, a topografia e o período de tempo em 

que os materiais originários ficaram sujeitos à formação do solo. 

A distribuição espacial dos solos está intimamente relacionada com os fatores 

envolvidos no processo de pedogênese. Desta maneira, os solos regionais estão associados às 

condições geológicas, geomorfológicas e climáticas. Por outro lado, a vegetação natural 

reflete as condições físicas, químicas e biológicas existentes nos solos. 

De acordo com o mapeamento da EMBRAPA (1975) e correlacionando com a 

nova classificação dos solos (EMBRAPA, 2006), foram identificadas dez classes de solo nos 

três setores da bacia do rio Vaza Barris em Sergipe (Figura 49). São eles: 

 

Alto-baixo curso: 

1. Neossolo Litólico (Re7, Re8, Re12) – denominado anteriormente de Solos Litólicos, 

apresenta maior abrangência nos municípios de Carira, Simão Dias, Pedra Mole, 

Macambira e Frei Paulo. 
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2. Cambissolo (Ce1) – na classificação anterior era denominado de Cambissol. Abrange 

Pinhão, Pedra Mole e Frei Paulo. 

3. Argissolo Vermelho Amarelo (PE7, PE14) – anteriormente denominado de Podzólico 

Vermelho Amarelo equivalente eutrófico, foi identificado nos municípios de Carira, 

Frei Paulo e Simão Dias. 

 

Médio-baixo curso: 

1. Neossolo Litólico (Re4, Rde, Rd) – denominado anteriormente de Solos Litólicos, 

Abrange praticamente todo o município de São Domingos, sendo ainda identificado 

nos municípios de Lagarto, Areia Branca e Campo do Brito. 

2. Planossolo (PLSe3) – na classificação da Embrapa (1979) era identificado como 

Planossol. Abrange os municípios de Campo do Brito e Itabaiana e uma estreita faixa 

no município de Lagarto. 

3. Argissolo Vermelho Amarelo (PE9, PE7 e Pe3) – anteriormente denominado de 

Podzólico Vermelho Amarelo equivalente eutrófico, foi identificado nos municípios 

de Campo do Brito, Itabaiana, Lagarto e Areia Branca. 

 

Baixo curso: 

1. Argissolo Vermelho Amarelo distrófico (PVad4, PV4, PVad28, PVad18, PVad27, 

PV22) - Podzólico Vermelho Amarelo – de ampla distribuição na bacia costeira nos 

municípios de Itaporanga d’Ajuda e São Cristóvão. 

2. Latossolo (LAd3) – denominado na classificação anterior de Latosol Vermelho 

Amarelo é identificado em manchas no município de Itaporanga d’Ajuda. 

3. Espodossolo (ESKO) – denominado na classificação anterior de Podzol, sendo 

encontrado principalmente na margem direita do rio Vaza Barris, em Itaporanga 

d’Ajuda. 

4. Neossolo Flúvico (Aed) - Solos Aluviais – distribuído no município de Itaporanga 

d’Ajuda. 

5. Solos Halomórficos indiscriminados de mangue – abrange toda a porção estuarina do 

rio Vaza Barris. 

6. Neossolo Quartzarênico órtico (AQ) – na classificação anterior era denominado de 

Solo Arenoquartzoso profundo (não Hidromórfico) estando localizado principalmente 

na Zona de Expansão de Aracaju. 
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De ampla abrangência na bacia destaca-se o Neossolo Litólico, no Pediplano 

Interiorano, seguido pelo Argissolo nos Tabuleiros Costeiros. Secundariamente ocorrem as 

demais classes supracitadas, apresentando maior diversidade de solos no Baixo curso. 

Os Neossolos são solos constituídos por material mineral ou por material orgânico 

pouco espesso em função da pouca atuação dos processos pedogenéticos. Geralmente 

possuem seqüência de horizonte A-R, A-C-R, A-Cr-R, A-Cr, A-C, O-R ou H-C. 

São considerados resistentes ao intemperismo e a depender do tipo de relevo, a 

evolução deste solo pode ser impedida ou limitada. Estão enquadrados nesta classe os solos 

denominados anteriormente de Litossolos, solos Litólitos, solos Aluviais, Areias Quartzosas, 

dentre outros. A seguir são descritos os diferentes tipos de Neossolos encontrados na área em 

estudo.  

Os Neossolos Litólicos são solos minerais, rasos, não hidromórficos e 

pedogeneticamente pouco evoluídos. Apresentam um horizonte superficial A ou O ausente 

diretamente sobre a rocha, ou sobre um horizonte C, ou mesmo sobre um horizonte B em 

inicio de formação. Como são solos que apresentam uma relação direta com o material que o 

originou, apresentam em sua constituição fragmentos ou pedaços de rochas e presença 

significativa de minerais primários de fácil intemperização, como cascalhos. 

Estes solos apresentam várias restrições, pois além de serem rasos, possuem 

elevada pedregosidade, com substrato rochoso impermeável e conseqüente alta 

suscetibilidade a erosão. São muito utilizados com pastagens. 

Em função da saturação por bases e alumínio podem ser classificado também em 

Neossolo Litólico eutrófico e distrófico, cuja distribuição ocorre no entorno do Domo de 

Itabaiana e no município de Lagarto, em área de relevo ondulado. 

Nas áreas das “serras residuais”, a exemplo da Serra Comprida, é desenvolvido a 

partir do quartzito onde ocorrem as formações campestres. O aproveitamento agrícola é 

comprometido em função das limitações de ordem física (profundidade e pedregosidade), de 

ordem topográfica (relevo fortemente ondulado) e de ordem química (caráter distrófico). 

Os Neossolos Quartzarênicos são solos essencialmente quartzosos, profundos, 

excessivamente drenados, com baixo poder de armazenamento de água e nutrientes, 

extremamente ácidos e de muito baixa fertilidade natural. Derivam de sedimentos arenosos 

terciários do Grupo Barreiras, que integram os ambientes dos tabuleiros. Devido a estas 

restrições, o uso agrícola é relativamente limitado e se faz presente com fruteiras (manga, 

coco, mangaba) e mandioca.  
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Os Neossolos Flúvicos são solos minerais não hidromórficos, ácidos e mal 

drenados, pouco desenvolvidos, formados pela sobreposição de camadas de sedimentos 

aluviais recentes sem relações pedogenéticas entre os estratos. Derivam de sedimentos do 

Holoceno e distribuem-se em áreas de várzea de relevo plano, periodicamente inundadas e 

com lençol freático elevado, como também nos terraços aluvionares de diversos rios e riachos 

que compõem a bacia costeira do rio Vaza Barris em Sergipe. 

Este tipo de solo é pode ser considerado com de baixo, médio ou alto potencial 

agrícola a depender dos fatores de restrição que apresentem, pois suas principais limitações 

estão relacionadas com a permeabilidade lenta em função da textura fina, riscos de 

inundações com drenagem superficial dificultada devido ao relevo ser plano. Na área em 

estudo a forma de uso mais comum é com a pastagem.  

 

Os Argissolos compreendem solos constituídos por material mineral, que tem 

como características diferenciais a argila de atividade baixa e horizonte B textural (Bt), 

imediatamente abaixo de qualquer tipo de horizonte superficial. Apresentam profundidade 

variável, desde forte a imperfeitamente drenado, de cores avermelhadas ou amareladas. A 

textura varia de arenosa a argilosa no horizonte A e de média a muito argilosa no horizonte 

Bt, sendo considerados de forte a moderadamente ácidos. 

Na área em estudo este tipo de solo recobre os Tabuleiros Costeiros, cujo relevo é 

suavemente ondulado, apresentando materiais areno-argilosos e argilo-arenosos decorrentes 

do Terciário e dos Sedimentos do Grupo Barreiras. 

Os Argissolos Vermelho-Amarelo apresentam maior eficiência quando sobre o 

mesmo são estabelecidos cultivos de espécies perenes que não necessitam de revolvimento 

anual, pois possuem de baixa a muito baixa fertilidade natural, apresentando uma superfície 

muito arenosa. Geralmente têm sido cultivados com cana de açúcar e, secundariamente, com 

fruticultura e cultivos de subsistência.  

 

Os Espodossolos são constituídos por material mineral com horizonte B espódico 

subjacente a horizonte eluvial E (abico ou não), ou subjacente a horizonte A, que pode ser de 

qualquer tipo, ou ainda, subjacente a horizonte hístico com menos de 40cm de espessura. 

Possuem profundidade variável, com textura predominantemente arenosa, 

drenagem variável em função da relação estreita com a profundidade, grau de 

desenvolvimento, endurecimento ou cimentação do horizonte B e a drenagem do solo. 
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São considerados pobres, moderados a fortemente ácidos, normalmente com 

saturação por bases baixa, sendo peculiares altos teores de alumínio extraível, sendo 

provenientes de materiais arenoquartzozos, típicos da planície costeira, em áreas de umidade 

elevada, cujo tipo de relevo é plano ou suavemente ondulado, abrangendo uma maior 

diversidade de tipos vegetacionais. 

Mesmo apresentando boas condições de drenagem, a baixa fertilidade natural e a 

limitada capacidade de armazenamento hídrico, tornam estes solos de baixo a muito baixo 

potencial agrícola, podendo, no entanto, serem utilizados com culturas adaptadas, a exemplo 

do coco, mangaba e caju, presentes na Planície Costeira. 

 

Os Cambissolos são constituídos por material mineral, com horizonte B incipiente. 

Apresentam heterogeneidade do material de origem sofrendo forte influência das formas do 

relevo e das condições climáticas. Em função destas características este tipo de solo pode 

apresentar variações de fortemente a imperfeitamente mal drenado, de raso a profundo, de cor 

bruna ou bruno-amarelada até vermelho escuro. Na área em estudo estão relacionados a 

rochas da Faixa de Dobramentos Sergipana de idade Meso-Neoproterozóica, cujo clima tende 

a semi-aridez, com vegetação primitiva típica da condição climática dominante. 

 

Os Planossolos compreendem solos minerais imperfeitamente ou mal drenados, 

com horizonte superficial ou subsuperficial eluvial, de textura mais leve, que contrasta 

abruptamente com o horizonte B imediatamente subjacente. 

Os solos desta classe ocorrem preferencialmente em áreas de relevo plano ou 

suave ondulado, onde as condições ambientais e do próprio solo favorecem a vigência 

periódica anual de excesso de água, mesmo que de curta duração, especialmente em regiões 

sujeitas a estiagem prolongada, ainda que breve, e até mesmo sob condições de clima semi-

árido. Na região do entorno de Itabaiana, este tipo de solo é muito utilizado no cultivo de 

hortaliças e produtos agrícolas como a batata-doce, feijão, quiabo, inhame, dentre outros. 

 

Os Solos Indiscriminados de Mangue apresentam como característica dominante o 

fato de serem mal drenados, permanentes ou periodicamente saturados por água, pouco 

desenvolvido, com deficiência ou até mesmo ausência de oxigênio, encontrado em 

desembocaduras de rios e riachos com influência dos fluxos e refluxos das marés, típicos da 

planície fluviomarinha. 
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As principais limitações em termos de uso referem-se ao alto conteúdo de sais, a 

deficiência de oxigênio e as constantes inundações. Em função de sua ocorrência em áreas de 

manguezal, que abriga rica flora e fauna, todo o ecossistema é considerado de preservação 

ambiental, sem exploração agrícola. A pesca e a coleta de frutos do mar é permitida, desde 

que respeite a legislação ambiental. 

 

Os Latossolos apresentam estágio avançado de intemperização. Variam de 

fortemente a bem drenados, embora ocorram variedade que tem cores pálidas, de drenagem 

moderada ou até mesmo imperfeitamente drenados. São normalmente muito profundos, 

ácidos e com baixa saturação por bases, sendo originados a partir das mais diversas espécies 

de rochas, sob condições de clima e tipos de vegetação diversos.  

Ocorrem em uma pequena faixa de transição entre o Tabuleiro, no município de 

Itaporanga d’Ajuda, e o Pediplano, no município de Lagarto. Apresentam cor amarela, sendo 

de origem terciária, proveniente de sedimentos do Grupo Barreiras. As limitações naturais 

estão relacionadas com a baixa fertilidade e baixo teor de umidade em climas mais secos, 

principalmente quando a argila é predominante, sendo necessário a prática da irrigação, com 

uso de fertilizantes e corretivos, visando uma utilização mais sustentável deste tipo de solo. O 

uso agrícola está relacionado com o plantio da cana-de-açúcar, fruticultura, cultivos de 

subsistência e pastagens. 

 

 

3.4  Dinâmica da Paisagem na Bacia do Rio Vaza Barris em Sergipe 

 

Interagindo com os elementos do seu ambiente, a humanidade provoca tipos de 

modificação que se transformam com o passar da história. E, ao transformar o ambiente, o 

homem também muda sua própria visão a respeito da natureza e do meio em que vive.                                                         

Dessa forma, “o ambiente é alterado pelas atividades humanas e o grau de 

alteração de um espaço, em relação a outro, é avaliado pelos seus diferentes modos de 

produção e/ou diferentes estágios de desenvolvimento da tecnologia” (CUNHA e GUERRA, 

2004, p. 340). 

Assim, as paisagens são compostas por elementos naturais e elementos antrópicos, 

fruto da produção pretérita e presente do espaço pela sociedade. 
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Portanto, 

A paisagem não tem nada de fixo, de imóvel. Cada vez que a sociedade passa 
por um processo de mudança, a economia, as relações sociais e políticas 
também mudam, em ritmos e intensidades variados. A mesma coisa acontece 
em relação ao espaço e a paisagem que se transforma para se adaptar às novas 
necessidades da sociedade (SANTOS, 1997, p.37). 
 

Ampliando a idéia, 

a paisagem não é a simples adição de elementos geográficos disparatados. É, 
numa determinada porção do espaço, o resultado da combinação dinâmica, 
portanto instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos que, reagindo 
dialeticamente, uns sobre os outros, fazem da paisagem um conjunto único e 
indissociável, em perpétua evolução. A dialética tipo-indivíduo é o próprio 
fundamento do método de pesquisa (BERTRAND e BERTRAND, 2007, p. 7). 

 
Dentre os elementos que compõe a paisagem, a cobertura vegetal irá refletir, logo 

em um primeiro momento, as modificações antrópicas em função da ocupação dos espaços, 

geralmente sendo suprimida para antropização das localidades. 

Destarte, compreende-se que a paisagem, enquanto expressão geossistêmica, é 

uma construção histórica do homem em função da sua cultura e do desenvolvimento 

tecnológico. Ao mesmo tempo “a paisagem é reflexo da organização social e de condições 

naturais particulares. A paisagem é, portanto, um espaço em três dimensões: natural, social e 

histórica” (PASSOS, 2003, p.9).  

Para identificar as unidades de paisagens tomou-se como base os níveis de 

investigação do relevo propostas por Ab’Saber (1969) apresentadas por Casseti (2001), 

associando-as ao que estabelece Ross (1992) no que se refere às Unidades Taxonômicas do 

Relevo.  

Os níveis de investigação propostos por Ab’Saber (1969) são: 

 

1. Compartimentação topográfica (dentre outros aspectos, considera os aspectos 

geológicos); 

2. Entendimento da estrutura superficial da paisagem (dentre outros aspectos, considera a 

interação geologia/clima); 

3. Fisiologia da paisagem (dentre outros aspectos, considera as formas do relevo e 

diversas interações físicas e humanas). Corresponde a dinâmica atual do modelado 

terrestre. 

 



 180

O mapeamento geomorfológico proposto por Ross (1992) considera a existência 

de 6 táxons, conforme descrito abaixo. Esta classificação complementa a aplicação da 

abordagem teórico-metodológica de Ab´Saber (op.cit.), pois permite que o relevo seja 

cartografado, buscando identificar variadas formas e suas respectivas gêneses: 

 

1º Táxon – Unidade Morfoestrutural – baseado na estrutura (geologia); 

2º Táxon – Unidade Morfoescultural – baseado / esculpido pelo clima (planaltos, 

planícies, depressões, etc); 

3º Táxon – Unidade Morfológica (ou de padrões de formas semelhantes – padrão de 

planaltos, padrão de colinas, etc); 

4º Táxon – Tipos de Formas de Relevo (colinas, formas tabulares, de morros); 

5º Táxon – Tipos de Vertentes (concava, convexa, retilínea); 

6º Táxon – Formas de Processos Atuais (ravinas, voçorocas, deslizamentos, etc). 

 

Neste estudo foi considerado principalmente o 3º nível de investigação de 

Ab’Saber (op.cit), que corresponde a análise da fisiologia da paisagem, bem como chegou-se 

ao 3º e 4º táxons propostos por Ross (op.cit), que reflete a dinâmica do modelado terrestre a 

partir do estudo da unidade morfológica e dos tipos de formas do relevo. Complementando 

esta análise foram associadas informações acerca da cobertura vegetal atual ao longo de toda 

a bacia, a partir da análise comparativa dos trabalhos de Franco (1983) e CODISE (1997), 

fazendo contraponto com os trabalhos de campo (2008-2009). 

Assim, considerando a dinâmica da paisagem atual, as unidades de paisagem da 

bacia do rio Vaza Barris em Sergipe foram identificadas com base na caracterização 

geológica-geomorfológica-vegetacional, associada aos trabalhos de campo, evidenciando-se 

três unidades de paisagem que se diferenciam em sub-ambientes (Figura 50): 

 

� Planície Costeira e seus sub-ambientes: planície fluviomarinha, terraços 

marinhos, cordões litorâneos e dunas; 

� Tabuleiros Costeiros, que se diferenciam em Superfície Tabular Erosiva e 

Superfície Dissecada em Colinas e Interflúvios Tabulares e 

� Pediplano Interiorano, cujas subunidades são Superfície Pediplanada e 

Superfície de Dissecação Diferencial. 

 

 



 174

37°0'0"W

37°0'0"W

37°15'0"W

37°15'0"W

37°30'0"W

37°30'0"W

37°45'0"W

37°45'0"W

1
0°

15
'0

"S
1

0
°3

0
'0

"S
1

0°
45

'0
"S

11
°0

'0
"S

FIGURA 50
BACIA DO RIO VAZA BARRIS/SE

UNIDADES DE PAISAGEM
2010

RELEVOS DISSECADOS EM COLINAS E INTERFLÚVIOS TABULARES

SUPERFÍCIE PEDIPLANADA

SUPERFÍCIE TABULAR EROSIVA

PLANÍCIE COSTEIRA

PLANÍCIE FLUVIOMARINHA

TERRAÇO FLUVIOMARINHO

TERRAÇO MARINHO

TABULEIROS COSTEIROS

PEDIPLANO INTERIORANO

SERRAS RESIDUAIS

HIDROGRAFIA

LIMITE DA BACIA

LIMITE MUNICIPAL

LIMITE ESTADUAL

FONTE: SERGIPE, ATLAS DIGITAL SOBRE RECURSOS HÍDRICOS, SRH/SEPLAN, 2004.
ORGANIZAÇÃO: MÁRCIA CARVALHO E LEANDRO SANTANA, 2010.

0 2010
km

1:200.000

PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR
DATUM SAD 69

ARACAJU

PINHÃO

CARIRA

LAGARTO

ITABAIANA

MACAMBIRA

SIMÃO DIAS

PEDRA MOLE

FREI PAULO

SÃO DOMINGOS

AREIA BRANCA

SÃO CRISTÓVÃO

CAMPO DO BRITO

ITAPORANGA D´AJUDA

10
°1

5'
0"

S
1

0
°3

0
'0

"S
1

0°
45

'0
"S

11
°0

'0
"S

11
°1

5'
0"

S

BAHIA

181

¹
N

 



 182

Para complementar a análise desenvolvida, foi realizado um levantamento sobre a 

altimetria e a declividade na bacia, que apresentam dados importantes acerca da interação dos 

condicionantes naturais locais. 

Em termos de altitude, a bacia na parte sergipana encontra-se dividida em sete 

classes hipsométricas, variando de 400-650 metros no Alto-baixo curso (Pediplano 

Interiorano) até 0-40 metros no Baixo curso (Planície Litorânea) (Figura 51). 

Ao mesmo tempo, é possível distinguir no geral, a partir da análise desta Figura, 

quatro regiões altimétricas neste recorte espacial: o Litoral, com altitudes que não ultrapassam 

80metros; os Tabuleiros, com altitudes em torno de 80 a 160metros; o Pediplano Interiorano, 

com altitudes que não ultrapassam 320metros e as Serras residuais, cujas elevações 

apresentam variações entre 320 a 650metros. Estas regiões estão associadas às unidades de 

paisagem identificadas neste estudo. 

A declividade na bacia do rio Vaza Barris em Sergipe, por sua vez, exerce grande 

influência na maior ou menor infiltração de água das chuvas e na velocidade do escoamento 

superficial, por dificultar a penetração de água e favorecer a erosão. Tais caracterizações são 

imprescindíveis nas no manejo do solo, visando a proteção deste recurso contra os processos 

erosivos, ao mesmo tempo em que podem influenciar na recargas de aqüíferos. 

Assim, em termos de declividade, foram estabelecidas para a área em estudo cinco 

classes (Figura 52), as quais basearam-se nas considerações de Lespch et.al. (1983) e da 

Embrapa (2006): 

� 0 a 2% - neste tipo de declividade o relevo é plano e o escoamento superficial é lento 

ou muito lento, não ocorrendo erosão hídrica significativa.  

� 2 a 6% - relevo suavemente ondulado. O escoamento superficial é moderado e a 

erosão hídrica deve ser controlada com práticas simples de conservação.  

� 6 a 20% - relevo ondulado, apresentando uma superfície de topografia pouco 

movimentada, mas já inclinada, com susceptibilidade significativa à erosão hídrica, 

que pode ser controlada com práticas complexas de conservação.  

� 20 a 50% - relevo fortemente ondulado, com superfície de topografia movimentada 

com áreas inclinadas, escoamento superficial rápido e solos fortemente susceptíveis à 

erosão hídrica; 

� > 50% - relevo fortemente ondulado, cuja topografia predominam as formas 

acidentadas, típicas das localidades denominadas de serras residuais, apresentando 

rápido escoamento superficial. 
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A primeira classe de declividade (0-2%) é encontrada na bacia costeira e no 

pediplano sertanejo, nos quais encontramos um relevo aplainado, típico de ambientes 

litorâneos e de ambientes com dissecação homogênea, respectivamente. 

Na região dos tabuleiros encontramos a declividade variando de 2-6%, pois nesta 

unidade geomorfológica é típico o relevo suavemente ondulado. 

As demais classes de declividade são encontradas no Médio-baixo curso e no Alto-

baixo curso, no entorno do conjunto geomorfológico denominado de “serras” residuais nos 

municípios de Areia Branca, Itabaiana, Campo do Brito, São Domingos, estando presentes 

também no relevo de dissecação diferencial em Macambira, Simão Dias, Pinhão e Frei Paulo. 

 

3.4.1 Planície Costeira 

 

Desenvolvendo-se a leste dos tabuleiros costeiros esculpidos no grupo Barreiras, a 

planície costeira que integra a zona costeira do estado de Sergipe segue o modelo clássico das 

costas que avançam em direção ao oceano, em decorrência do acréscimo de sedimentos mais 

novos, em que cada crista de praia representa depósito individualizado associado a uma antiga 

linha de praia (DOMINGUEZ, et.al, 1992). 

Ocupando uma faixa descontínua, assimétrica e alongada no sentido NE – SE ao 

longo do litoral, tem maior expressão areal na dependência do recuo dos tabuleiros costeiros.  

Nesta unidade de paisagem a elevação não excede 40 metros, exceto nas 

proximidades dos Tabuleiros em que as altitudes podem chegar até 80metros. A declividade 

encontra-se em torno de 0-2%, típico de um relevo do tipo plano e abrange toda a porção 

estuarina da bacia até aproximadamente a sede municipal de Itaporanga d’Ajuda, sendo 

composta por sedimentos quaternários, predominando os holocênicos. 

Os domínios ambientais – planície fluviomarinha, terraços marinhos e cordões 

litorâneos – refletem as influências dos processos de origem marinha e fluviomarinha em 

decorrência das condições ambientais variáveis durante o Quaternário. 

A planície fluviomarinha reflete a influência dos processos de interação entre o rio 

e o mar. Nela são típicos os estuários, onde o fluxo e refluxo da maré dão a este ambiente um 

caráter peculiar. 

Os estuários (de aestus, “maré”) são ecossistemas de transição entre o continente e 

o oceano adjacente, áreas de encontro dos rios com o mar. São considerados como um dos 

ecossistemas mais produtivos do planeta. 
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O ambiente estuarino da bacia costeira do rio Vaza Barris apresenta cerca de 20km 

de extensão, sentido noroeste/sudeste, possuindo como principais afluentes o rio Tejupeba e 

os riachos Água Boa e Paruí, pela margem direita e, na margem esquerda, os rios Santa Maria 

e Paramopama (MENDONÇA FILHO, 1998). 

De acordo com Fontes (1988), estão presentes na porção estuarina diversas ilhas 

de tamanhos variados – Caramindó, Veiga, Góis, Grande, Pequena, Saco, Gameleira, Paiva, 

Cabras, Nova, Vagem, Mén de Sá, Jibóia, Fundão, Abrete e Urubu, colonizadas, em parte 

pela vegetação de mangue, principalmente pela espécie Rizophora mangle. 

O estuário é do tipo parcialmente misturado no período de estiagem (primavera-

verão), decorrente da pequena descarga de água doce e condição de mesomaré. No período 

chuvoso (outono-inverno) o tipo de circulação predominante é o estratificado com maior 

influência da descarga fluvial (TAKAHASHI e TRINDADE NETO, 1994). 

No estuário inferior, onde se faz marcante a influência marinha, o vale é bastante 

amplo, ocupando toda a seção estuarina. A hidrodinâmica, com a ação das ondas e das 

correntes litorâneas presentes nesta porção mais aberta do estuário, inibe o desenvolvimento 

dos manguezais, acarretando uma mobilidade significativa dos bancos arenosos e erosão na 

sua desembocadura. 

Nesse ecossistema mixohalino ocorrem os manguezais em ambiente de planície de 

maré inferior (slikke), ocupando área de 59,37 km2 (FONTES, 1999) e o apicum, presente na 

planície de maré superior (shore), compreendido entre o nível médio das preamares de sizígia 

e o nível médio das preamares equinociais. 

Com relação à dinâmica dos estuários, os manguezais possuem fundamental 

importância, pois funcionam como protetores das regiões costeiras, recebendo depósitos de 

sedimentos e atenuando a força das marés assegurando, dessa forma, o equilíbrio 

morfogenético aos ecossistemas costeiros (ADEMA, 1984). 

Vale destacar que os estuários nem sempre foram valorizados. No passado eram 

vistos como inúteis e usados como depósitos de lixo ou de despejo de esgotos, principalmente 

nas áreas de manguezais, vegetação típica dos estuários. Paralelamente a esta visão, cerca de 

60% das grandes cidades foram construídas em seu entorno e hoje representam algumas das 

mais valiosas regiões do planeta. 

Estes fatos são reconhecidos por lei, como afirma o Decreto 2956/99, o qual cita 

que os estuários são as regiões mais duramente atingidas pelas ações antrópicas. Neste decreto 

encontra-se destacado que a especulação imobiliária, a ocupação desordenada das áreas 

litorâneas, a instalação da maioria dos portos brasileiros e de complexos urbanos e industriais 
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do país têm provocado a destruição de manguezais, os quais constituem ecossistemas 

essenciais ao modo de vida de inúmeras espécies, além de exercerem um papel fundamental 

no enriquecimento dos ecossistemas costeiros (CARVALHO, 2004). 

Os terraços marinhos apresentam nítida influência dos processos de interação entre 

a costa e o oceano, podendo apresentar-se associado aos cordões litorâneos e as dunas 

costeiras. 

Os terraços marinhos pleistocênicos ocupam a parte mais interna da planície 

costeira e estão associados a um importante episódio transregressivo do mar, denominado por 

Martin et al (1980) de Penúltima Transgressão. Esses terraços apresentam, na superfície, 

vestígios de cordões litorâneos, remanescentes de antigas cristas de praia, parcialmente 

retrabalhados pela ação eólica ou semifixados pela vegetação herbáceo-arbustiva de restinga. 

A granulométrica dos sedimentos que constituem esses terraços de 6 a 8 m de 

altitude está representada em função de três componentes: areias médias, finas e muito finas, 

de intervalos 1-2, 2-3 e 3-4 ∅, respectivamente (FONTES, 1988 e 1999; MENDONÇA 

FILHO, 1998). Esta superfície arenosa expande-se lateralmente, chegando a alcançar o vale 

do rio Vaza Barris, sendo ocupada por coqueirais produtivos. 

Em alguns locais os terraços são interrompidos por cursos de água sazonais que 

sulcam os flancos dos tabuleiros, indo alimentar as lagoas e a baixada pantanosa adjacente. 

Seccionando esses terraços mais antigos são encontrados ainda paleocanais de maré 

parcialmente colmatados, onde atualmente predomina a vegetação de pântano. 

Os terraços holocênicos, com altitudes variando de alguns centímetros até cerca de 

4 metros acima do nível médio atual do mar, formam uma faixa praticamente contínua na 

margem oceânica, interrompendo-se apenas nas desembocaduras dos rios e riachos que 

drenam a planície costeira. Muito embora os cordões litorâneos ocorram nesta formação 

holocênica, sua continuidade é interrompida pela mobilidade das dunas litorâneas ativas que 

avançam para o interior em faixas de largura variável e pela ação antrópica. 

Apoiados na plataforma continental, os cordões litorâneos mostram progressivo 

desenvolvimento que conduz ao alargamento dos perfis longitudinais dos rios, criando 

problemas para a drenagem da planície costeira. 

Os solos mais característicos desses sub-ambientes são o Neossolo Quartzarênico e 

o Espodossolo, que são excessivamente drenados, extremamente ácidos e de baixa fertilidade 

natural. 
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Completando a paisagem dos terraços marinhos pleistocênicos e holocênicos, as 

dunas sub-atuais mantidas por uma vegetação psamófila, que obstaculariza os efeitos da 

deflação eólica e as dunas sub-recentes, ainda ativas, respectivamente. 

Na área em estudo são identificas dunas fixas e móveis bem próximas a linha 

praial, em sua maioria vegetadas por espécies da restinga adaptadas ao tipo de solo, Neossolo 

Quartzarênico, que apresenta elevada permeabilidade, além de sofrer constantemente a ação 

da erosão eólica (Figura 53). 

Vale ressaltar que as dunas são formadas pela areia da praia que é transportada 

pelo vento para o interior de modo contínuo. Segundo Rizzini (1997, p.530), 

As dunas estão sujeitas a freqüentes alterações de forma e 
posição, na dependência dos ventos dominantes; uma duna pode se deslocar 
8-10m num ano, sendo o seu movimento sempre lento, e às vezes obstrui 
uma rodovia; pouco sofre a vegetação com essas migrações. 

 

 

Figura 53 - Duna vegetada na Praia de Aruana/SE. 

Foto da autora (2009). 

 

3.4.2 Tabuleiros Costeiros 

 

Os tabuleiros estão limitados pela planície litorânea, no lado leste, e pelo 

Pediplano Sertanejo, em sentido oeste. Apresentam superfície tabular erosiva bem como 

relevo dissecado em colinas, cristas e interflúvios tabulares. 
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Nesta unidade de paisagem as altitudes encontram-se em torno de 80 a 160metros, 

com declividade de 2-6%, sendo considerado um relevo do tipo ondulado, destacando-se em 

termos vegetacionais o cerrado e os campos antrópicos. Estão presentes ao longo das margens 

do rio Vaza Barris no município de Itaporanga d’Ajuda, ocorrendo ainda no município de São 

Cristóvão. 

Os tabuleiros apresentam um nível mais conservado, referente à superfície tabular, 

que apresenta altitudes cimeiras de 100 a 200m, onde mais incisivos são os efeitos da erosão 

linear pelos rios e riachos que drenam esta unidade geomorfológica. Em decorrência da 

presença da estrutura calcária exposta ou coroada pelo grupo Barreiras e, ainda, das condições 

climáticas, os tabuleiros localmente estão dissecados em colinas de topos convexos e planos, 

eventualmente aguçados. 

O contato dos tabuleiros costeiros com a planície costeira processa-se através de 

linha de falésia fóssil de altitude variável definindo, assim, sua condição de borda de tabuleiro 

entalhada. A litologia e os processos morfoclimáticos atuais e pretéritos condicionaram os 

processos de esculturação das encostas, não excluindo o efeito dos falhamentos e 

basculamentos que ocorreram na área da Bacia Sedimentar. 

As condições gerais do relevo e o substrato sedimentar favoreceram a formação de 

solos minerais, não hidromórficos, onde dominam o Latossolo Vermelho-Amarelo de baixa 

fertilidade natural, o Argissolo Vermelho-Amarelo que se destaca pelo horizonte B textural e 

o Neossolo Quartzarênico, com predominância de quartzo na sua composição mineralógica. 

De modo geral, os solos são porosos e ácidos, de baixa fertilidade natural e textura variável, 

com dominância arenosa. 

 

3.4.3 Pediplano Interiorano 

 

A unidade pediplano sertanejo é caracterizada pela predominância de modelados 

de dissecação homogênea, com áreas restritas de dissecação diferencial, que compõem um 

pediplano dissecado. Apresenta paisagem com relevo suave-ondulado a fortemente ondulado 

sobre rochas cristalinas do embasamento, em parte recobertas por sedimentos inconsolidados, 

de idade tércio-quaternária (Figura 54).  

O clima dominante é do tipo sub-úmido seco a semi-árido, que são determinantes 

no processo de intemperismo das rochas pertencentes a Faixa de Dobramento Sergipana e do 

Complexo Gnáissico-Migmatítico, bem como influenciam o tipo de vegetação e a formação 

do solo. 
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Na superfície pediplanada a altitude não ultrapassa 320metros, com declividade 

apresentando variações principalmente entre 0-2%, estando bem representada em parte dos 

municípios de Itabaiana, Campo do Brito e Frei Paulo (Figura 55). Esta unidade foi elaborada 

por processos de pediplanação, típicos de um clima mais seco. 

 

Figura 54 - Relevo dissecado em colinas e interflúvios tabulares, município de Campo do 
Brito/SE. 

Foto da autora (2009). 

 

 

Figura 55 - Vista da Superfície pediplanada no município de Frei Paulo/SE. 

Foto da autora (2009). 
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No modelado de dissecação diferencial, a declividade encontra-se acima de 20%, 

nas denominadas “serras” residuais, cujas elevações apresentam variações entre 320 a 

650metros, sendo considerado um relevo de forte a fortemente ondulado. Ocorrem 

principalmente no médio-baixo curso do rio Vaza Barris em Sergipe. 

Esta unidade de paisagem é de modo geral, limitada por escarpas erosivas, a 

exemplo de alguns topos residuais que assumem o significado regional de “serras”, dentre as 

quais destacam-se a Serra Comprida, Serra de São José, Serra dos Montes e Serra da Miaba. 

A Serra da Miaba, com altitude de 630metros, localiza-se no município de São 

Domingos, integrando a Faixa de Dobramentos Sergipana. É contornada pelo rio Vaza Barris, 

que modificou seu curso em função da maior resistência das rochas (Figura 56). Na atualidade 

tem se destacado como ponto de exploração turística local, embora sem infra-estrutura para 

tal, em vista da sua beleza natural em termos de composição florística e da presença de 

piscinas naturais. 

 

Figura 56 - Imagem de satélite do relevo de dissecação diferencial representado pela Serra da 

Miaba em São Domingos/SE. 

Fonte: SRH, 2004. 

 

A associação destes condicionantes ambientais e da atuação antrópica determina 

diferentes disponibilidades hídricas neste recorte espacial que se expressam em formas 

diversas de utilização das águas na bacia, conforme será exposto no capítulo seguinte.  

Serra da 
Miaba 

Rio Vaza 
Barris 
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CAPÍTULO 4 

 

 

 USOS E DESUSOS DOS RECURSOS HÍDRICOS NO VAZA BARRIS 

SERGIPANO 

 

 

Ao descrever seu percurso ao longo da bacia, os rios deixam registrados o seu 

caráter geográfico, não somente enquanto componente da paisagem, mas também como 

componente social, fonte de usos múltiplos pela sociedade. Por outro lado, a própria 

sociedade tem imprimido marcas ao longo do seu trajeto de diferentes escalas, mas 

geralmente de caráter impactante. 

Assim, a identificação das diferentes formas de utilização das águas e seus 

principais usuários são aspectos fundamentais no que tange ao entendimento da questão 

hídrica. A partir deste inventário podem ser avaliados quais usos têm proporcionado uma 

maior pressão/degradação dos corpos hídricos. 

 

4.1 Múltiplos Usos das Águas na Bacia Sergipana do Rio Vaza Barris 

 

Os recursos hídricos são indispensáveis para as diversas atividades humanas, 

sejam elas comerciais, agroindustriais, abastecimento humano, dessedentação animal, lazer, 

sendo ao mesmo tempo, e contraditoriamente, corpo receptor de efluentes domésticos e 

agroindustriais.  

Na área em estudo podem ser identificados diversos usos sociais dos recursos 

hídricos e que apresentam diferentes formas de intervenção nos mananciais, alguns mais 

degradantes do que outros (Figura 57 e Quadro 7). 

A maior parte dos usos atuais destinam-se ao abastecimento público, industrial, 

irrigação, aqüicultura, lazer e dessedentação animal. Nos três primeiros casos são utilizadas as 

águas subterrâneas ou de afluentes do Vaza Barris. Nos três últimos, o próprio rio Vaza Barris 

é considerado como importante fonte hídrica em Pinhão, Macambira, Pedra Mole. 

No Alto-baixo curso os usos preponderantes estão voltados para a dessedentação 

animal e diluição de efluentes. No Médio-baixo curso destacam-se os usos relacionados com 

o abastecimento humano e com a irrigação.  
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Quadro 7 – Múltiplos usos nas sub-unidades da bacia do rio Vaza Barris em Sergipe. 

 
 

Sub-
unidades 
da bacia 

 
 

Principais 
Cursos d’água 

 
 

Regime 

Principais Usos Múltiplos dos Recursos Hídricos* 
Recreação Manutenção da 

biodiversidade 
estuarina 

Pesca 
esportiv

a 
e/ou 

profis-
sibbonal 

Aqüicultura 
(Piscicultura e 
Carcinicultura) 

Irrigaçã
o 

Uso 
agroindustri
al (captação 

e/ou 
liberação de 
efluentes) 

Dessentação 
Animal 

Abastecimento 
Humano 

Diluição 
de 

Efluentes 
domésticos 

 
 

Alto-
baixo 
curso 

 

Rio Salgado INT     X  X  X 
Rio das Pias INT       X  X 

Rio Jacoca PER X      X  X 

Rio Buri INT     X  X X X 

Rio Vaza 
Barris  

PER X  X   X X  X 

 
Médio-
baixo 
curso 

 

Rio Vaza 
Barris  

PER X   X   X  X 

Rio Lomba PER      X X X X 
Rio das 
Traíras 

PER X    X  X X X 

Rio das 
Pedras 

PER       X X X 

 
 
 

Baixo- 
curso 

Rio Vaza 
Barris 

PER X X X X     X 

Rio Santa 
Maria 

PER X X X X  X   X 

Rio 
Paramopama 

PER X X X X X X X X  X 

Rio Tejupeba PER     X  X X X 
Riacho Água 

Boa 
PER     X  X X X 

Rio Paruí PER  X X X X    X 
*Estes usos consideram apenas os recursos hídricos da própria bacia, sem contar com a transposição das águas de bacias adjacentes 

Fonte: Atividade de campo (2007-2008); Carvalho (2004). Organização: Márcia Carvalho 
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Praticamente, em todos os afluentes da bacia há a liberação de efluentes, 

principalmente os domésticos, sem um tratamento prévio dos mesmos, o que tem contribuído 

para aumentar a degradação dos corpos hídricos.  

Os usos relacionados ao lazer, pesca esportiva e aqüicultura são mais expressivos 

no Baixo curso, estando previsto na Resolução Estadual 07/92/ADEMA que classifica a 

região estuarina na Classe 5 (CONAMA 20/86), destinada a recreação de contato primário, 

proteção das comunidades aquáticas e criação natural e/ou intensiva de espécies com fins 

alimentícios. 

Nesta mesma porção da bacia, as descargas dos efluentes dos viveiros de camarão, 

bem como o lançamento in natura de esgotos domésticos, contribuem para alterar a 

disponibilidade qualitativa do recurso hídrico local. 

Na porção estuarina inferior do rio Vaza Barris durante a baixa-mar é visível uma 

crôa denominada de Crôa do Goré, na qual um bar flutuante aporta nesta localidade, 

atendendo a banhistas e veranistas (Figuras 58 e 59). 

 

Figura 58 – Aspecto geral da Crôa do Goré. 
Foto da autora (2008). 

 

A infra-estrutura é precária, dependente apenas do referido bar que despeja todos 

os efluentes gerados no próprio estuário. No entanto, a paisagem local é apreciada pelos 

freqüentadores, atraindo a população aracajuana, como também de turistas. 

Nos últimos anos vem se destacando os usos relacionados com o lazer e ocupação 

com segundas residências, que geralmente atendem a classe média alta, principalmente no rio 
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Santa Maria, afluente do rio Vaza Barris na Zona de Expansão. As ocupações são realizadas 

às margens deste rio, sem haver resguardo do que determina a lei em termos de não ocupação 

das matas ciliares e de não supressão da vegetação de manguezal (Figura 60). 

 

 

 

 

 

Figura 60 – Segunda residência às margens do estuário do rio Santa Maria. 

Foto: Paulo Heimar Souto (2008). 
 

Uma outra mudança na paisagem local no estuário do Vaza Barris vem se 

processando ao longo dos últimos cinco anos com a construção da Ponte Joel Silveira que faz 

Figura 59 – Bar flutuante próximo à Crôa. 

Foto da autora (2008). 
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parte da Rodovia SE-100 Sul com objetivo de ligar Aracaju a Salvador pelo litoral (Figura 

61). 

 

Figura 61 - Ponte Joel Silveira sobre a porção estuarina do rio Vaza Barris em Sergipe. 
Foto: Paulo Heimar Souto (2009). 

 
 

Um debate em pauta sobre a referida ponte aponta para o desenvolvimento 

turístico da região Sul do Estado de Sergipe de modo sustentável, com aumento do emprego e 

da renda (DER/AMBIENTEC, 2005). Por um outro prisma, o aumento no fluxo turístico pode 

comprometer o ecossistema local, caracterizado por uma forte instabilidade natural e por uma 

histórica ausência de obras de infra-estrutura que dêem suporte a um incremento da população 

temporária e permanente no litoral sul do estado. 

Outro aspecto que merece atenção acerca dos usos dos recursos hídricos na bacia 

são os reservatórios, também denominados de represas, açudes ou barragens. Segundo 

Tundisi (2006), as represas historicamente foram construídas para diversos fins como controle 

das cheias, irrigação, abastecimento de água, pesca, dentre outros.  

No entanto, o uso múltiplo das mesmas, bem como o adensamento populacional 

no seu entorno, tem resultado na eutrofização cultural. Ao mesmo tempo, os usos têm se 

tornado secundários servindo até mesmo como depósito de lixo, esgoto, resíduos da 

agricultura, dentre outros usos degradantes. 

Em Sergipe existem 17 barragens (SEPLANTEC/SRH, 2005), mas em função da 

inexistência de manutenção e a ausência de um monitoramento por parte do poder público, 

grande parte dessas obras apresentam um estado geral de abandono, mesmo diante da 
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importância estratégica destes reservatórios para o desenvolvimento local, pois tanto servem 

para abastecimento humano, quanto para dessedentação animal e irrigação. 

Na bacia existem vários pequenos tanques e açudes, localizados principalmente no 

Alto-curso, utilizados para abastecimento humano e dessendentação animal, além de quatro 

barragens: Grutião do Carira, Alagadiço, Coité e Ribeira. As três primeiras foram construídas 

pelo DNOCS em 1955, 1960 e 1932, respectivamente, no Alto-baixo curso, sendo que a 

última foi construída pela COHIDRO, em 1987, no Médio-baixo curso. 

A barragem Grutião do Carira localiza-se no município de Carira e apresenta uma 

capacidade de acumulação de 822.000 m3. Durante a atividade de campo foi possível 

constatar o abandono da mesma que apresenta em seu entorno uma lixeira a céu aberto 

(Figura 62). A sua localização, no nível inferior da cidade, provocou a deterioração da 

qualidade da água, pois recebe os efluentes domésticos da cidade, além de uma possível 

contaminação com os resíduos do cemitério ambos localizados a montante da barragem 

(Figura 63).  

 

Figura 62 - Lixeira no entorno da Barragem Grutião do Carira, município de Carira/SE. 

Foto da autora (2008). 

 

Segundo entrevista com morador local, esta barragem, nos anos 50 e início dos 

anos 60, foi bastante utilizada pela comunidade para abastecimento humano, pesca e lazer, 

mas após a ampliação e aprofundamento suas águas tornaram-se salobra, dificultando seu uso 

para irrigação e abastecimento. O governo não mais investe, sendo a prefeitura responsável 

pela sua manutenção. Ainda segundo o entrevistado “esta água não serve para nada. Por onde 

a água do açude passa, morre a plantação”. 

Barragem Lixeira 
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Figura 63 - Localização da se municipal de Carira e da Barragem Grutião do Carira. 

Foto da autora (2008). 

 

Atualmente, são poucos os que ainda a utilizam para pesca, o que se traduz em um 

desperdício e má gestão hídrica, pois a cidade e seu entorno que poderiam ser beneficiados 

com a água da barragem não podem contar com este valioso recurso. 

A barragem Alagadiço, cujo manancial barrado é o riacho Campinas, localiza-se 

no município de Frei Paulo e possui uma capacidade de acumulação de 1.062.000 m3. Em seu 

entorno foi possível identificar as vertentes sendo utilizadas para pastagem e cultivo de milho. 

Segundo moradores locais, esta barragem localiza-se em propriedade particular e tem sido 

pouco utilizada para o abastecimento das comunidades.            

A barragem Coité situa-se no mesmo município e possui uma capacidade de 

acumulação de 824.000 m3. O rio barrado a nomeia e, a exemplo da anterior, tem sido pouco 

utilizada para o abastecimento de população local e dessedentação animal, também em função 

de estar localizada em propriedade particular (Figura 64). 

Ainda em Frei Paulo existem açudes que são utilizados principalmente na época 

das secas para abastecimento de povoados, dessendentação animal e pesca, como o Açude 

Buri (Figura 65). Este açude apresenta água de boa qualidade, mas também não há 

fiscalização regular. Em suas margens foi diagnosticado a presença de uma draga retirando 

água para uso particular. Em seu entorno existe uma estrada que tem contribuído para o 

carreamento de sedimentos para o leito principal. 
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Figura 64 - Barragem Coité em Frei Paulo/SE. 
Foto da autora (2008). 

 

 

 

Figura 65 - Açude Buri em Frei Paulo/SE. 
Foto da autora (2008). 

 

Diferente das outras barragens, a barragem da Ribeira, localizada no município de 

Itabaiana, foi construída com o propósito de abastecer o perímetro irrigado em seu entorno e 

servir também para abastecimento de parte dos municípios de Itabaiana, Campo do Brito, São 

Domingos e Macambira. O rio barrado é o Traíras, possuindo um volume acumulado de 

16.500.000 m3. 
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Esta barragem sofre abalos em função dos detonamentos para extração de gnaisse 

por uma determinada pedreira localizada em suas proximidades. O grau de comprometimento 

da mesma em função desta atividade ainda não foi diagnosticado, embora seja visível, durante 

a realização das atividades de campo, a poluição do ar durante as atividades da pedreira. 

Esta realidade demonstra a necessidade de ações locais e efetivas de gestão 

integrada dos recursos hídricos, pois está ocorrendo deterioração ou má uso das águas das 

barragens e açudes, que poderiam estar atenuando a necessidade de transposição de águas de 

outras bacias, ou então minimizando os problemas referentes a seca para a população local. 

Em todas as barragens da bacia do rio Vaza Barris ocorrem problemas 

operacionais, como a existência de formigueiros ao longo da estrutura, que podem 

comprometer a mesma; excesso de vegetação; inexistência ou danos nas réguas de medição, 

ausência ou problemas de instrumentação (SEPLANTEC/SRH, 2005). Exceto na barragem da 

Ribeira, ocorre ainda ausência de pessoal para o processo de gestão da barragem, bem como 

falta de documentação e ausência de outorga de direito de uso de recursos hídrico, um 

instrumento de gestão que será abordado posteriormente. 

 

4.2 Principais Usuários de Recurso Hídrico na Bacia 

 

Os principais usuários de recurso hídrico na bacia estão relacionados com o 

abastecimento público e com os setores produtivos da economia local: aqüicultura, pecuária, 

avicultura, curtume, indústrias de celulose e papel, alimentícia e de calçados, além da extração 

de quartzito, calcário, gnaisse, água mineral e irrigação (Figura 66).  

A Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO - que capta água para 

abastecimento humano em vários afluentes do Vaza Barris, configura-se como um dos 

maiores usuários de recurso hídrico. São realizadas várias captações em mananciais da própria 

bacia, como também água transposta das bacias dos rios São Francisco, Piauí e Sergipe 

(Quadro 8 e Figura 67). 

Além destes sistemas de abastecimento, pequenas localidades e povoados, de 

todos os municípios integrantes da bacia, fazem uso de outras formas de abastecimento 

através de tanques, cacimbas, barragens, açudes, cisternas, poços, dentre outros, como forma 

de minimizar as necessidades hídricas tanto para abastecimento humano, quanto para uso 

doméstico, agrícola e dessendentação animal. 
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Quadro 8 – Sistemas de Abastecimento dos municípios integrantes da bacia do rio Vaza 

Barris em Sergipe. 

Municípi0os Sistema de 
 abastecimento 

Manancial Bacia 
hidrográfica 

População 
Atendida 

pelas 
adutoras 

Órgão 
responsável 

Carira Adutora 
Sertaneja 

Rio São 
Francisco 

São Francisco 95.036 DESO 

Frei Paulo 
Pedra Mole 

Pinhão 

 
Adutora do Alto 

Sertão 

 
Rio São 

Francisco 

 
São Francisco 

 
77.282 

DESO 
DESO 
DESO 

Areia Branca 
Campo do 

Brito 
Itabaiana 

Macambira 
São Domingos 

Integrado do 
Agreste 

Rio Jacarecica Sergipe  
 

91.149 

DESO 

Barragem 
Cajaíba 

Riacho Ribeira Vaza Barris DESO 

Barragem da 
Ribeira 

Rio das 
Traíras 

Vaza Barris DESO 

 
Lagarto 

Simão Dias 

Integrado 
Piauitinga e 
Barragem 
Dionísio 
Machado 

Rios Piauí e 
Piauitinga 

Piauí  
 

83.000 

DESO 

Sistema 
Jenipapo 

Riacho 
Tabocas 

Vaza Barris * DESO 

 
 
 
 
 

Aracaju 

Adutora do São 
Francisco 

Rio São 
Francisco 

São Francisco  
 
 

828.576 

DESO 

Sistema Poxim Rio Poxim Sergipe DESO 
Sistema Pitanga Rio Pitanga Sergipe DESO 

Sistema 
Surgência Ibura 

I 

Manancial 
subterrâneo 

Sergipe DESO 

Poços Tubulares 
Ibura II 

Manancial 
subterrâneo 

Sergipe DESO 

São Cristóvão Captação Rio Comprido 
e Riacho da 

Besta 

Vaza Barris * SAAE** 

Itaporanga d’ 
Ajuda 

Captação Rio Fundo Piauí 9.278 DESO 
Captação Riacho 

Tabocas 
Vaza Barris * DESO 

* Dados não disponíveis. ** SAAE – Sistema Autônomo de Abastecimento de Água e 
Esgoto. 
 
Fonte: DESO, 2008. Organização: Márcia Carvalho. 

 

Mesmo assim, a bacia apresenta problemas acerca do abastecimento devido as 

interrupções no fornecimento de água, devido a constantes problemas na rede de adutoras, 

ausência de monitoramento da água subterrânea, salinização de açudes, má qualidade da água 

utilizada para abastecimento, dentre outros. 
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O uso da água subterrânea tem importância estratégica principalmente em 

localidades onda há períodos prolongados de seca. Embora considerada como de excelente 

qualidade, a sua extração via poços necessita ser periodicamente monitorada visando avaliar 

se há contaminação da mesma.  

Na bacia há um total de 1886 poços, sendo que o município de Itabaiana concentra 

o maior número (36,5%) enquanto que Pedra Mole, o menor (1,4%) (Tabela 22). 

A maioria dos poços é de propriedade particular 81,2%, sendo que no município 

de Itabaiana este percentual atinge 90,2%. A maior concentração de poços públicos ocorre em 

Campo do Brito (48,8%) e a menor São Domingos (6,5%). 

Em operação encontram-se 58,0% do total de poços, sendo elevada a situação dos 

poços que não funcionam (42%) por estarem paralisados, não instalados ou abandonados. 

Itabaiana e Campo do Brito apresentam a maioria dos poços em funcionamento (72,1% e 

67,4%, respectivamente). Em Carira e Pedra Mole encontram-se a menor percentagem de 

poços em operação (21,3% e 26,0%, respectivamente), estando a maioria abandonados em 

Carira (46,8%) e não instalados ou paralisados em Pedra Mole (74,0%). 

Os poços paralisados, não instalados e abandonados apresentam índices elevados, 

apresentando problemas relacionados com a manutenção, os não instalados ainda dependem 

de equipamentos para captação e os abandonados correspondem a poços secos e/ou 

obstruídos. Nos dois primeiros casos é possível recuperá-los mediante resolução dos 

problemas evidenciados (CPRM, 2002).   

O número de poços públicos definitivamente paralisados é elevado, sendo que nos 

municípios de Carira correspondem a 67%, em Pedra Mole a 66% e Frei Paulo a 50%, sendo 

que em São Domingos 100% dos mesmos não funcionam. Nos municípios de Macambira, 

Campo do Brito, Pinhão, Itabaiana e Lagarto os poços públicos estão operando normalmente, 

o que se traduz em uma melhor oferta de água para a comunidade. 

Esta realidade evidencia o descaso com os recursos hídricos subterrâneos e com a 

população local, pois o funcionamento adequado dos mesmos aumentaria a oferta de água 

para a bacia. Uma reversão nesta situação poderia ocorrer mediante a instituição efetiva da 

gestão hídrica. 
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Tabela 22 – Características dos poços tubulares dos municípios integrantes da bacia do rio Vaza Barris em Sergipe. 

 

Município 

Propriedade dos poços tubulares Situação dos poços tubulares 

Pública Particular  

Total 

Em operação Paralisados Não instalados Abandonados 

 Total % Total % Total % Total % Total % Total % 
Carira 9 19,1 36 76,6 45 10 21,3 5 10,6 10 21,3 22 46,8 

Frei Paulo 22 32,3 43 63,3 65 23 33,9 12 17,6 9 13,2 24 35,3 
Pedra Mole 6 22,2 21 77,8 27 7 26,0 10 37,0 10 37,0 - - 

Pinhão 9 18,0 41 82,0 50 27 54,0 7 14,0 6 12,0 10 20,0 
Simão Dias 38 20,7 145 78,8 183 73 39,7 54 29,3 28 15,2 27 14,7 
Macambira 11 17,7 51 82,3 62 34 54,8 3 4,8 5 8,1 20 32,3 

Lagarto 74 24,4 227 74,9 301 155 51,2 34 11,2 57 18,8 57 18,8 
São Domingos 2 6,5 27 87,0 29 19 61,3 5 16,1 4 12,9 3 9,7 

Itabaiana 64 9,2 625 90,2 689 500 72,1 48 6,9 69 10,0 70 10 
Campo do Brito 42 48,8 44 51,2 86 58 67,4 10 11,6 3 3,5 15 17,5 

Areia Branca 19 37,3 32 62,7 51 19 37,3 7 13,7 16 31,4 9 17,6 
São Cristóvão 30 14,9 168 83,2 198 119 58,9 22 10,9 31 15,3 29 14,3 

Itaporanga 
d’Ajuda 

28 27,6 72 70,6 100 58 56,9 8 7,8 12 11,8 24 23,5 

Aracaju* - - - - - - - - - - - - - 
TOTAL 354 18,8 1532 81,2 1886 1102 58,4 225 11,9 260 13,7 310 16,0 

Fonte: CPRM (2002); SEPLANTEC (2002). * Sem dados disponíveis. Organização: Márcia Carvalho. 
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A aqüicultura é o segundo setor produtivo que mais utiliza recurso hídrico na 

bacia. A porção costeira do rio Vaza Barris apresenta a terceira posição em termos de área 

produtiva de camarão marinho no Estado, com 107ha em produção, o que corresponde a 

16,80% de lâmina d’água destinada aos viveiros de camarão (Figura 68). 

Por outro lado, os empreendimentos de carcinicultura no litoral sergipano têm 

gerado poucas oportunidades de emprego, pois, em média, é gerado apenas um emprego fixo 

para cada dois a três hectares produtivos, fato que contribui para a marginalização das 

comunidades locais (CARVALHO, 2004). Além desta questão, estes empreendimentos 

promovem inúmeros problemas ambientais, como a supressão da vegetação de manguezal e a 

liberação de efluentes dos viveiros sem tratamento prévio, o que ocasiona um incremento de 

matéria orgânica e de produtos químicos nas águas estuarinas, afetando o equilíbrio 

ecossistêmico local. 
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Figura 68 - Área em produção de camarão marinho por bacia hidrográfica em 

Sergipe. 

Fonte: Carvalho (2004). 

 

Nesta bacia, em 2004, sete empreendimentos localizavam-se no município de 

Itaporanga d’Ajuda, somando 37 hectares de produção, enquanto São Cristóvão apresentava 

apenas um empreendimento de grande porte com 70ha outrora produtivos, hoje desativados 

(Figura 69 e Quadro 9). Outros empreendimentos não cadastrados foram identificados ao 

longo das atividades de campo na porção estuarina da bacia. 
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Quadro 9 – Empreendimentos de carcinicultura no estuário do rio Vaza Barris/SE (2004). 

 
No 

 
Empreendimento 

 
Município 

Lâmina d’água 
em produção (ha) 

Classificação do 
porte  

1 Maricultura Colina Itaporanga D’Ajuda 6,00 Pequeno 
2 Sítio Papagaio Itaporanga D’Ajuda 1,00 Pequeno 
3 Fazenda São 

Raimundo 
Itaporanga D’Ajuda 7,00 Pequeno 

4 Selecta Aqüicultura Itaporanga D’Ajuda 10,00 Médio 
5 Fazenda São Paulo IV Itaporanga D’Ajuda 2,00 Pequeno 
6 Fazenda Porto da 

Várzea 
Itaporanga D’Ajuda 3,00 Pequeno 

7 Fazenda Pedra Grande Itaporanga D’Ajuda 8,00 Pequeno 
8 Vida Mar Ltda* São Cristóvão 70,00 Grande 

TOTAL 107,00 
Fonte: Carvalho (2004). * Atualmente desativado. 

 

Tanto a pecuária quanto a lavoura utilizam em larga escala os recursos hídricos 

locais. No entanto, inexistem dados na bacia mensurando o quantitativo utilizado por estes 

setores produtivos.   

Com relação as demais atividades produtivas, há uma maior concentração nas 

relacionadas com a exploração dos recursos naturais locais. Assim, se por um lado há um 

aumento no número de empregos gerados, por outro, a exploração dos bens naturais pode 

levar uma degradação ambiental, caso não sejam cumpridas normas sustentáveis de produção. 

Figura 69 - Empreendimento de 
carcinicultura no estuário do rio Vaza Barris 
em Sergipe. 

 
Fonte: GEOTEC, 2004. 
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Segundo Melo et.al. (2009), no século XXI o setor industrial apresentou uma certa 

dinâmica em seu crescimento, principalmente em função do estabelecimento de 

empreendimentos em diversos setores no estado incentivados pelo Programa Sergipano de 

Desenvolvimento Industrial (PSDI). 

A diversificação dos setores produtivos industriais no Estado, 

 
(...) parecem indicar nova inflexão na trajetória industrial de Sergipe em que 
as cadeias produtivas assentadas na exploração de sua base de recursos 
minerais voltam a ganhar peso na sua estrutura produtiva, enquanto a sua 
indústria de transformação segue aumentando a diversificação. Segmentos 
tradicionais como têxtil e alimentos e bebidas mantêm um peso considerável 
no valor da transformação industrial e na ocupação, mas as atividades como a 
indústria química, minerais não-metálicos, mecânica e calçados ganharam 
expressão nos últimos anos (MELO et.al., 2009).  

 
No setor secundário encontram-se cadastrados 78 estabelecimentos industriais o 

que corresponde a apenas 5% do total do estado (CODISE, 2000), com destaque para o 

Distrito Industrial de Itaporanga d’Ajuda, com uma área de 33,81ha, abrangendo indústrias de 

celulose e papel e produtos alimentícios, além dos denominados Pólos de Avicultura 

(Itaporanga d’Ajuda) e Calçadista (Carira, Frei Paulo, Lagarto, Pinhão e Simão Dias), sendo 

estes, juntamente com os empreendimentos de aqüicultura, os maiores usuários de recurso 

hídrico da bacia.  

Além destes pólos, encontram-se em funcionamento indústrias de beneficiamento 

de algodão; renovadoras de pneus; artefatos de gesso, de metal e de cimento; cerâmicas; 

pedreiras; metalúrgicas; alimentícias; de móveis e artefatos de madeira; têxteis; bebidas; 

mármores e granitos; beneficiamento de couro e agroindústrias (SERGIPE, 2003). 

As indústrias alimentícia e de calçados são as que mais geram empregos diretos, 

embora ainda apresentem um número reduzido de empreendimentos. Segundo o cadastro das 

empresas implantadas em Sergipe (DEPIN/CODISE, 2007), em Itaporanga d’Ajuda a CIPA 

Nordeste Produtos Alimentares S/A gera 538 empregos, a Produtora Exportadora de 

Alimentos Nossa Senhora LTDA, 23 empregos e a Indústrias Alimentícias Maratá LTDA, 

apresenta 403 funcionários. Em São Cristóvão a FRUTEB S/A apresenta 228 empregados e a 

DANKO do Nordeste Industrial LTDA gera 28 empregos. Atuando no ramo de laticínios, as 

indústrias localizam-se em Frei Paulo, Simão Dias e Campo do Brito. A 3H Indústria e 

Comércio LTDA, localizada em Frei Paulo, abrange 56 funcionários. A Puro Leite Produtos 

Lácteos LTDA, em Simão Dias, emprega apenas 9 funcionários. Em Campo do Brito são 
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gerados 61 empregos, sendo 13 na ENDATEC Produtos Lácteos LTDA e 48 na Indústria e 

Comércio de Produtos Lácteos LTDA. 

Com relação às indústrias de calçados, em Frei Paulo e Simão Dias são gerados 

900 empregos diretos em cada município, nas empresas Calçados Hispana LTDA e Dakota 

Calçados LTDA, respectivamente, sendo que em Carira já está implantada, desde 2005, a 

Calçados Hispana LTDA, mas não há dados oficiais sobre o número de empregos gerados. 

As indústrias de bebidas estão instaladas em São Cristóvão e representadas pela 

Água Mineral Imperial Ind. e Com. LTDA, que gera 74 empregos diretos, e pela Pinheiro Ind. 

e Com. de Bebidas LTDA, com 32 funcionários. 

Integrando um futuro Pólo Industrial em Itaporanga d’Ajuda, encontra-se instalada 

desde 2001 a CICP - Companhia Industrial de Celulose e Papel, gerando 86 empregos diretos. 

No Estado, estão cadastrados na CODISE apenas dois Curtumes: um localizado no 

município de Itabaiana, que gera 70 empregos e o outro em São Domingos, o Curtume Souza 

LTDA, que emprega 57 funcionários. 

Todos estes empreendimentos utilizam os recursos hídricos da própria bacia, 

através da captação da água subterrânea, provenientes principalmente do Aqüífero Barreiras. 

Somente o Curtume localizado no município de São Domingos faz uso de manancial 

superficial. Nestes empreendimentos, o recurso água é utilizado nos processos produtivos de 

diferentes formas: produção de alimentos, couro, calçados, laticínios, limpeza de caldeiras, da 

matéria prima, além de consumo direto. 

Com relação aos minerais metálicos, em São Cristóvão a Indústria e Comércio de 

Alumínio Rocha LTDA gera 32 empregos. No município de Itabaiana, estão em 

funcionamento três pedreiras que exploram o quartzito e o gnaisse: a Pedreira Rio das Pedras 

no Povoado Cajaíba, com 50 funcionários; a Pedreira Dinâmica, localizada no Povoado São 

José que gera 30 empregos diretos; e a Pedreira Anhanguera, situada no Povoado Mundo 

Novo, que emprega 20 funcionários. Os recursos hídricos utilizados nestes empreendimentos 

captam água da Barragem da Ribeira e através de carros pipa liberam água sobre a poeira que 

é liberada durante o processo produtivo. 

A irrigação configura-se como o quarto setor que mais utiliza água na bacia. O 

Perímetro Irrigado Poção da Ribeira é um projeto do tipo irrigação pública estadual, sem 

intervenção fundiária tendo iniciado as atividades em 1987. O perímetro localiza-se no 

município de Itabaiana, no Território Agreste Central, sendo considerado um grande centro 

produtor e distribuidor de hortifrutigranjeiros. 
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A área do perímetro totaliza 1.970 ha, com área irrigável de 1.100 ha, que utiliza 

uma vazão para irrigação de 4.460m3/h. O número de lotes irrigados é de  466, que utilizam o 

método de irrigação do tipo Aspersão convencional. 

 O projeto de irrigação Poção da Ribeira é composto por uma barragem de terra, 

no rio Traíras com 26 metros de altura 500 metros de comprimento de crista, formando um 

reservatório de acumulação normal de 16,5 milhões de metros cúbicos de água. 

No Perímetro, há uma predominância de estabelecimentos com menos de 5 ha e as 

principais culturas são a batata doce, coentro, cebolinha, pimentão, tomate, hortaliças, couve, 

amendoim, berinjela, alface, feijão, vagem, quiabo, maxixe, que podem alcançar uma 

produção de 7.724,26 ton/ano (Figura 70).  

Esta área de irrigação envolve moradores de vários povoados localizados em seu 

entorno que já se organizaram em seis associações de produtores: Associação de Moradores 

da Cajaíba, Associação de Produtores Rurais Lagoa do Forno, Associação de Produtores 

Rurais dos Povoados Forno e São José, Associação de Moradores do Povoado Junco, 

Associação de Moradores Rurais do Povoado Mangabeiras e Associação dos Pescadores e 

Produtores Rurais de Mangueiras. 

 

 

Figura 70 - Perímetro irrigado da Ribeira (Itabaiana/SE). 
Foto da autora (2009). 
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4.3 Infra-Estrutura Hídrica e de Esgotamento Sanitário 

 

A ausência de um sistema adequado de coleta, tratamento e disposição final dos 

resíduos sólidos e líquidos pode acarretar uma série de problemas socioambientais, a exemplo 

da contaminação do solo, das águas superficiais e do lençol subterrâneo.  

A água contaminada pode exercer um papel de transmissora das denominadas 

doenças de veiculação hídrica, apresentando desta forma uma estreita relação entre a água e a 

saúde humana.  

A cobertura de serviços de água e coleta de esgoto e lixo no Brasil demonstra a 

deficiência deste setor, principalmente nas regiões norte e nordeste. O sistema de água 

canalizada embora apresente uma média no país de 94% não se traduz em um sistema 

eficiente, tanto que na região Norte o total não abrange nem a metade da população, enquanto 

que na região Nordeste praticamente corresponde a apenas 50% (Tabela 23).  

A situação dos esgotos é ainda mais precária, pois a média brasileira totaliza 53% 

de atendimento à população, ou seja, metade da população brasileira não é servida por este 

sistema. O sistema de coleta esgoto é ínfimo, exceto na região Sudeste, e o de lixo embora 

apresente valores me torno da média do Brasil, com exceção para a região Nordeste, não 

exprime a realidade do destino final dos mesmos que geralmente são jogados em lixões a céu 

aberto. 

Tabela 23 - Serviço de água, esgoto e coleta de lixo no Brasil, por região entre os 
anos de 2000 e 2002. 

Brasil e regiões Água Canalizada 
(%) 

Esgoto ou fossa 
séptica (%) 

Coleta de lixo 
(%) 

Brasil 94 53 80 
Norte 44 15 81 

Nordeste 53 23 60 
Sudeste 71 80 90 

Sul 69 45 83 
Centro Oeste 66 35 82 

Fonte: Magalhães Júnior (2007). Organização: Márcia Carvalho. 

 

Estes dados exprimem a não universalização dos serviços de saneamento no país. 

Segundo Hespanhol (2006), em termos de percentagem de demanda atendida por faixa de 

renda, constata-se que, em 1991, 68% da população que recebia até 2 salários mínimos 

apresentava abastecimento adequado de água. Nesta mesma faixa de renda apenas 41% era 

contemplada com a coleta de esgoto que não significa necessariamente que o mesmo é 
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devidamente tratado. Quando a faixa de renda eleva para mais de 10 salários mínimos este 

percentual de eleva para 99% e 81%, respectivamente. 

Esta situação revela a necessidade de ocorrer uma evolução epistemológica e 

prática do conceito de saneamento básico para o de Saneamento Ambiental dissociando-o do 

nível de renda da população ao mesmo tempo em que deve associá-lo à gestão dos recursos 

hídricos, que como exposto anteriormente, apresenta íntima relação entre a qualidade da água 

e a saúde da população. 

Voltando a atenção para a bacia do Vaza Barris em Sergipe, constata-se pela 

análise da realidade do saneamento que a mesma não foge ao padrão brasileiro e 

especificamente ao nordestino de uma precariedade no tocante as condições de abastecimento 

de água e principalmente de coleta e tratamento dos efluentes sólidos e líquidos, que embora 

tenham sido ampliadas nas últimas décadas, ainda grande parte da população não está 

contemplada com um sistema de saneamento básico adequado. 

Com relação ao abastecimento de água, 84,1% das famílias cadastradas na bacia 

apresentam seus domicílios ligados a rede pública de abastecimento, enquanto que 11,6% são 

abastecidas por poços ou nascentes e 4,3% por outras formas (Tabela 24). 

No entanto, este percentual encontra-se elevado devido ao fato do município de 

Aracaju elevar a média da bacia. Ao ser analisada a realidade de cada município, constata-se 

que em sete deles, o sistema de abastecimento via rede pública não ultrapassa 66% das 

famílias cadastradas, o que totaliza mais de vinte e quatro mil famílias sem abastecimento 

adequado. 

Os menores índices são identificados em Simão Dias (50,3%), Itaporanga d’Ajuda 

(58,3%), Lagarto (58,4%), Carira (64,0%), Macambira (62,9%) e Areia Branca (61,5%). 

Nestas localidades o abastecimento via poço ou nascente é elevado como em Itaporanga 

d’Ajuda (36,1%), Lagarto (37,4%), Macambira (23,8%) e Areia Branca (36,4%). Nos 

municípios de Simão Dias e Carira há um elevado percentual de famílias abastecidas por 

outras formas que não as citadas anteriormente, 36,2% e 27,5%, respectivamente. 

Os municípios que melhor atendem as famílias com abastecimento via rede 

pública são Aracaju (97,3%), Pedra Mole (94,3%) e São Domingos (92,8%), o que garante, 

mesmo que parcialmente, um tratamento primário das águas nas estações de tratamento antes 

de serem distribuídas à população.  
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Tabela 24 – Sistemas de abastecimento e de tratamento de água por domicílios nos municípios integrantes da bacia do rio Vaza Barris em Sergipe (2007). 

 
 

Municípios 

 
 

População 
Total 

Número 
de 

famílias 
cadas-
tradas 

Abastecimento de Água Tratamento de água no domicilio 
 

Rede pública 
 

Poço ou 
nascente 

 
Outros 

 
Filtração 

 
Fervura 

 
Cloração 

 
Sem tratamento 

Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total % 
Carira 18277 5039 3226 64,0 428 8,5 1385 27,5 1629 32,2 30 0,6 823 16,3 2566 50,9 
Frei Paulo 13218 3728 3203 85,9 205 5,5 320 8,6 1523 40,8 20 0,5 1674 44,9 511 13,7 
Pedra Mole 2694 789 744 94,3 17 2,1 28 3,5 233 29,5 - - 329 41,7 227 28,7 
Pinhão 5708 1586 1051 66,3 145 9,1 390 24,6 206 19,3 5 0,3 947 59,7 328 20,7 
Simão Dias 42331 1116 5597 50,3 1494 13,5 4025 36,2 4917 44,3 110 1,0 2413 21,7 3676 33,0 
Macambira 6226 1825 1148 62,9 435 23,8 242 13,3 908 49,7 5 0,3 611 33,5 301 16,5 
Lagarto 89026 24266 14181 58,4 9065 37,4 1020 4,2 13450 55,4 1486 6,1 2166 9,0 7164 29,5 
São 
Domingos 

6205 1803 1674 92,8 111 6,2 18 1,0 870 48,3 3 0,2 71 3,9 859 47,6 

Itabaiana 86131 22831 17199 75,3 4308 18,8 1324 5,8 12583 55,1 189 0,8 3294 14,4 6765 29,6 
Campo do 
Brito 

16254 4888 3637 74,4 1133 23,2 118 2,4 1901 38,9 22 0,5 2254 46,1 711 14,5 

Areia 
Branca 

16311 5552 3414 61,5 2021 36,4 117 2,1 1304 23,5 21 0,4 387 6,9 3840 69,1 

São 
Cristóvão 

62183 15514 13270 85,5 1912 12,3 332 2,2 9260 59,7 72 0,5 2030 13,0 4152 26,8 

Itaporanga 
d’Ajuda 

30532 7906 4612 58,3 2854 36,1 440 5,6 2388 30,2 61 0,8 1167 14,8 4290 54,2 

Aracaju 498060 128136 124744 97,3 3069 2,4 301 0,3 92693 72,3 983 0,7 10971 8,5 23467 18,3 
TOTAL 893156 234979 197700 84,1 27197 11,6 10060 4,3 143965 61,3 3007 1,3 29137 12,4 58857 25,0 

Fonte: SIAB (2007). Organização: Márcia Carvalho. 
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Este quadro torna-se preocupante a medida em que não há monitoramento 

constante das águas subterrâneas, nem quantitativo e nem qualitativo que abastecem estas 

comunidades e com o elevado percentual de fossas instaladas sem análise das condições 

topográficas e geológicas, há sempre uma possibilidade de contaminação. 

O tratamento da água no domicilio é um ponto importante para evitar as doenças 

de veiculação hídrica disseminadas nas residências por uso in natura da água. As técnicas 

mais utilizadas pela população são a filtração, fervura e cloração. Na bacia a filtração é o 

processo mais utilizado em (61,3%), sendo ainda elevado o índice de domicílios que não 

utilizam nenhum tratamento (25,0%). A cloração ocupa a terceira posição (12,4%), sendo a 

fervura menos utilizada (1,3%), até mesmo em função do fator financeiro. 

A filtração é utilizada principalmente em Aracaju (72,3% dos domicílios), São 

Cristóvão (59,7%), Lagarto (55,4%), Itabaiana (55,1%) e Macambira (49,7%), decaindo nos 

outros municípios. A cloração é significativa apenas em Pinhão (59,7%), Campo do Brito 

(46,1%) e Frei Paulo (44,9%). 

Os municípios que apresentam elevando percentual de domicílios abastecidos por 

poços, como Areia Branca e Itaporanga e aqueles que dispõem de outras formas de 

abastecimento, como Carira e Simão Dias, apresentam também elevado percentual de 

domicílios que não realizam nenhum tipo de tratamento de água (69,1%, 54,2%, 50,9% e 

33,0%, respectivamente). São Domingos, embora apresente 92,8% dos seus domicílios 

atendidos com a distribuição de água via rede pública, apresenta elevado índice de ausência 

de tratamento domiciliar da água (47,6%). Esta é uma questão que torna tais comunidades 

mais vulneráveis ao desencadeamento de doenças que podem ter como fator de transmissão a 

própria água. 

Sobre o destino do lixo na bacia constata-se que 81,9% dos domicílios são 

contemplados com coleta pública do lixo, estando 12,2% do lixo produzido nos domicílios 

queimado ou enterrado e 5,8% liberado a céu aberto (Tabela 25). No entanto, a realidade 

acerca dos resíduos sólidos na bacia revela que não há destino final adequado para os 

mesmos, sendo estes jogados em lixões a céu aberto. 

 



 216

Tabela 25 – Destino final dos resíduos sólidos e líquidos por domicílios nos municípios integrantes da bacia do rio Vaza Barris em Sergipe (2007). 

 
 

Municípios 

 
 

População 
Total 

Número 
de 

famílias 
cadas-
tradas 

Destino do Lixo Destino das fezes/urina 
 

Coleta pública 
 

Queimado / 
Enterrado 

 
Céu aberto 

 
Sistema de 

esgoto 

 
Fossa 

 
Céu aberto 

Total % Total % Total % Total % Total % Total % 
Carira 18277 5039 2419 48,0 1801 35,7 819 16,3 58 1,2 3812 75,6 1169 23,2 
Frei Paulo 13218 3728 2965 79,5 581 15,6 182 4,9 108 2,9 3307 88,7 313 8,4 
Pedra Mole 2694 789 436 55,3 326 41,3 27 3,4 - - 778 98,6 11 1,3 
Pinhão 5708 1586 952 60,0 588 37,0 46 2,9 46 2,9 1391 87,7 149 9,4 
Simão Dias 42331 1116 5374 48,3 3720 33,5 2022 18,2 4126 37,1 5138 46,2 1852 16,7 
Macambira 6226 1825 1000 54,8 544 29,8 281 15,4 131 7,2 1449 79,4 245 13,4 
Lagarto 89026 24266 14941 61,6 7543 31,1 1782 7,3 5925 24,4 17267 71,2 1074 4,4 
São 
Domingos 

6205 1803 1211 67,2 335 18,6 257 14,2 - - 1659 92,0 144 8,0 

Itabaiana 86131 22831 17135 75,0 3788 16,6 1907 8,4 3692 16,2 16882 74,0 2257 9,8 
Campo do 
Brito 

16254 4888 3434 70,3 1174 24,0 280 5,7 428 8,8 4241 86,8 219 4,4 

Areia 
Branca 

16311 5552 3913 70,5 1029 18,5 610 11,0 91 1,6 5174 93,2 287 5,2 

São 
Cristóvão 

62183 15514 11262 72,6 2403 15,5 1849 12,0 4374 28,2 9138 58,9 2002 12,9 

Itaporanga 
d’Ajuda 

30532 7906 4009 50,7 2534 32,0 1363 17,2 1573 19,9 5033 63,6 1300 16,4 

Aracaju 498060 128136 123543 96,4 2226 1,7 2345 1,8 86424 67,5 38302 29,9 3388 2,6 
TOTAL 893156 234979 192594 81,9 28592 12,2 13770 5,8 106976 45,5 113571 48,3 14410 6,2 
Fonte: SIAB (2007). Organização: Márcia Carvalho. 
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A coleta pública é mais eficiente em Aracaju (96,4%), Frei Paulo (79,5%), 

Itabaiana (75,0%), Campo do Brito (70,3%) e Areia Branca (70,5%), sendo deficitária 

principalmente em Carira (48,0%), Simão Dias (48,3%) e Itaporanga (50,7%). Nestes três 

municípios o destino do lixo é ser principalmente queimado/enterrado ou jogado a céu aberto. 

Sobre o destino das fezes e urina ficou constatado também que o sistema de fossa19 

é predominante na maioria dos municípios, totalizando 48,3% dos domicílios da bacia, 

seguido pelo sistema de esgoto, 45,5%.  

A rede de esgoto é mais abrangente apenas no município de Aracaju (67,5%). As 

fossas predominam em Pedra Mole (98,6% dos domicílios), Areia Branca (93,2%) e São 

Domingos (92,0%). Tanto o sistema de fossas como a liberação dos efluentes domésticos 

(águas negras) a céu aberto apresentam percentual elevado em Carira (75,6% e 23,2%, 

respectivamente), Simão Dias (46,2 % e 16,7%), Macambira (79,4% e 13,4%, 

respectivamente), São Cristóvão (58,9% e 12,9%) e Itaporanga (63,6% e 16,4%). 

Pelo exposto constata-se que a maioria dos municípios da bacia apresentam sérios 

problemas em termos de qualidade do sistema de saneamento, pois tanto há deficiência em 

termos de abastecimento e de tratamento da água nos domicílios, quanto é elevado o 

percentual de domicílios que não apresentam coleta pública do lixo, nem sistema de esgoto 

instituído, merecendo destaque negativo para Carira, Simão Dias e Itaporanga.  

A ausência de saneamento básico é visível em vários municípios, sedes e povoados 

nos quais denunciam os efluentes lançados ao longo das vias públicas e a existência de lixões 

a céu aberto, que conferem ínfimas condições de higiene para os moradores locais (Figuras 71 

e 72). 

Outra questão preocupante no tocante ao saneamento refere-se a ausência de 

macrodrenagem e esgotamento sanitário na Zona de Expansão de Aracaju. Em 2003, 

lideranças comunitárias do Robalo e região alertaram para esta problemática em um artigo 

publicado em Jornal de circulação estadual. 

 

                                                 
19 Quando não há rede pública de coleta de esgoto, torna-se obrigatório o uso de instalações necessárias para 
depuração biológica e bacteriana das águas servidas, que são aquelas resultantes do uso doméstico, seja as 
provenientes da pia, sanitário, banho, etc, pois tais águas, desejadas sem tratamento a céu aberto, propiciam a 
proliferação de doenças. A obrigatoriedade da instalação de fossas sépticas está fundamentada no Regulamento 
do Departamento Nacional de Saúde Pública – Decreto n. 16.300 de 31 de dezembro de 1932. 
As fossas sépticas têm a função de separar e transformar, através da ação de bactérias anaeróbicas, a matéria 
sólida contida nas águas do esgoto, descarregando-a no terreno, onde se completará o tratamento. 
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Figura 71 - Efluentes domésticos lançados nas ruas no povoado Cajaíba em Itabaiana/SE. 
Foto da autora (2009). 

 

 

Figura 72 - Lixeira a céu aberto nas proximidades do município de Pinhão/SE. 

Foto da autora (2008). 

Sete anos depois, pouco foi feito e os problemas só se agravaram, conforme 

extrato relatado a seguir: 

 

Desde 2005, o MPF vem empreendendo esforços extrajudiciais a fim de 
solucionar os problemas ambientais e sociais causados pela falta de 
saneamento básico na Zona de Expansão da capital.  
De acordo com estudos realizados pela própria Adema, na região ocorre 
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acumulação de água da chuva, sem que haja uma drenagem. Além disso, o 
lençol freático se encontra muito próximo da superfície em toda a área da 
Zona de Expansão. Dessa forma, segundo aponta estudos do estado de 
Sergipe, a construção de fossas sépticas e sumidouros provocam a 
contaminação dessas águas. 
 
Os estudos não foram e não são levados em consideração por seus próprios 
órgãos e entidades durante o processo de adensamento populacional da Zona 
de Expansão de Aracaju. Assim, as obras de empreendimentos do Programa 
de Arrendamento Residencial (PAR) foram licenciadas e executadas sem a 
adequada rede coletiva de esgoto, mas sim com a instalação de fossas e 
sumidouros, que segundo o MPF/SE são completamente incompatíveis com 
as características ambientais da área. 
 
Um boletim de análise das águas coletadas em um canal nos arredores do 
Conjunto Jardim Costa do Sol, solicitado à Adema pelo MPF/SE, apontou, em 
2008, índices de 66 mil coliformes fecais por cada 100 ml, sendo que o 
máximo tolerado é de mil coliformes fecais por 100 ml. “Ou seja, o nível 
máximo de tolerância está extrapolado em 6.500% e esta água hoje, por falta 
de drenagem, se mistura à água das chuvas e invade as residências das 
pessoas na Avenida Melício Machado”, afirmam os procuradores (Disponível 
em: http://noticias.pgr.mpf.gov.br. Acesso em 10/10/2009). 
 
 

Em função destes fatos, nesta localidade são constantes os problemas com as 

enchentes, em decorrência também dos diversos loteamentos originados a partir do aterro das 

lagoas naturais que recebiam as águas pluviais. Isto revela que as águas pluviais além de não 

serem aproveitadas são consideradas como esgotos.  

Contraditoriamente, no Alto-baixo curso da bacia, no município de Pinhão, por 

exemplo, constantemente há problemas em termos de abastecimento humano, principalmente 

no período de estiagem. 

No mês de janeiro do corrente ano, vários meios de comunicação registraram o 

protesto dos moradores deste município contra a falta de água, conforme relatos abaixo 

descritos: 

DENÚNCIA: 
Precariedade no abastecimento de água no município de Pinhão 

Abastecido pela Adutora do Alto Sertão – rio São Francisco, a comunidade 
da cidade de Pinhão sofre há anos com a falta d’água em suas residências, 
sendo que neste inicio de 2010 a situação tornou-se mais crítica. Segundo o 
diretor da Deso, isto ocorre em função das várias ramificações da adutora, 
que se em função de algum problema em uma das estações de 
bombeamento, toda a comunidade a jusante da mesma ficará sem 
abastecimento. Este fato, segundo o entrevistado, será resolvido assim que 
as obras de ampliação da adutora forem concluídas (SETV- 1ª edição 
08/01/2010). 
 
Até quando sergipanos sofrerão com a falta de água?  
A DESO deverá fazer rodízio no abastecimento de água na região do alto 
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sertão sergipano, pois ainda está com problemas estruturais para poder 
realizar o abastecimento de água em todos os municípios da 
região. Segundo informações passadas, o período é indeterminado.  
Até quando?  
Esse filme é antigo. Chega o verão e os velhos problemas se repetem. Até 
quando vamos ter que ouvir, assistir e ler notícias relacionadas com o 
problema da falta de água em várias cidades sergipanas? E até quando as 
desculpas serão as mesmas, ou seja, esfarrapadas???  
(07/01/10 às 11:38 h) Disponível em: 
http://www.itabaianase.com.br/mais_variedades.php?poli_id=1312. 
Acesso em 18/01/2010.) 

 

Estas contradições alertam para a necessidade de uma gestão integrada dos 

recursos da bacia que sofre com a seca em determinados setores e com as enchentes em outro. 

Em ambos os casos se faz necessário uma política de saneamento efetiva que considere  as 

diversidades ambientais e sociais locais. 

Especificamente sobre o descaso com os esgotos, Bouguerra (2004) e Hespanhol 

(2006) alertam que o mesmo já faz parte da gestão hídrica em muitos países do oriente, pois 

ao ser tratado e reutilizado minimiza a degradação das águas superficiais e subterrâneas e a 

deterioração da qualidade socioambiental, como também maximiza o uso deste recurso, 

considerado escasso naquela região do planeta. 

 

O uso de esgotos, particularmente no setor agrícola, constitui-se em um 
importante elemento das políticas e estratégias de gestão de recursos hídricos. 
Muitos países situados em regiões áridas e semi-áridas, como os do norte da 
África e do Oriente Médio, consideram esgotos e águas de baixa qualidade 
como parte integrante dos recursos hídricos nacionais, equacionando a sua 
utilização junto a seus sistemas de gestão, urbanos e rurais. Uma política 
criteriosa de reuso transforma a problemática poluidora e agressiva dos 
esgotos em um recurso econômico e ambientalmente seguro (HESPANHOL, 
2006, p.298). 

 

Vale ressaltar que o reuso do esgoto não deve ser in natura. Existe toda uma 

legislação e aspectos educacionais e técnicos que dão respaldo ao uso dos esgotos com 

recurso hídrico secundário. Mas, este reuso depende de decisão política de implementação de 

infra-estrutura adequada para a coleta, tratamento e redistribuição do mesmo. 

A questão do saneamento deveria caminhar juntamente com a gestão hídrica até 

mesmo em conformidade com a Lei 11.445, sancionada em 2007, que institui diretrizes 

nacionais para o saneamento básico e tem como seus princípios fundamentais, dentre outros, a 

universalização do acesso, sendo que o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a 

limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública 
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e à proteção do meio ambiente, com a integração das infra-estruturas e serviços com a gestão 

eficiente dos recursos hídricos. No entanto, pouco há efetivação da mesma. 

Estas constatações revelam municípios com elevada vulnerabilidade quando 

considerados estes indicadores de qualidade de vida, necessitando de ações urgentes em 

termos de gestão de seus recursos hídricos que integre os aspectos socioambientais locais.  

Pode-se constatar pelo exposto até o momento que as melhores condições de vida 

em termos de escolaridade, renda, IDH, funções comerciais e de sistema de abastecimento de 

água e coleta de esgoto, dentre outros indicadores abordados, concentram-se em Aracaju, 

indicando a sua primazia no estado, fato este exposto por França (1998, p. 124) ao afirmar 

que: “Além das funções comerciais, as funções de serviços da cidade também se ampliam e se 

especializam, oferecendo melhores condições à população”, atraindo um maior contingente 

populacional e de serviços públicos e privados. 

 

 

4.4 Indicadores Socioambientais e de Recursos Hídricos 

 

Os indicadores podem ser utilizados como instrumentos de gestão dos recursos 

hídricos na medida em que retratam variáveis observáveis no ambiente e na sociedade e que 

podem ser quantificadas. 

Portanto, 

Os indicadores são modelos simplificados da realidade com capacidade de 
facilitar a compreensão dos fenômenos, de aumentar a capacidade de 
comunicação de dados brutos e de adaptar as informações à linguagem e aos 
interesses locais dos decisores. Não são, portanto, elementos explicativos ou 
descritivos, mas informações pontuais no tempo e no espaço, cuja integração e 
evolução permitem o acompanhamento dinâmico da realidade 
(MAGALHÃES JÚNIOR, 2007). 

 

Segundo Mantovaneli Júnior (2006), as técnicas de estruturação de modelos 

fornecem uma compreensão da realidade, que embora multifacetada, permitirá uma 

simplificação real passível de análise. 

 
Embora a compreensão do mundo por meio de modelos não seja um caminho 
isento de critica, neste momento, cumpre tão somente ressaltar que tais 
modelos procuram oferecer uma abstração simplificada do mundo real com o 
propósito de mediar possibilidades concretas de estudo ou de intervenção nos 
aspectos significativos na vida associada (op.cit., p. 26). 
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A qualidade de vida, embora de difícil definição e mensuração, pode ser 

compreendida quando os anseios e necessidades (biológicas, sociais, culturais e econômicas, 

por exemplo) do ser humano são contempladas no âmbito da sociedade. Então, 

 

Qualidade de vida é a soma das condições econômicas, ambientais, científico-
culturais e políticas coletivamente construídas e postas à disposição dos 
indivíduos para que possam realizar suas potencialidades. A qualidade de vida 
deve ser mensurada, sobretudo localmente, a partir da identificação de 
microespaços minimamente homogêneos (HERCULANO, 1998, apud 
MAGALHÃES JÚNIOR, 2007, p. 186). 

 

Com relação aos valores básicos de caracterização de qualidade de vida, pode-se 

distinguir duas grandes categorias: a primeira, relativa ao suporte material e à sobrevivência 

do homem, tais como alimentação, moradia, saúde e demais necessidades vitais e a segunda, 

de caráter estritamente ético-cultural, que contribuem para o desenvolvimento do homem, 

como indivíduo e como ser social (PROCHNOW, 1990). 

Vários indicadores têm sido propostos para mensuração da qualidade de vida a 

partir da relação pressão/impacto/estado/resposta. Dentre eles, destacam-se os indicadores 

socioeconômicos, ecológicos, ambientais, hidrológicos, demográficos e de desenvolvimento 

sustentável. 

Os indicadores ambientais para gestão hídrica são bastante utilizados no sistema 

francês de gestão das águas, pois, além de serem operacionais, visam a gestão dos estoques 

hídricos superficiais e subterrâneos, restauração da qualidade dos meios naturais, gestão do 

território associada à ocupação do solo, dentre outros. 

Neste sistema, a pressão sobre as águas é determinada principalmente por 

indicadores de poluição doméstica, industrial, de resíduos sólidos, degradação dos meios 

aquáticos e disponibilidade hídrica. O estado das águas é determinado pela análise de 

características físico-químicas, biológicas e ecológicas. As respostas estão fortemente 

associadas aos modos de gestão do sistema de saneamento, avaliando o desempenho dos 

serviços de água e de esgotos, como também a conformidade da qualidade biológica e físico-

química da água de uso primário. Vale ressaltar que a interface dos indicadores de 

pressão/estado/resposta nem sempre é clara, por isso, muitas vezes é mais útil avaliá-los em 

conjunto do que separado (MAGALHÃES JÚNIOR, 2007).  

A utilização destes indicadores na definição de qualidade de vida, que apresenta 

características semelhantes à da qualidade socioambiental de um município ou uma bacia 

hidrográfica, por exemplo, são amplamente discutidos e aplicados.  
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Libânio et. al. (2005) realizou um estudo acerca da relação entre indicadores de 

disponibilidade hídrica e de saneamento com indicadores sociais e de saúde, visando analisar 

a importância dos mesmos na qualidade de vida das populações, enquanto que Vilar (2006) 

realizou um ensaio sobre a qualidade socioambiental da periferia de Aracaju baseando-se em 

indicadores sociais. Por sua vez, Magalhães Júnior (2007) apresenta diversas alternativas para 

conciliar os indicadores ambientais associados aos recursos hídricos. 

Uma destas propostas é a Técnica da Escala de Desempenho que utiliza 

informações socioambientais de nível municipal associada à proposta de indicadores PER 

(pressão/estado/resposta), utilizada pela Cooperação de Desenvolvimento Econômico (OECD, 

1994) e pelo IBAMA (2002) (op.cit, 2007), visando traçar um perfil da realidade pressão 

antrópica / estado hídrico / respostas das políticas públicas no âmbito da bacia hidrográfica. 

Nesta técnica são utilizados índices integrados de indicadores socioambientais para 

estruturar uma matriz de pressão/impactos e impactos/resposta, visando fornecer uma visão 

sistêmica das pressões antrópicas sobre os recursos hídricos. Os valores dos indicadores foram 

divididos nas seguintes classes de intensidade de pressão, de impacto ou de respostas: muito 

intensos, intensos, médios, fracos e muito fracos. Estas classes recebem valores numéricos 

variando de 1 a 5.  

Para utilizar esta metodologia foram realizadas adaptações em função da realidade 

dos dados disponíveis dos municípios integrantes da bacia do rio Vaza Barris em Sergipe, de 

forma que os resultados apresentassem consistência.  

Inicialmente, ocorreu uma mudança nos valores atribuídos à classe de 

pressão/impacto, nos quais os valores foram invertidos em relação à proposta inicial do autor. 

Assim, para as Classes Muito Intensos foi atribuído o valor 5, Intensos 4, Médios 3, Fracos 2 

e Muito Fracos 1. Assim, quanto maior o índice obtido por determinado município maior 

serão as pressões/impactos sobre os recursos hídricos (Tabela 28).  

Estas mesmas classes foram utilizadas para a matriz de repostas, ou seja, quanto 

maior o índice obtido por determinado município maior serão as respostas positivas visando 

minimizar as pressões/impactos sobre os recursos hídricos. Uma outra modificação nesta 

matriz está relacionada com os indicadores que ao invés de considerar a população total 

atendida pelo sistema de saneamento, foram utilizados os dados de famílias atendidas (Tabela 

29).  
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Tabela 26 – Indicadores socioambientais de pressão / impacto para a gestão hídrica. 

 

 
Indicadores 

 
Fonte 

Classes de Pressão / Impacto 
5 – Muito 
Intensos 

4 – Intensos 3 - Médios 2 - Fracos 1 – Muito fracos 

Densidade demográfica SIAB/2007 >200 hab/km2 200-100 99-50 49-20 < 20 
Índice de urbanização SIAB/2007 > 80% 80-60 59-50 49-40 < 40 
Índice de cobertura florestal natural Censo Agropecuário 

IBGE/2006 
< 3% 3,1-5 5,1-8 8,1-10 > 10 

Índice de áreas agrícolas Censo Agropecuário 
IBGE/2006 

> 35% 35-31 30-21 20-10 < 10 

Índice de pobreza Atlas de Desenvolvimento 
Humano/2000 

> 50% 50-40 39-30 29-20 < 20 

Índice de exploração hídrica para 
abastecimento 

SIAB/2007* > 20.000 m3/dia 20.000-15.000 14.999-10.000 9.999-5.000 < 4.000 

Índice de lançamento de esgotos em 
cursos d’água por habitante 

SIAB/2007* > 20.000 m3/dia 20.000-15.000 14.999-10.000 9.999-5.000 < 4.000 

Índice de população cujos esgotos não 
são tratados 

SIAB/2007** > 30% 30-20 19-10 9-5 <5 

Produção de lixo SIAB/2007* > 50 t/dia 49-30 29-15 14-5 <5 
* Estimativa a partir do total da população. 

** Utilizando os dados do SIAB, foi realizada uma estimativa a partir da ausência de rede pública de esgotamento sanitário. 

Fonte: Adaptado de Magalhães Júnior (2007). Organização: Márcia Carvalho. 
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Tabela 27 – Indicadores socioambientais de respostas para a gestão hídrica na bacia do rio 

Vaza Barris em Sergipe. 

 
Indicadores 

Classes de respostas 
Fonte 5 – Muito  

Intensos 
4 – Intensos 3 - Médios 2 - Fracos 1 – Muito 

fracos 
Índice de famílias com 
instalações adequadas 
de água 

SIAB/2007 100-95% 94-80 79-65 64-50 <50 

Índice de famílias com 
instalações adequadas 
de esgotos 

SIAB/2007 100-95% 94-80 79-65 64-50 <50 

Índice de atendimento 
de coleta de lixo 

SIAB/2007 100-95% 94-80 79-65 64-50 <50 

Fonte: Adaptado de Magalhães Júnior (2007). Organização: Márcia Carvalho. 

 

A avaliação final das matrizes apresenta o desempenho dos municípios em uma 

escala de 0 a 1, obtida dividindo a soma total da pontuação de cada município pelo valor 

máximo que cada município poderia obter. No caso da primeira matriz (pressões/impactos) o 

valor máximo é de 45 pontos e na segunda (matriz de respostas) de 15 pontos. Esta escala foi 

mantida, mas foi apresentado não o desempenho e sim o Índice de Pressão/Impacto sendo 

considerado Alto os valores acima de 0,59; Médios de 0,59-0,4 e Baixo valores inferiores a 

0,4. No caso do Índice de Resposta os valores considerado Alto os valores acima de 0,8; 

Médios de 0,8-0,5 e Baixo valores inferiores a 0,5. 

Desta forma quanto maior o valor obtido na matriz de Pressão/Impacto maior a 

pressão antrópica sobre os recursos hídricos. No caso da matriz de Resposta, quanto maior os 

valores obtidos, melhores as respostas das políticas públicas às pressões existentes. Esta 

análise também é válida para o Índice final. 

Os indicadores utilizados na matriz de Pressão/Impacto relacionados com a 

densidade demográfica, grau de urbanização, índice de cobertura vegetal e de áreas agrícolas 

e renda não foram modificados. Mas os relativos às demandas sobre os recursos hídricos, 

poluição hídrica por esgotos, sistema de abastecimento de água, rede de esgoto e coleta de 

lixo, foram alterados. 

Sobre o índice de esgotos não tratados, em função da inexistência de dados 

municipais e da inexistência ou existência precária de rede de esgoto, os dados utilizados 

corresponde a presença de fossas sépticas por família em seus domicílios. 

No que se refere às demandas hídricas, em função da ausência de dados 

municipais foram utilizados dados de referência de consumo diário de 150 litros de água por 

habitante para cidades com mais de 2.500habitantes. 
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Da mesma forma, como o volume de efluentes gerado também não é monitorado, e 

não há dados disponíveis, foi realizada uma estimativa de 80% do volume diário consumido 

por pessoa. Esta percentagem corresponde ao volume de esgoto gerado. 

A produção de lixo foi estimada utilizando a referência clássica de 500g de lixo 

por dia por habitantes. Estes três indicadores (água, esgoto e lixo) foram estimados, por isto 

denominamos de ensaio sobre a qualidade socioambiental da bacia, pois os mesmos têm 

condições de serem definidos, mas a priori não foi a proposta inicial da tese, podendo ser 

discutido e elaborado posteriormente pelos órgãos competentes.  

Para os índices de densidade demográfica e de urbanização foram utilizados dados 

da Contagem da População (IBGE, 2007). Os índices de cobertura vegetal e áreas agrícolas 

basearam-se nos dados do Censo Agropecuário (IBGE, 2006), considerando que as áreas 

agrícolas englobam as lavouras (temporárias e permanentes) e as pastagens (naturais e 

plantadas). Como os dados agrícolas são fornecidos em hectares, a área municipal foi 

convertida também em hectares, sendo, então possível, avaliar o percentual de áreas agrícolas 

sobre o total do município. Os dados menos atualizados correspondem ao índice de pobreza, 

constantes no Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil do ano 2000. 

Todos estes indicadores foram sistematizados e/ou estimados para cada realidade 

municipal fornecendo a base para a estruturação das matrizes de Pressão/Impacto e Resposta 

(Tabela 28). 

Associando todos estes indicadores, obteve-se o índice final considerado Alto para 

a bacia, demonstrando que as pressões e impactos são elevados em praticamente todos os 

indicadores analisados, com exceção apenas do índice relativo a cobertura vegetal. Esta 

realidade demonstra a necessidade de efetivar a política de gestão hídrica da bacia associada a 

políticas públicas de melhoria da qualidade de vida da população, principalmente no tocante a 

redução do índice de pobreza e de elevação da qualidade dos serviços de saneamento. 

Analisando a realidade de cada município, constata-se que o índice de pressão e 

impacto é elevado em 57,2% dos municípios, com destaque para Aracaju (0,82), Itabaiana 

(0,8), Lagarto (0,77), Simão Dias (0,71) e São Cristóvão (0,71), o que corresponde a intensas 

pressões e impactos sobre os recursos hídricos. Os menores valores foram identificados em 

Macambira (0,48) e Itaporanga d’Ajuda (0,51), embora configurem valores considerados 

médios. Nos demais municípios o índice indicou também valores médios, o que significa 

pressões e impactos proeminentes alertando a necessidade de ações mais efetivas de gestão 

visando minimizar as pressões sobre os recursos hídricos e que tem relação direta com a 

degradação da qualidade socioambiental da bacia (Tabela 29). 
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Tabela 28 – Dados brutos para a Matriz de pressão / impacto da bacia do rio Vaza Barris em Sergipe. 

 
Municípios* 

Indicadores de Pressões e Impactos 
Densidade 

demográfica 
(hab/km2) 

Índice de 
urbanização 

(%) 

Índice de 
cobertura 
florestal 
natural 

(%) 

Índice de 
áreas 

agrícolas 
(%) 

Índice de 
pobreza 

(%) 

Índice de 
exploração 
hídrica para 

abastecimento 
(m3/dia) 

Índice de 
lançamento 

de esgotos em 
cursos d’água 
por habitante 

(m3/dia) 

Índice de 
população 

cujos esgotos 
não são 
tratados 

(%) 

Produção de 
lixo 
(ton) 

Carira  26,6 54 7,2 67,4 63,7 2.741 2.193 98,8 9,1 
Frei Paulo 31,7 56 8,7 63,5 61,4 1982 1.585 97,1 6,6 
Pedra Mole 32,6 41,6 4,2 91,5 61,2 404 323 99,9 1,3 
Pinhão 35,5 57 17,4 48,3 66,2 856 684 97,1 2,8 
Simão Dias 66,5 50,6 7,6 64,0 65,8 6.349 5.079 62,9 21,1 
Macambira 45,9 38 11,9 68,9 64,4 933 746 92,8 3,1 
Lagarto 91,5 51 3,6 36,6 58,6 13.353 10.682 75,6 44,5 
São 
Domingos 

98,9 47,6 3,1 49,5 63,5 930 744 100,0 3,1 

Itabaiana 185,5 75,5 3,4 54,8 46,6 12919 10.335 83,8 43,0 
Campo do 
Brito 

79,2 47,0 4,2 51,7 57,7 2.438 1.950 91,2 8,1 

Areia Branca 125,2 45,2 11,0 40,8 66,6 2.446 1.956 98,4 8,1 
São Cristóvão 162,0 90,8 24,5 41,0 48,9 9.327 7.461 71,8 31,1 
Itaporanga 
d’Ajuda 

37,0 33,0 13,9 23,0 65,9 4.579 3.663 80,0 15,2 

Aracaju 2.876,3 100,0 0 1,1 29,6 74.709 59.767 32,5 249,0 
TOTAL 357 83,4 8,4 53 50,4 133.966 107.168 48,3 446,1 

* Foram considerados os dados totais dos municípios, quer sejam eles total ou parcialmente inseridos na bacia. 

Adaptado de Magalhães Júnior (2007). Organização: Márcia Carvalho.  

Fonte: SIAB, 2007; IBGE, 2006; PNDU, 2000. 
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Tabela 29 – Matriz de pressão / impacto na bacia do rio Vaza Barris em Sergipe. 

 
 
 
Municípios 

 
Classes de Pressões e Impactos 

 
Densidade 

demográfica 
(hab/km2) 

Índice de 
urbanização 

(%) 

Índice de 
cobertura 
florestal 
natural  

(%) 

Índice de 
áreas 

agrícolas  
(%) 

Índice 
de 

pobreza 
(%) 

Índice de 
exploração 
hídrica para 

abastecimento 
(m3/dia) 

Índice de 
lançamento de 

esgotos em 
cursos d’água 
por habitante 

(m3/dia) 

Índice de 
população 

cujos  
esgotos  
não são 

tratados* 
(%) 

Produ-
ção 

de lixo 
(ton) 

Total 
** 

Índice de 
pressão / 

impacto** 

Carira  2 3 3 5 5 1 1 5 2 27 0,6 Alto 

Frei Paulo 2 3 2 5 5 1 1 5 2 26 0,57 Médio 

Pedra Mole 2 2 4 5 5 1 1 5 1 26 0,57 Médio 

Pinhão 2 3 1 5 5 1 1 5 1 24 0,53 Médio 

Simão Dias 4 3 3 5 5 2 2 5 3 32 0,71 Alto 

Macambira 2 1 1 5 5 1 1 5 1 22 0,48 Médio 

Lagarto 3 3 4 5 5 3 3 5 4 35 0,77 Alto 
São 
Domingos 

3 2 4 5 5 1 1 5 1 27 0,6 Alto 

Itabaiana 4 4 4 5 4 3 3 5 4 36 0,8 Alto 
Campo do 
Brito 

3 2 4 5 5 1 1 5 2 28 0,62 Alto 

Areia Branca 4 2 1 5 5 1 1 5 2 26 0,57 Médio 

São Cristóvão 4 5 1 5 4 2 2 5 4 32 0,71 Alto 

Itaporanga 
d’Ajuda 

2 1 1 3 5 1 1 5 3 23 0,51 Médio 

Aracaju 5 5 5 1 2 5 5 4 5 37 0,82 Alto 

TOTAL 5 4 2 5 5 5 5 5 5 41 0,91 Alto 

*Fossa sépticas            **Quanto maiores o total de pontos e o índice final, maiores serão as pressões e impactos. 

Valores: 5 – Muito Intensos; 4 – Intensos; 3 – Médios; 2 – Fracos; 1 – Muito Fracos.  

Índice de pressão/impacto: Alto - > 0,59; Médio – 0,59-0,4; Baixo < 0,4. 

Fonte: Adaptado de Magalhães Júnior (2007). Organização: Márcia Carvalho. 
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Analisando as classes de pressão constata-se que três índices receberam o valor 

máximo (5) considerado muito intenso na maioria dos municípios, demonstrando que as 

maiores pressões/impactos sobre os recursos hídricos estão relacionadas com os índices de 

áreas agricultáveis (com exceção de Aracaju, valor 1 e Itaporanga, valor 3); com o índice de 

pobreza (com exceção de Aracaju, que recebeu valor 2, Itabaiana e São Cristóvão, valor 4 ) e 

com o índice de população cujos esgotos não são tratados, cujo menor valor obtido foi quatro 

em Aracaju considerado ainda elevado. 

Os elevados índices de pressão/impacto relacionados com o indicador de áreas 

agrícolas estão relacionados principalmente com o aumento da poluição com agrotóxicos (no 

solo e nos mananciais), redução da vegetação, aumento da erosão e assoreamento dos corpos 

hídricos. Esse indicador apresenta relevância (valor 5) em 85,7% dos municípios integrantes 

da bacia. Ou seja, apenas em Itaporanga e Aracaju, os valores foram inferiores a 5 (3 e 1, 

respectivamente. 

As condições de vida podem ser bem retratadas quando se avalia o índice de 

pobreza, a taxa de alfabetização, o grau de escolaridade, dentre outros indicadores sociais. O 

índice de pobreza revela, por exemplo, que quanto maior, piores as condições de habitação, 

saúde, alimentação, saneamento refletindo em uma maior pressão sobre os recursos hídricos 

por não dispor de serviços adequados de abastecimento e coleta de esgoto.  

Isto implica dizer que na bacia, 78,5% dos municípios apresentaram os índices 

mais elevados (valor 5), o que representa onze dos quatorze municípios que integram a bacia, 

excetuando Itabaiana e São Cristóvão, com valor 4 considerado intenso, e Aracaju, com 

melhor situação (valor 2) o que significa melhores condições de renda na capital do estado. 

A taxa de analfabetismo tem relação direta com a pobreza e sua importância está 

relacionada ao fato de que, teoricamente, as pessoas alfabetizadas tendem a ser mais 

conscientes ambientalmente. Tendem também a receber rendimentos mais elevados do que os 

analfabetos, reduzindo os índices de pobreza e, por conseqüência, as pressões sociais sobre o 

meio ambiente e alta vulnerabilidade que os pobres apresentam em termos acesso ao sistema 

de saúde, saneamento, habitação, dentre outros. 

Na realidade da bacia o sistema de coleta pública de esgotos é mínimo e 

ineficiente, pois após ser coletado não recebe tratamento adequado sendo liberado, na maioria 

das vezes, nos corpos hídricos adjacentes, sendo considerados na classe de pressão/impactos 

como muito intensos (valor 5) em 92,8% dos municípios, com exceção mais uma vez de 

Aracaju, cujo valor é considerado intenso. 
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Predominam, então, as fossas sendo considerada por vários pesquisadores como 

ineficazes, principalmente em função do crescimento e adensamento populacional e a 

possibilidade de contaminação do lençol freático. 

A cobertura vegetal possui grande importância no que se refere à qualidade de vida 

urbana, que além das funções ecológicas, atua minimizando as temperaturas, ao mesmo tempo 

em que podem ser utilizadas como área de lazer, recreação e ainda se destacam pelo seu valor 

paisagístico e cultural. Apenas em 28,5% dos municípios estes valores foram considerados 

como fracos em termos de pressão/impactos, ou seja, os índices de cobertura vegetal são 

adequados à qualidade de vida. Nos demais prevalecem os valores de médio a fortemente 

impactantes.  

Com o acelerado processo de urbanização, cada vez mais os espaços urbanos 

naturais vão dando lugar às construções edificadas, minimizando os espaços verdes. Da 

mesma forma, no meio rural, as áreas de matas e florestas são cada vez mais reduzidas para a 

expansão principalmente de atividades do setor primário da economia – a agricultura 

(lavouras e pastagem), conforme constatado nos índices de cobertura vegetal identificado na 

bacia. 

Dessa forma, 

 

(...) quanto maior a superfície sem vegetação ou a superfície agrícola, maiores 
ou impactos sobre a dinâmica hidrológica incluindo a recarga de aqüíferos, a 
conservação de nascentes e a disponibilidade hídrica, (...) sendo ainda maiores 
os riscos de erosão acelerada e de aumento da lixiviação. Conseqüentemente, 
maiores os riscos de assoreamento fluvial e de degradação da qualidade da 
água (MAGALHÃES JÚNIOR, 2007, p.431). 

 

O indicador de cobertura vegetal apresentou um índice de pressão/impacto intenso 

em Pedra Mole, Lagarto, São Domingos, Itabaiana e Campo do Brito e muito intenso em 

Aracaju, demonstrando serem os municípios que possuem a menor cobertura vegetal natural 

da bacia, ao contrário do identificado em Pinhão, Macambira, Areia Branca, São Cristóvão e 

Itaporanga que apresentam as menores pressões antrópicas sobre as matas e florestas.  

A densidade demográfica, por outro lado, apresentou fator de pressão considerado 

baixo nos municípios de Carira, Frei Paulo, Pedra Mole, Pinhão, Macambira e Itaporanga 

d’Ajuda, tipicamente rurais. Em Simão Dias, Itabaiana, Areia Branca e São Cristóvão a 

pressão da densidade demográfica já é considerada como intensa. Aracaju apresenta a maior 

densidade demográfica do estado, como também a maior taxa de urbanização e menor taxa de 
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áreas com matas ou florestas naturais, recebendo valor cinco (pressão muito intensa) neste 

três indicadores. 

Estes indicadores demonstram indiretamente a concentração de pressões 

antrópicas em um determinado espaço, podendo ser traduzido em uma maior demanda de 

água e geração de poluição por efluentes em função das atividades humanas. Embora com 

densidades abaixo de 100hab/km2 na maioria dos municípios, exceto em Itabaiana, Areia 

Branca, São Cristóvão e Aracaju, as respostas em termos de serviços de saneamento são 

precárias. 

A estimativa da produção de lixo nos municípios revelou índices elevados (valor 

4) em Lagarto, Itabaiana e São Cristóvão. Em Aracaju é considerado como exercendo uma 

pressão muito intensa (valor 5). Os índices identificados como fracos foram diagnosticados 

em Pedra Mole, Pinhão, Macambira e São Domingos e apresentam relação direta com a 

população total do município, ou seja, quanto maior a população maior o volume de lixo 

gerado. 

Os índices obtidos para os municípios sobre a exploração hídrica e o lançamento 

de esgoto não demonstraram sofrer forte pressão. Estes dados podem não estar retratando a 

realidade, pois inexistem dados concretos municipais sobre as necessidades X 

disponibilidades hídricas dos municípios.  

Desta forma, ao ser utilizado o coeficiente padrão de 150litros/hab/dia pode ter 

mascarado a realidade, considerada de intensa a muito intensa pressão sobre os recursos 

hídricos locais. Por outro lado, o erro pode estar contido nas classes de valores abordadas na 

metodologia original, que podem não estar de acordo com a realidade hídrica local e que não 

foram adaptados. Este mesmo raciocínio pode ser utilizado para o índice de lançamento de 

esgotos em corpos hídricos para o qual foi realizada uma estimativa a partir de valores de 

referência. 

Em razão destes dois fatos, principalmente, considera-se que foi realizado uma 

análise preliminar sobre a qualidade socioambiental da bacia que tomou como base os 

indicadores de pressão/estado/resposta sobre os recursos hídricos, demonstrando, ao mesmo 

tempo, que a ausência de dados específicos pode não retratar fidedignamente a realidade dos 

municípios e a necessidade de investimentos e capacitação municipal no tocante ao 

conhecimento de indicadores relevantes para o processo de gestão hídrica. Mesmo com estas 

limitações, considerou-se ainda pertinente a análise em tela. 

Os indicadores de desempenho das políticas públicas são medidos pela qualidade 

serviços de abastecimento de água, coleta de esgoto e de lixo, bem como o tratamento final 
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dados aos mesmos. Estes indicadores tem sido bastante utilizados para mensurar a qualidade 

de vida da população (MAGALHÃES JÚNIOR, 2007; VILAR, 2006; LIBÂNIO et.al., 2005). 

Assim, a medida que cresce o percentual de habitantes atendidos pela rede pública 

de água e com os serviços de rede de esgoto e coleta de lixo, melhor os serviços prestados 

pelo município aos seus habitantes, o que se traduz em políticas públicas eficientes, sendo 

menores as pressões sobre a qualidade das águas e mais elevada é a qualidade de vida. 

Portanto, 

O Relatório de Desenvolvimento Humano publicado anualmente pelo PNUD 
considera o acesso aos serviços de coleta de esgotos um dos indicadores do 
índice de pobreza humana nos países em desenvolvimento. O acesso a rede de 
esgotos sanitários e a existência de instalações sanitárias adequadas são fatores 
decisivos no controle de doenças de transmissão hídrica, já que evitam contato 
direto da população com os despejos domésticos (MAGALHÃES JÚNIOR, 
2007, p.466). 
 

A universalização dos serviços de saneamento ainda está longe de ser atingida na 

bacia. Embora a média do índice de famílias com instalações adequadas de água e de 

atendimento de coleta de lixo esteja em torno de 80,0%, a realidade local demonstra que mais 

de 60,0% dos municípios não atingem esta média, deixando à margem elevada parcela da 

população no que se refere a estes serviços básicos, contribuindo para redução da qualidade 

de vida. 

Os valores absolutos para cada município revelam claramente as deficiências do 

setor de saneamento, pois apenas cinco municípios apresentam mais de 80% das famílias 

cadastradas residentes com instalações adequadas de água: Aracaju, Pedra Mole, São 

Domingos, Frei Paulo e São Cristóvão. Em Carira, Pinhão, Macambira, Itabaiana, Campo do 

Brito e Areia Branca este valor encontra-se entre 60 e 80% de instalações adequadas e em três 

(Simão Dias, Lagarto e Itaporanga d’Ajuda) estes valores não excedem 60%, ou seja, 

praticamente 40% das famílias destes municípios apresentam condições precárias de 

abastecimento de água. O sistema de coleta de lixo abrange apenas entre 48 e 70% das 

famílias estando a melhor situação em Aracaju (96,4%) e a piores em Carira (48,0%) e Simão 

Dias (48,3%) (Tabela 30). 
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Tabela 30 – Dados brutos para a matriz de respostas para a gestão hídrica na bacia do rio 

Vaza Barris em Sergipe. 

 
Municípios 

Índice de famílias 
com instalações 

adequadas de água* 
(%) 

Índice de famílias 
com instalações 
adequadas de 
esgotos** (%) 

Índice de 
atendimento de coleta 

de lixo** 
(%) 

Carira  64 1,2 48 
Frei Paulo 85,9 2,9 79,5 
Pedra Mole 94,3 - 55,3 
Pinhão 66,3 2,9 60,0 
Simão Dias 50,3 37,1 48,3 
Macambira 62,9 7,2 54,8 
Lagarto 58,4 24,4 61,6 
São Domingos 92,8 - 67,2 
Itabaiana 75,3 16,2 75,0 
Campo do Brito 74,4 8,8 70,3 
Areia Branca 61,5 1,6 70,5 
São Cristóvão 85,5 28,2 72,6 
Itaporanga d’Ajuda 58,3 19,2 50,7 
Aracaju 97,3 67,5 96,4 

TOTAL 84,1 45,5 81,9 
* Rede pública de abastecimento. 

** Sistema público de coleta de esgoto e de lixo. 

Fonte: Adaptado de Magalhães Júnior (2007). Organização: Márcia Carvalho. 

 

Os valores são ainda mais preocupantes quando se avaliam os índices de famílias 

com instalações adequadas de esgoto. Em seis municípios (Carira, Frei Paulo, Pinhão, 

Macambira, Campo do Brito e Areia Branca) menos de 10% das famílias apresentam rede 

coletora de esgotos, sendo que em dois municípios (Pedra Mole e São Domingos) não existe a 

rede geral de coleta pública de esgotos. Em Simão Dias, Lagarto, Itabaiana, São Cristóvão e 

Itaporanga os percentuais variam entre 10 e 37% e apenas Aracaju apresenta rede coletora de 

esgoto abrangendo 67,5% das famílias. Estes dados revelam a precariedade do sistema de 

saneamento na bacia. 

Estes valores refletem nos indicadores de respostas, denotando a ausência de 

política públicas efetivas no tocante na universalização dos serviços de água e esgoto. Os 

valores mais negativos, ou seja, os menores índices (< 0,5), que refletem a ineficácia das 

ações públicas em termos de respostas às pressões locais, foram identificados em 71,4% dos 

municípios, especialmente em Carira que apresentou o menor valor (0,26). Em três 

municípios (Frei Paulo, São Domingos e São Cristóvão) os valores foram considerados 

médios (0,53) e apenas em Aracaju o índice foi considerado alto (0,8) demonstrando melhores 
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respostas às pressões/impactos antrópicos, o que se traduz em uma melhor rede de 

atendimento de abastecimento de água e coleta pública de esgotos e lixo (Tabela 31). 

 

Tabela 31 – Matriz de respostas para a gestão hídrica na bacia do rio Vaza Barris em Sergipe. 

 
 

Municípios 

Índice de 
famílias com 
instalações 

adequadas de 
água (%) 

Índice de 
famílias com 
instalações 

adequadas de 
esgotos (%) 

Índice de 
atendimento de 

coleta de lixo (%) 

Total*  Índice de 
resposta* 

Carira  2 1 1 4 0,26 Baixo 
Frei Paulo 4 1 3 8 0,53 Médio 
Pedra Mole 4 1 2 7 0,46 Baixo 
Pinhão 3 1 2 6 0,4 Baixo 
Simão Dias 2 1 2 5 0,33 Baixo 
Macambira 3 1 1 5 0,33 Baixo 
Lagarto 2 1 2 5 0,33 Baixo 
São Domingos 4 1 3 8 0,53 Médio 
Itabaiana 3 1 3 7 0,46 Baixo 
Campo do 
Brito 

3 1 3 7 0,46 Baixo 

Areia Branca 2 1 3 6 0,4 Baixo 
São Cristóvão 4 1 3 8 0,53 Médio 
Itaporanga 
d’Ajuda 

3 1 2 6 0,4 Baixo 

Aracaju 5 3 5 13 0,86 Alto 
TOTAL 4 1 4 9 0,6 Médio 

**Quanto maiores o total de pontos e o índice final, melhores são as respostas às pressões e 
aos impactos. Valores: 5 – Muito Intensos; 4 – Intensos; 3 – Médios; 2 – Fracos; 1 – Muito 
Fracos. Índice de resposta: Alto - > 0,8; Médio – 0,79-0,5; Baixo < 0,5. 
Fonte: Adaptado de Magalhães Júnior (2007). Organização: Márcia Carvalho. 
 

 

Embora Aracaju obtenha os melhores índices, no caso das respostas ao sistema de 

abastecimento de água e esgoto, faz-se mister frisar que estes valores não retratam o destino 

final dos esgotos e do lixo, que no primeiro caso é, na maioria das vezes, liberado nos rios e 

no mar e no segundo é depositado em lixões a céu aberto, como na lixeira do bairro Santa 

Maria (antiga Terra Dura). 

Diante dos indicadores escolhidos e dos índices construídos, constata-se uma 

realidade socioambiental preocupante para a bacia. Em nenhum dos municípios foi obtido o 

índice de Baixa pressão/impacto e Alta resposta, que seriam, teoricamente, os mais positivos. 

Em oito municípios (Carira, Simão Dias, Lagarto, São Domingos, Itabaiana, Campo do Brito, 

São Cristóvão e Aracaju), que corresponde a um total de 57,1%, o grau de Pressões/Impactos 

é considerado Alto, sendo que deste total, cinco apresentam Respostas Baixas (Carira, Simão 
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Dias, Lagarto, Itabaiana e Campo do Brito), ou seja, ineficazes em termos de ações públicas 

que visam minimizar as pressões sobre os recursos ambientais (Tabela 32, Figura 73).  

 
Tabela 32 – Perfil final dos municípios quanto a relação pressão/impacto/resposta para fins 

de gestão hídrica na bacia do rio Vaza Barris em Sergipe. 
 

Municípios 
Resultado da matriz 
pressões/impactos 

Resultado da matriz de 
resposta 

Carira  Alto Baixo 
Frei Paulo Médio Médio 
Pedra Mole Médio Baixo 
Pinhão Médio Baixo 
Simão Dias Alto Baixo 
Macambira Médio Baixo 
Lagarto Alto Baixo 
São Domingos Alto Médio 
Itabaiana Alto Baixo 
Campo do Brito Alto Baixo 
Areia Branca Médio Baixo 
São Cristóvão Alto Médio 
Itaporanga d’Ajuda Médio Baixo 
Aracaju Alto Alto 

TOTAL Alto Médio 
Fonte: Adaptado de Magalhães Júnior (2007). Organização: Márcia Carvalho. 

 

Outros dois municípios (São Domingos e São Cristóvão) apresentaram valores 

médios e somente um, Aracaju, o resultado foi considerado alto, o que implica, como já 

exposto, em melhores condições de atendimento a população no tocante a rede de 

abastecimento de água e coleta de esgoto e lixo. 

O município de Frei Paulo apresenta a relação pressões/impactos/resposta 

classificada como média, indicando respostas que acompanham parcialmente o grau de 

pressões. Pedra Mole, Pinhão, Macambira, Areia Branca e Itaporanga apresentam 

pressões/impactos médios, mas respostas baixas, o que significa que as ações públicas ainda 

não respondem as demandas e que comprometem a qualidade socioambiental da bacia. 

Segundo Lemos (2005), 37,3% dos municípios sergipano apresentam um 

percentual de exclusão social e privações entre 50 a 60%, que inclui os municípios de Carira, 

Pinhão, Simão Dias, Macambira, Campo do Brito, São Domingos e Itaporanga d’ Ajuda. Em 

38,6% dos municípios este percentual é de 40 a 50% e abrange, dentre outros, os municípios 

de Pedra Mole, Frei Paulo e Lagarto. Os municípios de Itabaiana e São Cristóvão e mais 

outros onze municípios sergipanos estão incluídos no percentil de exclusão correspondente de 

30 a 40%, A melhor situação encontra-se apenas em Aracaju, com percentual de excluídos 

não excedente a 12,10%. 
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Estas relações também foram diagnosticadas por Libânio et.al. (2005, p.10) ao 

afirmarem que as condições de vida das populações são melhor retratadas pela abrangência 

dos serviços de água e esgoto do que pelas reservas hídricas: 

 

Verifica-se que os estados (do Brasil) com piores indicadores sociais – menor 
esperança de vida (60 a 65 anos) e IDH (< 0,6) – apresentam menores índices 
de cobertura por rede de esgotamento sanitário (< 50%) enquanto aqueles com 
melhores indicadores sociais – maior esperança de vida (> 70 anos) e IDH (> 
0,7) – apresentam maiores índices de cobertura por rede de abastecimento de 
água (> 60%). 

 

O que se pretendeu neste momento foi analisar o grau de pressões e impactos 

sobre os recursos hídricos, que se concentram principalmente na intensificação do tipo de uso 

do solo e no elevado índice de pobreza, bem como na deficiência das políticas públicas 

relativas ao sistema de abastecimento e coleta/tratamento dos efluentes. Estes dados fornecem 

elementos para o processo de gestão municipal/estadual/federal das águas, indicando desde já 

os pontos iniciais e prioritários a serem trabalhados. 

Diante desta realidade, o capítulo subseqüente realiza uma caracterização dos 

recursos hídricos superficiais e subterrâneos, bem como aborda as disponibilidades e 

demandas, realizando também um ensaio sobre a vulnerabilidade hídrica na porção sergipana 

do Vaza Barris. 
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CAPÍTULO 5 

 

 

DISPONIBILIDADES, DEMANDAS E VULNERABILIDADE HÍDRIC A NA 

PORÇÃO SERGIPANA DA BACIA DO RIO VAZA BARRIS 

 

 

A relação direta entre a população, recurso hídrico e desenvolvimento econômico 

é inegável. Ao mesmo tempo, os estudos físicos sobre a rede de drenagem fornecem 

elementos essenciais para o conhecimento dos processos naturais e socioeconômicos que 

ocorrem em uma bacia hidrográfica. 

Desta forma, o conhecimento das disponibilidades hídricas de uma bacia torna-se 

fundamental no processo de planejamento dos recursos hídricos, associado a identificação dos 

principais usos e das referidas demandas que juntos comporão o cenário hídrico local. 

Ainda merece ser considerado o grau de vulnerabilidade a que os recursos hídricos 

estão submetidos, pois retrata a integração dos fatores naturais associados ao componente 

antrópico. 

Com relação aos recursos hídricos superficiais, estudo realizado pela JICA (2000), 

apresentou a realidade hídrica futura do estado de Sergipe para o ano de 2020, demonstrando 

que as bacias dos rios Sergipe, Vaza Barris e Piauí, apresentam déficit hídrico de -211,8 

milhões de m3/ano, -43,2 milhões de m3/ano e -2,7 milhões de m3/ano, respectivamente. 

Sabe-se que para suprir tais necessidades, o uso dos recursos subterrâneos se torna 

mais constante, ao mesmo tempo em que as transposições aumentam. Estes dados alertam 

para a necessidade de uma gestão efetiva dos recursos hídricos, pois se na atualidade a 

questão já suscita cuidados, em um futuro próximo pode gerar sérios conflitos de uso. 

Desta forma, são apresentados os principais mananciais de superfície da bacia do 

rio Vaza Barris em sua porção sergipana, bem como a realidade dos aqüíferos locais. Em 

seguida é apresentada uma análise das disponibilidades, demandas e vulnerabilidade hídrica. 
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5.1 Recursos Hídricos de Superfície 

 

As atividades de campo tiveram como objetivo analisar a situação atual dos 

recursos hídricos de superfície na bacia. Características peculiares foram diagnosticadas para 

o Alto, Médio e Baixo curso. 

A rede hidrográfica é extensa e formada por vários contribuintes intermitentes e 

perenes nas três unidades da bacia (Quadro 10). Os principais rios pela margem esquerda são 

o Salgado, Jacoca, Lomba, Traíras, Pedras, Paramopama e Santa Maria e pela margem direita 

Cansanção, Negros, Tejupeba, Água Boa e Paruí (Figura 74). Nestes mananciais foram 

identificados múltiplos usos destes recursos hídricos, demonstrando realidades que ora se 

assemelham e ora apresentam peculiaridades para cada um dos setores da bacia. 

 

Quadro 10 - Principais recursos hídricos de superfície na bacia do rio Vaza Barris/SE. 
Sub-

Unidades 
Municípios Rios Riachos 

 
 

Alto-baixo 
curso 

Carira 
Frei Paulo 
Pedra Mole 

Pinhão 
Simão Dias 
Macambira 

Negros 
Jacoca 
Salgado 
Trapiá 

Das Pias 
Buri 

Cumbe 
Carita 

Jacoquinha 
Salgado 

Olhos d’água 
Coité 

Negros 
 

Juriti 
Macaco 
Catende 
Angico 
Fedor 

Vargeado 
Pedra 

Tapuias 
Quixaba 
Molde 

Algodãozinho 
Cansanção 

 
 

Médio-baixo 
curso 

Lagarto 
São Domingos 

Itabaiana 
Campo do 

Brito 
Areia Branca 

 

Das Pedras 
Traíras 
Lomba 

Ribeira 
Moças 
Meio 

Mangabeiras 
Tapu 

Gandu 
 

Monde 
Mujinha 

Preto 
Poço 

Moleque 
Salgado 

 

Carrapato 
Comandante 
Maçaranduba 

Seriema 
Tabocas 

Catu 
 

 
 

Baixo curso 

São Cristóvão 
Itaporanga 
d’Ajuda 
Aracaju 

Paramopama 
Tejupeba 

Santa Maria 

Paruí 
Água Boa 

Apraiu 
Chinduba 
Ribeiro 
Tabocas 

 

Tinguá 
Bica 

Pitanga 
Miranda 

Serra 
Cascavel 

Besta 

Pindoba 
Ramo 

Quirino 
Velame 

Ribeirão da 
Mata 

Comprido 

Fonte: CONDESE/ITPS (1974), DESO (1997); Seplantec (2002); Atividades de Campo (2008, 2009). 
 

Em mananciais estratégicos da bacia estão localizadas vinte e quatro estações 

fluviométricas, mas nestas não há registro do nível diário da água e, portanto, as informações 

obtidas não podem ser utilizadas determinação precisa das vazões que forneceriam importante 

perfil da descarga hídrica da bacia.  
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No Alto-baixo curso merece destaque a sub-bacia do rio Salgado que apresenta 

como grandes contribuintes o próprio rio Salgado, o Jacoca e das Pias que abrangem os 

municípios de Frei Paulo e Macambira. 

Nestes rios é possível constatar que a mata ciliar foi suprimida principalmente em 

função das pastagens, dominantes nesta porção da bacia. Sem a proteção da vegetação nas 

margens dos rios, ocorre a desestabilização do solo e conseqüente carreamento de sedimentos 

para o leito do rio. Um exemplo claro desta situação pode ser identificada no rio Jacoca, 

município de Macambira, embora este ainda apresente resquícios da uma vegetação nativa de 

forma pontual (Figura 75). 

 

 

Figura 75 - Rio Jacoca no município de Macambira/SE. 

Foto da autora (2008). 

 
No rio da Pias a situação ainda é mais grave, pois a degradação da mata ciliar 

acompanha a maior parte do seu curso. Neste caso, em períodos chuvosos, a infiltração da 

água da chuva é reduzida ao mesmo tempo em que aumenta o escoamento superficial, sendo 

as inundações mais freqüentes. 

No município de Pedra Mole ainda é possível observar a vegetação ciliar 

parcialmente preservada, embora do tipo secundária, ao longo do rio Vaza Barris em função 

principalmente do relevo acidentado (Figura 76). Este rio é considerado, segundo entrevistas 

com moradores locais, como de grande importância para o município, principalmente para o 

lazer nos finais de semana. 

Pastagens 
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Figura 76 - Rio Vaza Barris no município de Pedra Mole/SE em período de cheia. 

Foto da autora (2008). 

 

Nesta localidade, em função da existência de um vale encaixado e da vazão 

considerável em períodos de cheia, já foi cogitada a possibilidade de construção de uma 

barragem, mas que não logrou êxito, devido a opção do Estado em investir na ampliação da 

rede de adutoras do São Francisco para suprimento hídrico do Alto e Médio-baixo cursos da 

bacia do rio Vaza Barris em Sergipe. 

A construção da referida barragem aumentaria as disponibilidades hídricas para 

abastecimento humano nos municípios do Alto-baixo curso, possivelmente minimizando as 

transposições da bacia do rio São Francisco, ou pelo menos, reduzindo os problemas 

referentes às secas e interrupções no abastecimento nestes municípios. 

Ainda sobre as secas, em Carira e Frei Paulo, é muito comum a presença de 

cacimbas, tanques e pequenos açudes visando o armazenamento de água no período as cheias 

para a dessedentação animal e cisternas para o abastecimento humano (Figuras 77 e 78). 

No Médio-baixo curso têm grande relevância as sub-bacias dos rios das Traíras e 

do rio Lomba. A sub-bacia do rio Traíras abrange os municípios de Itabaiana, Campo do 

Brito, Areia Branca e, em menor proporção, Macambira. As águas desta sub-bacia apresentam 

múltiplos usos, dentre eles abastecimento público, dessendentação animal, irrigação e outros. 

Nela situa-se a barragem da Ribeira que abastece a sede municipal de Itabaiana e municípios 

em seu entorno, sendo, contraditoriamente, utilizado como corpo receptor de efluentes 

doméstico. 

Rio Vaza Barris 
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Figura 77 - Cacimbas para armazenamento de água para o gado durante a estiagem em 
Carira/SE. 

Foto da autora (2007). 

 

Figura 78 - Cisternas para armazenamento de água das chuvas para as famílias em função do 
período de seca em Frei Paulo/SE. 

Foto da autora (2009). 

 

Nesta sub-bacia, durante as atividades de campo, foi possível diagnosticar além do 

desmatamento da vegetação ciliar, o pisoteio do gado ao longo de mananciais superficiais na 

estrada de acesso aos municípios sergipanos de Itabaiana a Campo do Brito (Figura 79). O 

pisoteio do gado, dentre outras questões, aumenta a compactação do solo, diminuindo a 
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infiltração e aumentando a quantidade de sedimentos superficiais que são carreados para o 

leito do riacho, durante o período chuvoso. 

 

Figura 79 - Pisoteio do gado em afluente do rio das Traíras no município de Campo do 

Brito/SE. 

Foto da autora (2008). 

 

Apesar da existência de uma sede da COHIDRO nas proximidades e de uma 

estação de captação da DESO na própria barragem, a mesma carece de uma maior 

fiscalização quanto à qualidade das águas e do que é despejado na mesma. Já estão instalados 

vários bares em seu entorno, tanto na parte voltada para o município de Itabaiana, quanto na 

porção mais próxima da sede de Campo do Brito (Figura 80).  Embora ofereçam mais um 

lazer para a comunidade, há falta de fiscalização do total de efluentes que são liberados na 

barragem e que podem estar comprometendo a qualidade da água para abastecimento. A 

barragem é utilizada ainda para dessendentação animal, lavagem dos referidos animais, 

depósito de lixo proveniente dos bares, dentre outros (Figura 81). 

A sub-bacia do rio Lomba abrange o município de Campo do Brito. Devido às 

dificuldades em seu acesso, ainda apresenta uma mata ciliar preservada (Figura 82). Há 

suspeita de que seja utilizado como receptor de efluentes de um curtume localizado em suas 

proximidades. Em um de seus afluentes foi constatada a poluição das suas águas por resíduos 

orgânicos, além de não apresentar mata ciliar (Figura 83). 
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Figura 80 - Barragem da 
Ribeira em Itabaiana/SE. 
Foto da autora (2008). 

 
 

Figura 81 - Barragem da Ribeira 
em Itabaiana/SE. 
Foto da autora (2008). 

 

Barragem 

Figura 82 - Rio Lomba em 
Campo do Brito/SE. 
Foto: Jadson de Jesus (2007). 
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Figura 83 - Poluição em afluente do rio Lomba no município de São Domingos/SE. 
 

Foto: Wesley Paes (2008). 
 

 

Na bacia costeira os principais afluentes do rio Vaza Barris pela margem esquerda 

e que abrange o município de São Cristóvão são o rio Santa Maria (abrangendo também a 

Zona de Expansão Urbana de Aracaju) e o rio Paramopama, que podem ser classificadas 

como sub-bacias. Pela margem direita destacam-se as sub-bacias do rio Tejupeba e do riacho 

Água Boa que engloba também o riacho Paruí, todos três localizados no município de 

Itaporanga d’ Ajuda.   

A nascente do rio Tejupeba não apresenta nenhuma proteção de vegetação nativa, 

o que pode contribuir significativamente para a desperenização deste manancial (Figura 84). 

Em estudo realizado pela JICA em 1998, pode ser constato que este rio apresenta água doce e 

de boa qualidade podendo ser classificada como Classe 2 de acordo com a Resolução 

CONAMA 20/86, compatíveis para abastecimento humano e irrigação sem restrições. 

A sub-bacia do riacho Água Boa, de regime perene, apresenta água de qualidade 

compatível para o abastecimento humano, embora, como nos demais corpos hídricos da bacia, 

apresenta problemas no tocante a supressão da mata ciliar e a contaminação por efluentes 

domésticos (Figura 85). Os principais usos estão relacionados com a dessedentação animal, 

lavagem de roupas e lazer. 
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Figura 84 - Nascente do rio Tejupeba em Itaporanga d’Ajuda/SE. 

Foto: Walter Aragão (2007). 

 

 

Figura 85 - Riacho Água Boa em Itaporanga d’Ajuda/SE. 

Foto: SERGIPE/CONTÉCNICA (2003). 

 

O rio Paramopama é perene e corta a cidade de São Cristóvão, cuja expansão na 

denominada parte baixa, ocorreu ao longo de suas margens. Em seu alto e médio curso 

apresenta água de qualidade aceitável para consumo humano, a exemplo da Fonte da Bica, 

localizada no Parque Governador João Alves Filho, também utilizada como lazer pela 

comunidade. No entanto, a jusante deste Parque os processos de degradação se acentuam e o 

rio Paramopama, atualmente é depósito de esgoto e lixo da cidade, tendo suas margens 

invadidas por construções inadequadas (Figura 86). 
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Figura 86 - Rio Paramopama no município de São Cristóvão/SE. 

Foto: Santos (2007). 

 

De caráter altamente antrópico, a porção estuarina do rio Paramopama apresenta 

elevado grau de poluição hídrica, em função da ausência de saneamento básico e de vários 

conflitos de uso, embora a vegetação típica deste tipo de ecossistema (o manguezal) ainda 

resista a tal impacto.  

Outro fator de degradação dos recursos hídricos da bacia e que apresenta relação 

direta com as atividades humanas é o processo erosivo que ocorrem nas margens do Vaza 

Barris (Figura 87).  

 

Figura 87 – Erosão nas margens 
do rio Vaza Barris no município 
de Itaporanga d’Ajuda/SE. 
 
Foto: Vasco et al  (2009). 
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Isto ocorre em função principalmente do tipo do uso do solo, fortemente voltado 

para a pastagem, associado à ausência de mata ciliar e que traz como conseqüências o 

assoreamento do manancial com o aumento dos sedimentos que são carreados para o rio, 

deterioração da qualidade hídrica, dentre outros. 

Além destes complicadores, Vargas (1999, p.2) ressalta outros: 

 

A preservação da cobertura vegetal é essencial para a conservação dos 
recursos hídricos, pois desempenha papel importante tanto no escoamento 
superficial como no deflúvio subterrâneo. A remoção da cobertura vegetal 
reduz o intervalo de tempo observado entre a queda da chuva e a elevação do 
nível dos rios, diminui a evapotranspiração e a retenção de água nas bacias de 
drenagem e aumenta o pico das cheias. Portanto, não pode haver uma política 
coerente de conservação ou proteção de recursos hídricos que seja dissociada 
de uma política de preservação ou mesmo recuperação da cobertura vegetal, 
especialmente das matas ciliares. A eficácia desta política, por sua vez, 
dependerá de um planejamento adequado do uso do solo, buscando evitar a 
ocupação das áreas de várzeas.  

 

Nas proximidades de confluência do rio Paramopama com o Vaza Barris, o 

manguezal ainda se encontra preservado, sendo considerado como uma Área de Proteção 

Ambiental, citada anteriormente, sendo a pesca ainda bastante expressiva, ao mesmo tempo 

em que é utilizado como área de lazer para a comunidade (Figura 88). 

 

 

Figura 88 - Usos das águas estuarinas do Vaza Barris para recreação da comunidade. 

Foto da autora (2009). 
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Ao longo da bacia constata-se que a presença da mata ciliar é mínima, e quando 

está presente não respeita o estabelecido pelo Código Florestal Brasileiro (Lei n° 4.771), em 

vigor desde 1965, que estabelece, dentre outras considerações, que ao longo dos rios ou de 

qualquer curso d'água a faixa mínima destinada a mata ciliar será de 30 metros para os cursos 

d'água com menos de 10 metros de largura. 

Essa realidade de degradação dos mananciais superficiais não é recente, retratando 

um processo histórico de apropriação das terras e dos recursos naturais de maneira 

insustentável e que se reflete na atualidade, dentre outras conseqüências, em redução das 

vazões dos corpos hídricos nos períodos de seca e na diminuição da qualidade de suas águas. 

Ao mesmo tempo, esta situação nos remete a um pensar sobre a adoção da bacia 

hidrográfica como única unidade de gestão das águas, conforme preconiza as leis federal e 

estadual sobre os recursos hídricos, pois há um abismo entre o ente gestor, que no caso em 

estudo é a União, e os reais problemas de degradação que ocorrem em nível local. 

O enfrentamento destas e de outras questões de relevância socioambiental 

poderiam estar amparadas no âmbito local, através do fortalecimento da atuação dos atores 

sociais, independentes de ações públicas. 

 

5.2 Recursos Hídricos Subterrâneos 

 

O conhecimento dos aspectos hidrogeológicos é fundamental para o uso das águas 

subterrâneas, pois determinam o tipo de porosidade e permeabilidade que irão influenciar na 

determinação da quantidade e da qualidade da água dos aqüíferos.  

A porosidade é mais alta em rochas sedimentares (10-40%) do que em rochas 

ígneas e metamórficas (1-2%). Os arenitos e calcários apresentam grandes quantidades de 

espaços porosos, determinando alta porosidade e permeabilidade neste tipo de solo. Na 

maioria dos folhelhos fraturados, a porosidade é menor que 10%, enquanto nas rochas 

fraturadas pode atingir 10% do volume em função das fissuras (PRESS et.al., 2008). 

Em Sergipe são identificados seis Domínios Hidrogeológicos: Formações 

Superficiais Cenozóicas, Bacias Sedimentares, Grupo Estância, Metacarbonatos, 

Metasedimentos/Metavulcanitos e Cristalino. 

Na bacia do Vaza Barris são identificados todos estes domínios hidrogeológicos 

que correspondem a diferentes tipos de aqüíferos (Quadro 11 e Figura 89). O aqüífero do tipo 

granular é mais abrangente na porção costeira da bacia, apresentando alta porosidade e 

permeabilidade que se traduz em aqüíferos com boas reservas hídricas.  O do tipo fissural e 



 251

fissural muito fraturado, ambos predominando na porção mais interiorana da bacia, são 

compostos por rochas que apresentam de baixa a muito baixa porosidade conferindo uma 

menor e descontínua reserva hídrica. 

 

Quadro 11 - Domínios Hidrogeológicos dos municípios integrantes da bacia do rio Vaza 
Barris/SE. 

 
 
 
 
MUNICÍPIOS 

DOMÍNIOS HIDROGEOLÓGICOS E AQÜIFEROS ASSOCIADOS 
Formações 
Superficiais 
Cenozóicas 

Bacias 
Sedimenta-

res 

Grupo 
Estância 

Metacarbona-
tos 

Metassedimentos 
/ Metavulcanitos 

Cristalino 

Aqüífero 
Granular 

Aqüífero 
Granular 

Aqüífero 
Granular e 

Misto 

Aqüífero 
Cárstico 

Aqüífero Fisural Aqüífero 
Fisural 

Carira X    X X 
Frei Paulo X  X X X X 
Pedra Mole    X X  
Pinhão    X X  
Areia Branca X X X X X X 
Campo do 
Brito 

X  X X X X 

Itabaiana X  X X X X 
Macambira   X X X X 
São 
Domingos 

X  X X X X 

Lagarto X  X X X X 
Simão Dias   X X X X 
São 
Cristóvão 

X X     

Itaporanga 
d’Ajuda 

X   X X  

Aracaju X      

Fonte: CPRM (2002). Organização: Márcia Carvalho. 

 

O Domínio dos Metasedimentos/Metavulcanitos e do Cristalino tem 

comportamento de aqüífero fissural e a ocorrência da água subterrânea é condicionada por 

uma porosidade secundária devido a fraturas e fendas, o que se traduz por reservatórios 

aleatórios, descontínuos e de pequena extensão (CPRM, 2002). 

Dentro deste contexto, em geral, os aqüíferos destes dois domínios apresentam 

pequenas vazões quando ocorre a perfuração de poços e a água, em função da falta de 

circulação, dos efeitos do clima semi-árido e do tipo de rocha, apresenta-se muitas vezes 

salinizada, apresentando um potencial hidrogeológico baixo. 

Este tipo de aqüífero ocorre nos municípios que apresentam deficiência hídrica 

tanto superficial quanto subterrânea, sendo os mesmo geralmente abastecidos por adutoras 

que captam água de principalmente da bacia do rio São Francisco, como será abordado 

posteriormente. 
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Os Metasedimentos/Metavulcanitos apresentam abrangência significativa na bacia 

em estudo. Ocorre em doze dos quatorze municípios que integram a área em estudo, sendo 

que em Carira, Frei Paulo, Pedra Mole e Macambira abrange em torno de 50% do território 

municipal. 

O Cristalino abrange a unidade geológica dos Domos de Simão Dias e Itabaiana, 

ocorrendo em nove municípios da bacia, sendo expressivo nos municípios de Campo do Brito 

e Itabaiana, correspondendo a 50% e 80% do território, respectivamente. 

As Formações Superficiais Cenozóicas são constituídas por rochas sedimentares 

que recobrem outras rochas mais antigas das Bacias Sedimentares, da Faixa de Dobramentos 

Sergipana e do Embasamento Gnáissico (CPRM, 2002). Este Domínio tem abrangência 

significativa na bacia costeira, ocorrendo ainda de forma isolado nos municípios de Frei Paulo 

e Carira. Considerando suas características hidrogeológicos, tem um comportamento de 

Aqüífero Granular, com porosidade primária que possibilita uma elevada permeabilidade, 

conferindo boas condições de armazenamento e descarga hídrica. 

O domínio hidrogeológico denominado Grupo Estância tem abrangência reduzida 

na bacia, encontra-se principalmente no entrono do Domo de Itabaiana, sendo mais 

representativo nos municípios de São Domingos e Lagarto. Os terrenos desse domínio 

apresentam intenso fraturamento, litificação acentuada e forte compactação, apresentando ao 

mesmo tempo um comportamento de aqüífero granular com porosidade primária baixa e um 

comportamento fissural acentuado, sendo, portanto denominado de aqüífero do tipo granular e 

misto, com um potencial hidrogeológico de médio a baixo (CPRM, 2002).  

As Bacias Sedimentares, assim como as Formações Superficiais Cenozóicas, 

apresentam um aqüífero do tipo granular, com excelentes condições de armazenamento e 

descarga de água, em função da espessura de sedimentos e da alta permeabilidade de suas 

litologias.  

O aqüífero cárstico ocorre no Domínio dos Metacarbonatos, desenvolvido em 

rochas calcárias, calcárias magnesianos e dolomiticas. Fraturas e outras superfícies de 

descontinuidade, alargadas por processos de dissolução pela água propiciam ao sistema 

porosidade e permeabilidade secundária, que permitem acumulação de água em volumes 

consideráveis (CPRM, 2002). É bastante expressivo no município de Pinhão, correspondendo 

a 60% do território municipal. A água deste aqüífero é geralmente do tipo carbonatada, 

limitando o seu uso para o abastecimento humano. 

A importância das águas subterrâneas vai além do seu uso para abastecimento. Ela é 

fundamental na manutenção da perenidade de diversos mananciais, principalmente no período 
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das secas. A água subterrânea, paulatinamente, acaba atingindo os cursos fluviais, mantendo o 

escoamento durante certo tempo. Assim, há um relacionamento entre o rio e o lençol 

subterrâneo no que se refere ao fluxo de água. 

O uso da água subterrânea ocorre em todos os municípios da bacia, conforme 

exposto no capítulo anterior. A principal finalidade está enquadrada como uso múltiplo 

(67,4%), podendo ainda ser identificadas as categorias de uso doméstico, agrícola e 

dessendentação animal evidenciando a importância os recursos hídricos subterrâneos para as 

atividades humanas (Tabela 33). 

O uso múltiplo ocorre em todos os municípios (exceto em Aracaju, no qual não há 

dados disponíveis), apresentando maior percentagem em São Cristóvão (93,1%) e em 

Itabaiana (74,1%). O uso doméstico primário também é significativo, abrangendo 12 

municípios, destacando-se em São Domingos (51,6%), sendo inexistente em Macambira. 

A utilização de poços somente para uso doméstico secundário, agrícola ou para 

dessedentação animal é menos relevante. No entanto, estes usos podem estar incluídos no uso 

múltiplo ou não terem sido identificados, pois 20,7% do total dos poços não apresentam dados 

informativos sobre os usos das águas. O município de Carira é o que apresenta o índice mais 

elevado de poços sem dados cadastrais, 74,5%. Por outro lado, em São Cristóvão as 

finalidades de uso foram diagnosticadas em todos os poços. 

Sobre os aspectos qualitativos destaca-se um elevado índice de poços que não 

possuem análise de parâmetros químicos e biológicos, ressaltando a necessidade de ações 

integradas de gestão hídrica, visando compatibilizar as potencialidades do aqüífero com os 

múltiplos usos, bem como para diagnosticar o grau de interferência antrópica no referido 

ponto de captação. 

Do total de 1886 poços, 40% não apresentam uma caracterização da qualidade da 

água. Os municípios que mais carecem de informação são Carira (70,2%), Frei Paulo 

(70,6%), Pinhão (62,0%), Macambira (53,3%), Simão Dias (50,6%) e Areia Branca (50,9%). 

Os cinco primeiros integram o Alto-baixo curso da bacia, apresentando clima de 

transição para o semi-árido, estão totalmente inseridos no Polígono das Secas e apresentam 

elevada intermitência de seus rios. Ou seja, reúnem características que conferem a 

necessidade de aumento da oferta hídrica e de uma avaliação constante da qualidade das suas 

águas subterrâneas, sendo que a realidade exprime justamente o contrário. Em Carira, Frei 

Paulo, Pedra Mole e Simão Dias além da ausência de dados qualitativos, o total de poços 

paralisados, não instaladas ou abandonados superam 50% do total. 
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Tabela 33 – Características dos usos das águas dos poços tubulares dos municípios integrantes da bacia do rio Vaza Barris em Sergipe. 

 

 

Município 

Finalidade de uso Qualidade das águas 

Doméstico 

Primário 

Doméstico 

Secundário 

Uso Múltiplo Uso Agrícola Suprimento 

Animal 

Sem 

Informação 

Doce Salgada Salobra Sem 

Informação 

Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total % 
Carira 

1 2,1 - - 9 19,1 - - 2 4,3 35 74,5 - - 14 29,8 - - 33 70,2 
Frei Paulo 

18 26,5 - - 24 35,3 - - - - 26 38,2 - - 19 27,9 1 1,5 48 70,6 
Pedra Mole 

2 7,4 - - 11 40,7 - - - - 14 51,9 - - 3 11,1 1 3,7 23 85,2 
Pinhão 

5 10,0 - - 28 56,0 - - 1 2,0 16 32,0 - - 4 8,0 15 30,0 31 62,0 
Simão Dias 

17 9,2 26 14,1 118 64,2 - - 4 2,2 19 10,3 10 5,4 48 26,1 33 17,9 93 50,6 
Macambira 

- - 5 8,0 30 48,4 - - - - 27 43,6 5 8,0 7 11,3 17 27,4 33 53,3 
Lagarto 

36 1,9 12 4,0 188 62,0 3 10,0 3 1,0 61 20,1 131 43,2 19 6,3 12 4,0 141 46,5 
São 

Domingos 16 51,6 - - 6 19,3 - - - - 9 29,1 17 54,8 - - 1 3,2 13 42,0 

Itabaiana 
35 5,0 7 10,0 513 74,1 14 2,0 - - 124 17,9 213 30,6 51 7,3 253 36,3 180 25,8 

Campo do 
Brito 7 8,1 - - 60 69,8 1 1,2 - - 18 20,9 25 29,1 8 9,3 30 34,9 23 26,7 

Areia 
Branca 4 7,8 - - 24 47,1 - - - - 23 45,1 24 47,1 - - 1 2,0 26 50,9 

São 
Cristóvão 12 5,9 - - 188 93,1 - - 2 1,0 - - 123 60,9 1 0,5 4 2,0 74 36,6 

Itaporanga 
d’Ajuda 8 7,8 - - 73 71,6 1 1,0 1 1,0 19 18,6 60 58,8 - - 6 5,9 36 35,3 

Aracaju* 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Total 
161 8,5 50 2,6 1272 67,4 19 1,0 13 0,7 391 20,7 608 32,0 174 9,0 374 19,8 754 40,0 

Fonte: CPRM (2002); SEPLANTEC (2002). * Sem dados disponíveis. Organização: Márcia Carvalho. 
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Uma questão referente a qualidade das águas de grande importância no uso dos 

recursos hídricos subterrâneos está relacionada com o teor de sais. Verifica-se que há um 

grande número de poços sem informações especifica sobre esta questão o que pode trazer 

sérios ricos para o uso da mesma na irrigação, por exemplo, pois o excesso de sais pode 

gradativamente gerar uma redução na capacidade de infiltração da água no solo, prejudicando 

as culturas e o próprio solo. 

Dos 1886 poços existentes, 32,0% apresentam águas identificadas como doce, 

19,8% salobra e 9,0% salgada. A maioria dos poços com água doce encontram-se em São 

Cristóvão (60,9%) e em Itaporanga d’Ajuda (58,8%). Isto ocorre em função destes municípios 

apresentaram uma estrutura geológica denominada de Formações Superficiais Cenozóicas que 

conferem características hidrogeológicas de um aqüífero do tipo granular que armazena 

satisfatoriamente água em quantidade e qualidade. 

As menores percentagens de água doce foram diagnosticadas em Simão Dias 

(5,4%) e Macambira (8,0%), ambos apresentando aqüífero do tipo fissural, pertencentes ao 

domínio do Cristalino e Metassedimentos, respectivamente, que em função da rocha de 

origem pode conferir um elevado teor de sais às águas subterrâneas. 

Estas características conferem aos municípios de Itabaiana e Campo do Brito um 

elevado percentual de poços com águas salobras, totalizando 36,6% e 34,9%, respectivamente 

e salgada em Carira (29,8%) e Frei Paulo (27,9%). 

Uma outra questão associada ao uso da água subterrânea está relacionada com a 

diminuição da infiltração da água no solo com o uso contínuo da mesma para irrigação. Em 

estudo realizado por Cruz et.al. (2008) foi constato que a bacia do Vaza Barris apresenta uma 

tendência de ocorrer diminuição da infiltração da água no solo e conseqüente processo de 

solidificação em função do uso da água subterrânea em culturas irrigadas na região do litoral 

até sua porção central, sendo que no Alto-baixo curso este fato não foi constatado. 

A região da bacia inserida no Polígono das Secas e que apresenta aqüífero do tipo 

fissural, dominante no Alto e Médio-baixo curso, apresenta uma maior suscetibilidade à 

elevação da concentração de sais na água subterrânea, daí a necessidade de um 

monitoramento dos usos e da qualidade das águas na bacia em estudo. 
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5.3 Disponibilidade Hídrica 

 

O estudo do potencial hídrico superficial em uma bacia hidrográfica tem como 

objetivo apresentar dados referentes a disponibilidade de recurso hídrico, base fundamental 

para o desenvolvimento socioeconômico e ecossistêmico de uma localidade. 

Para tal, os dados fluviométricos e a identificação dos principais usos das águas na 

bacia tornam-se fundamentais na identificação dos pontos com vazões suficientes para o 

atendimento das demandas e os pontos onde a demanda supera a disponibilidade hídrica. 

A rede fluviométrica da bacia do rio Vaza Barris é constituída de duas estações de 

medição de cota e descarga as quais são operadas pela Aneel, mas apenas uma estação 

continua em operação, denominada de Fazenda Belém. A outra estação - Ponte SE-302, 

embora desativada, apresenta significância em função de sua série histórica. 

A Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO) faz medições de descarga 

instantânea na bacia do rio Vaza Barris em 20 pontos, principalmente na região Centro-Leste 

da bacia, mas não dispõe de escalas de leituras diretas nos pontos de medição, por isto não há 

registro do nível diário da água e, portanto, não podem ser utilizados. A COHIDRO 

(Companhia de Desenvolvimento dos Recursos Hídricos e Irrigação do Estado de Sergipe) 

também monitorava cinco pontos de medição de descarga na bacia do rio Vaza Barris, 

entretanto, estes pontos encontram-se desativados (Quadro 12). 

Embora estes pontos de medição localizem-se em mananciais utilizados para 

abastecimento humano e representem pontos estratégicos na bacia, necessitam ser melhor 

instrumentalizados para dar suporte à gestão local, pois como não há leitura de nível de água 

com medição de descarga instantânea não podem ser utilizados para fins de estudo de 

probabilidade de vazões com garantia da ocorrência das mesmas. 

Com base nas séries históricas de medição de vazão da ANEEL21, entre os anos 

de 1971 e 1999, é possível constatar, em termos de valores médios de vazão, que o 

escoamento superficial predomina nos meses de março, abril, maio, junho e julho no posto da 

Fazenda Belém, que corresponde ao período de maior pluviosidade no estado. O mês de julho 

é o que apresenta a maior contribuição superficial, no qual o hidrograma atinge o máximo 

(22,3m3/s) sendo que os meses de outubro e novembro apresentam os menores valores (4,8 e 

3,4 m3/s, respectivamente) (Tabela 34). 

 

                                                 
21  A Agência Nacional de Energia Elétrica é uma autarquia em regime especial, vinculada ao Ministério de 
Minas e Energia (MME) instituída pela Lei n. 9.427 de 1996. 
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Quadro 12 – Inventário dos pontos de medição de descarga hídrica instantânea na bacia do 
rio Vaza Barris em Sergipe. 

 
ESTAÇÃO MANANCIAL ÓRGÃO TÉRMINO 

DAS 
MEDIÇÕES 

SITUAÇÃO 
ATUAL 

BR-101 (DESO 43) CHINDUBA DESO  O 
RITA CACETE (DESO 41) COMPRIDO DESO   

ESTRADA PARA CAJAÍBA (PED 
01-A) 

PEDRAS COHIDRO 1994 D 

FAZ. ITAPEROÁ-BR 101(DESO 
49) 

PINDOBA DESO  O 

FAZ. ESCURIAL (DESO 48) PITANGA DESO  O 
 CAP DESO S.CRISTOVÃO 
(DESO 46) 

RIACHO DA BESTA DESO  O 

 FAZ. RANCHO ALEGRE (DESO 
56) 

RIACHO PANEMA DESO  O 

FAZ. PANEMA (DESO 50) RIACHO PÉ-DE-SERRA DESO  O 
FAZ. CAMUCULÉ (DESO 54) RIACHO QUIRINO DESO  O 

FAZ. DIRA I (DESO 51) RIACHO RIBEIRÃO DA 
MATA 

DESO  O 

 FAZ. DIRA II (DESO 52) RIACHO RIB. DA MATA DESO  O 
MORENA (DESO 53) RIACHO RIBEIRA DESO  O 

CAP DESO JENIPAPO (DESO 55) RIACHO TABOCAS DESO  O 
CAP.DESO SAPÉ (DESO 44) RIACHO TABOCAS DESO  O 

CAMPOS (DESO 57) RIACHO TINGA DESO  O 
TAPERA (DESO 45) RIACHO TINGA DESO  O 

FAZ. SALGADO (SAL 01-A) SALGADO COHIDRO 1996 D 
FAZ. COLÉGIO (DESO 42) TEJUPEBA DESO  O 

PEDREIRA ANHANGUERA (TRA 
01-A) 

TRAÍRAS COHIDRO 1994 D 

CAP.DESO ITABAIANA(DESO 
47) 

VAZA-BARRIS DESO  O 

FAZ. DIRA III (DESO 60) VAZA-BARRIS DESO  O 
FAZ. PASSAGEM (DESO 59) VAZA-BARRIS DESO  O 

23 PEDRA MOLE VAZA-BARRIS ANEEL  O 
PEDRA MOLE (DESO 58) VAZA-BARRIS DESO   

P.IRRI.POÇÃO DA RIBEIRA  VAZA-BARRIS COHIDRO  D 
PONTE SE-302 (VAZ-01A)  VAZA-BARRIS COHIDRO 1994 D 

O – Operando  D – Desativada 
Fonte: Cunha (2001). Organização: Márcia Carvalho. 

 

Nos anos em que há um monitoramento de todos os meses, constata-se que as 

maiores vazões ocorreram em 1974 (32,4 m3/s), 1989 (23,8 m3/s), 1978 (21,3 m3/s) e 1976 

(21,2 m3/s), apresentando um comportamento irregular nos demais anos, sendo os valores 

mínimos ocorridos em 1995 (4 m3/s), 1976 (4,3 m3/s) e 1998 (4,9 m3/s). Este último ano 

apresentou comportamento de escassez hídrica temporal, ou seja, baixas vazões o ano inteiro. 

Considerando a média total da série histórica, observa-se que no mês de agosto, 

em função da redução da precipitação, inicia o escoamento de base ou subterrâneo, refletindo 

o período de escassez hídrica superficial da bacia (Figura 90). 
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Tabela 34 – Vazões mensais no posto Fazenda Belém (1971-1999). 

 

Fonte: Cunha (2001). 

 

Figura 90 – Média das vazões mensais no posto da Fazenda Belém (1971-1999). 

Fonte: Cunha (2001). 
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O escoamento superficial da estação fluviométrica da Ponte SE-302 na série 

histórica considerada (1985 – 1997) apresenta um comportamento semelhante ao da Fazenda 

Belém, mas com vazões inferiores. Os valores mais elevados ocorreram nos meses de março, 

abril, maio e junho. O mês de maio é o que apresenta a maior contribuição superficial, no qual 

o hidrograma atinge o pico de 9,3 m3/s e a menor foi registrado no mês de outubro (1,1 m3/s) 

(Tabela 35). 

Tabela 35 – Vazões mensais no posto Ponte SE-302 (1985-1997). 

 

Fonte: Cunha (2001). 

 

Neste posto as médias anual e mensal, ao longo da série histórica de treze anos, 

apresentam vazões baixas, sendo inferiores para este mesmo período ao da Fazenda Belém. 

Após o mês de junho inicia-se a recessão da curva onde se observa um ponto de 

inflexão acentuado no mês de agosto dando origem ao escoamento de base ou subterrâneo. Da 

mesma forma que no outro posto descrito, embora com valores inferiores, os meses de agosto, 

setembro, outubro, novembro e dezembro são os meses de menor contribuição pluviométrica 

o que resulta em menores vazões, refletindo o período de escassez hídrica da bacia (Figura 

91). 

Em comparação com o Posto da Fazenda Belém para o mesmo período (1985-

1997) a vazão média do Posto da Ponte SE-302 é inferior 46,5%. As contribuições 

superficiais são bem mais modestas, atingindo valores mínimos de 1,1; 1,3; e 1,7 m3/s nos 

meses de outubro, setembro e novembro respectivamente. 
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Figura 91 – Média das vazões mensais ao longo do ano no posto Ponte SE-302 (1985-1997). 

Fonte: Cunha (2001). 

 

Enquanto que no Posto da Fazenda Belém o segundo ano com a maior média de 

vazão foi o de 1989 (23,8 m3/s) no Posto SE-302 a contribuição ao escoamento superficial foi 

de apenas 3,2 m3/s. 

No mês de maio deste mesmo ano foi registrada a 5ª maior vazão obtida na série 

histórica de 29 anos do Posto da Fazenda Belém, 40,8 m3/s; enquanto que no Posto SE-302 o 

valor obtido foi de apenas 8,6 m3/s ao longo de 13 anos. 

Estes dados permitem obter a vazão de referência denominada de Q90 - vazão cuja 

freqüência de ocorrência se dá em valores iguais ou superiores a ela em 90% do tempo - como 

critério para análise dos pedidos de outorga. Esta vazão de referência está associada aos 

períodos de estiagem para garantir a disponibilidade da água aos usuários. São vazões 

pequenas que ocorrem na secção fluviométrica para um determinado tempo. Ela é 

determinada pelas vazões mínimas ao longo dos meses durante determinada série histórica. 

As vazões mínimas mensais ao longo do tempo observadas no posto Fazenda 

Belém variam respectivamente de 0,2 m3/s a 2,7 m3/s para a série de 1971 a 1999, e de 0 a 1,3 

m3/s para a série 1985 a 1997 do posto da Ponte SE-302, sendo estes os valores de referencia 

para a Q90 (Figuras 92 e 93).  
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É importante salientar que as vazões para captação para diversos fins devem 

obedecer a estes valores, como também a vazão ambiental que deve ser preservada a jusante 

das captações, deve equivaler a 10% da vazão da Q90.  

A análise da vazão média diária observada no posto da Fazenda Belém foi de 

11,6m³/s, a vazão máxima registrada foi de 647 m³/s e a vazão mínima foi 0,2 m3/s e para o 

posto Ponte SE-302 temos 4,2 m³/s para a média, 333 m³/s para a máxima e 0 m³/s para a 

mínima. 

Assim, para o posto da Fazenda Belém a vazão com 90% de garantia, ou seja, 

vazões que permanecem no leito do rio em 90% do tempo é igual a 1 m³/s.  Para o outro posto 

Figura 92 – Vazões mínimas 
anuais no posto da Fazenda 
Belém (1971-1999). 
 
Fonte: Cunha (2001). 
 

Figura 93 – Vazões mínimas 
anuais no posto Ponte SE-302 
(1985-1997). 
 
Fonte: Cunha (2001). 
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a vazão com 90% de garantia é igual a 0,4 m³/s. Estas vazões, de acordo com a Resolução nº 

1/2001 que dispõe sobre a outorga no estado de Sergipe, serão tomadas como referência para 

análise de pedidos de outorga quando da captação a fio d’água na bacia do rio Vaza Barris. 

Estes valores de vazão a serem outorgados são baixos quando se observam as 

demandas e o uso crescente da água. Outros postos de medição necessitam ser equipados para 

fornecerem estes mesmos dados buscando ter um perfil da bacia no estado. 

Desta forma, observa-se a variabilidade temporal e espacial das vazões na bacia 

para um mesmo período de medição. Estes dados são fundamentais para a comunidade local e 

necessitam de um maior monitoramento e divulgação de resultados, pois tais informações são 

necessárias para o planejamento de uso dos recursos hídricos, tanto para a escolha do tipo de 

cultivo e a época de plantio do mesmo, quanto aponta para a necessidade de investimentos em 

armazenagem das águas pluviais e fluviais nos períodos de máxima precipitação e vazão, fato 

este não adotado na bacia. 

 

 

5.4 Demandas Hídricas 

 

A bacia do rio Vaza Barris no estado de Sergipe foi compartimentalizada em oito 

Unidades de Balanço ou Unidade de Planejamento Hídrico, a partir das quais foi possível 

estimar disponibilidades e demandas considerando os principais usos das águas (Figura 94). 

As unidades de balanço abrangem mais de um município. As maiores unidades são 

a do rio Salgado, com 534,4km2; Baixo Vaza Barris, com 405km2 e Cansanção/Rio dos 

Negros, com 447,5km2. As menores são Eixo no Vaza Barris, Belém e Rio Vaza Barris, com 

193, 281 e 281,1 km2, respectivamente (Quadro 13). 

Em 2000, a população da bacia totalizava 221.868 habitantes, o que correspondia a 

uma densidade demográfica de 86,64 hab/km2. A população rural era superior a urbana, 

totalizando 52,7%, concentrada principalmente nas unidades Rio Salgado (57.390 habitantes), 

Rio das Traíras (11.579) e Belém (4.970). A população urbana abrangia 47,3% do total da 

população da bacia, sendo que a unidade que concentra um maior contingente urbano é a o do 

Baixo Vaza Barris com 72.073 habitantes (Tabela 36). 
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Quadro 13 - Localização e área total das Unidades de Planejamento na bacia do rio Vaza 
Barris/SE. 

 
Unidades de Planejamento / 

UBH 
Municípios Área 

(km2) 
401 – Cansanção / Rio dos 
Negros 

Carira e parcialmente Pinhão e Simão Dias 447,5 

402 – Rio Vaza Barris Abrange parcialmente Simão Dias, Pinhão, 
Pedra Mole e Lagarto 

281,1 

403 – Rio Salgado Frei Paulo, Macambira e parcialmente 
Pinhão, Pedra Mole, Campo do Brito e 

Lagarto 

534,2 

404 – Eixo no Rio Vaza Barris Abrange parcialmente Lagarto e São 
Domingos 

193,0 

405 – Rio Lomba Campo do Brito e parcialmente São 
Domingos e Itaporanga d’Ajuda 

178,5 

406 – Rio das Traíras Itabaiana, Areia Branca e parte de Campo 
do Brito 

240,3 

407 – Belém Zona rural de parte de Itaporanga e São 
Cristóvão 

281,0 

408 – Baixo Vaza Barris Abrange parcialmente Itaporanga, São 
Cristóvão e a Zona de Expansão de Aracaju 

405,0 

TOTAL 2.560,6 
Fonte: JICA (2000). Organização: Márcia Carvalho.  

 

Tabela 36 - População urbana, rural e total nas Unidades de Balanço Hídrico da Bacia do rio 
Vaza Barris em Sergipe (2000). 

 
 

UBH 
POPULAÇÃO (HAB) - 2000 

Urbana Rural Total DD* 
Total % Total % 

401 – Cansanção / Rio dos Negros 9.446 49,4 9.680 50,6 19.126 42,7 
402 – Rio Vaza Barris 1.100 12,0 8.056 88,0 9.156 33,5 
403 – Rio Salgado 11.609 16,8 57.390 83,2 68.999 129,1 
404 – Eixo no Rio Vaza Barris 3.913 30,1 9.057 69,9 12.970 67,2 
405 – Rio Lomba 6.556 45,7 7.801 54,3 14.357 80,4 
406 – Rio das Traíras 345 2,9 11.579 97,1 11.924 49,6 
407 – Belém 0 0,0 4.970 100,

0 
4.970 17,7 

408 – Baixo Vaza Barris 72.073 89,7 8.291 10,3 80.364 198,4 
Total 105.042 47,3 116.826 52,7 221.868 86,64 

* Densidade Demográfica. 
Fonte: Cunha (2001). Organização: Márcia Carvalho. 
 

 

No contexto da bacia, a densidade é mais elevada nas unidades Baixo Vaza Barris 

(198,4 hab/km2) e Rio Salgado (129,1 hab/km2), sendo as menores encontradas na unidade 
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Rio Vaza Barris (33,5) e Cansanção/Rio dos Negros (42,7), as quais abrangem apenas zonas 

rurais. 

Nas unidades Cansanção / Rio dos Negros, que abrange principalmente os 

municípios de Carira e Pinhão, e na unidade Rio Lomba, que abrange Campo do Brito, parte 

de São Domingos e parte de Itaporanga, apresentam um certo equilíbrio entre os totais de 

população urbana e rural. 

Na unidade Baixo Vaza Barris a população urbana totaliza 88,5%, estando apenas 

11,5% da população na zona rural. Esta unidade abrange os municípios de Itaporanga, São 

Cristóvão e a Zona de Expansão de Aracaju. 

Na unidade Belém não foi contabilizado nenhum núcleo urbano, estando a mesma 

contemplada apenas com a população rural de pequena parte dos municípios de Itaporanga e 

São Cristóvão. 

Nas demais unidades - Rio Vaza Barris (que abrange parte de Simão Dias, Pinhão, 

Pedra Mole e Lagarto), Rio Salgado (Frei Paulo, Macambira e parcialmente Pinhão, Pedra 

Mole, Campo do Brito e Lagarto), Eixo no Rio Vaza Barris (que abrange parte de Lagarto e 

São Domingos) e Rio das Traíras (abrange Itabaiana, Areia Branca e parte de Campo do 

Brito) a população rural supera a urbana.  

O cenário prospectivo para 2025 demonstra que a população crescerá em torno de 

52,5% e a densidade da bacia ficará em torno de 132,2 hab/km2. A população urbana será 

superior a rural (58,7% e 41,3%, respectivamente). A densidade demográfica atingirá valores 

elevados principalmente no Baixo Vaza Barris (341,2 hab/km2), Rio Salgado (231,1 hab/km2) 

e Rio Lomba (102,1 hab/km2) (Tabela 37). 

 

Tabela 37 - População urbana, rural e total nas Unidade de Balanço Hídrico da Bacia do rio 
Vaza Barris em Sergipe (2025). 

 
 

UBH 
POPULAÇÃO (HAB) - 2025 

Urbana Rural Total DD 
401 – Cansanção / Rio dos Negros 20.860 2.047 22.907 51,2 
402 – Rio Vaza Barris 2.457 3.889 6.343 22,5 
403 – Rio Salgado 23.723 99.755 123.478 231,1 
404 – Eixo no Rio Vaza Barris 10.297 5.921 16.218 84,0 
405 – Rio Lomba 12.487 5.746 18.233 102,1 
406 – Rio das Traíras 657 6.776 7.433 30,9 
407 – Belém 0 5.721 5.721 20,3 
408 – Baixo Vaza Barris 128.172 10.001 138.173 341,2 

Total 198.652 139.856 338.508 132,2 
Fonte: Cunha (2001). Organização: Márcia Carvalho. 
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Desta forma, somente este setor de usuário dos recursos hídricos, representará uma 

pressão cinqüenta vezes a mais que a atual. Caso os usos das águas continuem de forma não 

planejada refletirá numa séria problemática hídrica para a bacia. 

Estes dados irão servir também como base para o estudo das demandas hídricas, 

visando identificar se a bacia apresenta disponibilidade hídrica para abastecimento dos 

diversos setores de usuários no cenário atual e futuro. 

Vale ressaltar que tal projeção pode ser modificada caso ocorram mudanças na 

estrutura demográfica da população, como aumento ou diminuição nas taxas de mortalidade, 

natalidade e migração ou até mesmo mudanças nas políticas públicas de atendimento ao 

cidadão e às necessidades hídricas da bacia. 

No setor agrário os principais segmentos que irão gerar demanda de recurso 

hídrico são: bovinos, aves (galinhas, frangos, frangas, pintos, galos e codornas), ovinos, 

suínos, caprinos, equinos, asininos e muares (Tabela 38). 

 

Tabela 38 - Efetivo da pecuária por Unidade de Balanço Hídrico da Bacia do rio Vaza Barris 
em Sergipe (2000). 

 
UBH Efetivo da Pecuária (por cabeça) - 2000 

Bovino Suíno Eqüino Asinino Muares Ovinos Caprinos Aves 
401 – Cansanção 
/ Rio dos Negros 

21.881 1.462 1.235 179 180 1.761 105 31.110 

402 – Rio Vaza 
Barris 

15.314 1.147 1.050 212 248 1.338 178 35.479 

403 – Rio 
Salgado 

29.507 1.793 1.389 149 234 1.913 206 47.258 

404 – Eixo no 
Rio Vaza Barris 

8.966 654 795 128 435 975 69 39.343 

405 – Rio 
Lomba 

9.220 1.019 590 212 290 513 55 27.858 

406 – Rio das 
Traíras 

14.326 2.830 811 161 219 465 65 98.092 

407 – Belém 4.921 653 323 31 126 368 20 67.690 
408 – Baixo 
Vaza Barris 

6.839 2.204 557 43 196 588 66 321.08
3 

Total 110.973 11.762 6.750 1.115 1.928 7.922 764 667.912 

Fonte: Cunha (2001). 

 

O rebanho de bovinos ainda predomina nos municípios da bacia em estudo, sendo 

superado apenas pelo efetivo de aves que apresenta valor superior até mesmo em função do 

peso e do preço por quilo produzido. Os caprinos, asininos e muares são menos significativos 

no contexto produtivo. 
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As unidades 401, 402 e 403 que pertencem ao Alto-baixo curso da bacia 

concentram 46% do efetivo de bovinos da bacia, como também os maiores efetivos de ovinos 

e eqüinos. O maior efetivo de aves encontra-se na unidade 408 – Baixo curso. As unidades 

406 e 408 totalizam 42,8% do efetivo de suínos da bacia. 

Para o cenário prospectivo de 2025, constata-se que o efetivo de bovino terá um 

aumento significativo de 23,8%; suínos, de 36,6%; eqüinos de 26,7%; asininos, 17,2%; 

muares, 19,2%; ovinos, 26,1%; caprinos, 29,1% e o efetivo de aves em torno de 70,0% 

(Tabela 39).  

 
Tabela 39 - Projeção prospectiva para o ano de 2025 do efetivo da pecuária por Unidade de 

Balanço Hídrico da Bacia do rio Vaza Barris em Sergipe. 
 

UBH Bovinos Suinos Equinos Asininos Muares Ovinos Caprinos Aves 
401 28.061 1.874 1.584 229 231 2.259 135 39.896 
402 19.639 1.471 1.346 272 318 1.716 228 45.500 
403 37.841 2.300 1.781 191 300 2.454 264 60.605 
404 11.499 839 1.019 165 558 1.250 88 50.455 
405 11.824 1.307 756 272 372 658 70 35.726 
406 18.372 3.629 1.040 207 280 597 83 125.796 
407 6.301 830 413 41 161 470 26 85.634 
408 13.282 3.829 1.150 84 304 1.149 128 541.143 

Total 146.818 16.079 9.090 1.459 2.526 10.553 1.023 984.754 
Fonte: Cunha (2001). 
 

 

Da mesma forma que o considerado para a população, esta projeção poderá sofrer 

aumento ou decréscimo em função de mudanças naturais ou político-econômicas na bacia em 

estudo. De qualquer forma estes dados são representativos, pois considerando as limitações 

naturais em termos de recurso hídrico na bacia, alternativas devem ser criadas para o 

crescimento das demandas por água. 

Outro uso consuntivo dos recursos hídricos que apresenta elevada demanda é a 

irrigação. No entanto, na bacia em estudo, existe apenas um grande projeto de irrigação 

vinculado a COHIDRO, denominado de Poção da Ribeira. 

Segundo dados da JICA (2000) e de Cunha (2001), a bacia do rio Vaza Barris 

apresenta uma região com área potencialmente irrigável e que possivelmente estará totalmente 

explorada no ano 2025 a uma taxa de crescimento de 4% ao ano, baseado no crescimento 

médio do PIB do Estado entre 1994 e 2000, até o horizonte de 2025. 
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Assim, a área irrigada será ampliada para 2.500ha e a vazão de irrigação 

aumentará para 9.131 m3/h, o que equivale a um aumento de mais de 100% da área cultivada 

e um incremento no uso da água praticamente de 80%. 

Outro uso consuntivo a ser considerado é o setor industrial. Há uma certa 

diversidade no setor industrial na bacia, exceto nas unidades 402 e 407, sendo que a indústria 

que mais ocupa mão de obra é a de aparelhos, seguida pela da construção civil, indústria de 

alimentos, de serviços e têxtil, todas elas bastante representativas na unidade do Baixo Vaza 

Barris que totaliza 88,3% do número total de trabalhadores (Tabela 40).  

Esta distribuição das indústrias foi mantida na projeção para 2025 ampliando 

apenas o número de trabalhadores em torno de 170% (Tabela 41). Conseqüentemente cresce a 

produção e a demanda por água no processo produtivo. 

A segunda atividade industrial que mais emprega e está presente em todas as 

unidades de planejamento da bacia é a de alimentos. Vários ramos industriais somente estão 

presentes na unidade do Baixo Vaza Barris, como a de metal, gráfica, material elétrico, 

produtos químicos, serviços, couro, papel, produtos medicinais, perfume e plásticos.  

Para o cálculo do balanço entre as disponibilidades e demandas, foi estimado um 

consumo de 150 litros/hab/dia, para localidades com população superior a 2500 habitantes, e 

de 120 litros/hab/dia em localidades com população inferior a 2500 habitantes. Já em 

localidades nas quais não há o sistema de água encanada a média é de 70 litros/hab/dia. 

Para o efetivo de animais domésticos, em regime extensivo de criação os valores 

são variáveis: bovinos e bubalinos – 50 litros/cabeça/dia; eqüinos, asininos e muares – 40 

litros/cabeça/dia; suínos – 10 litros/cabeça/dia; caprinos e ovinos – 8 litros/cabeça/dia e aves 

0,2 litros/cabeça/dia. 

Neste cálculo não foram consideradas as demandas não consuntivas e nem as 

vazões importadas de outras bacias, analisando somente o potencial superficial de cada 

unidade de balanço e as demandas das referidas unidades no tocante ao abastecimento 

humano, dessedentação animal, irrigação e uso industrial. O resultado demonstrou que em 

todas as unidades, para o ano 2000, com exceção da 406, apresentam saldo hídrico positivo, 

ou seja, a disponibilidade é maior do que a demanda (Anexo 2). 
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Tabela 40 - Número de trabalhadores do setor industrial por gênero de indústria nas Unidades de Balanço Hídrico na bacia do rio Vaza Barris em Sergipe 
(2000). 

 

UBH Alimentos 
Apare
-lhos 

Maqui-
nas 

Bebi 
das Móveis Metal Madereira Textil Gráfica  

Não-
metal 

Mat. 
elétricos 

Prod. 
Químicos 

Ind. de 
Serviços 

Const. 
Civil Couro  Mineração 

Prod. 
Papel Perfume 

 
Prod. 
Méd. 

Prod 
.Plastic

os 

Total 

401 37 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 

402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

403 51 0 0 1 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 

404 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 11 

405 37 3 0 0 12 0 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 

406 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

408 228 611 8 47 29 19 6 111 36 89 4 5 235 368 1 156 3 9 1 2 1.970 

Total 363 614 8 48 42 19 12 206 36 94 4 5 235 371 1 156 3 9 1 2 2.231 

 
Fonte: Cadastro Industrial Sergipe (CODISE/ 2000), citado por Cunha (2001). 
 
 

Tabela 41 - Cenário prospectivo para o ano de 2025 considerando o número de trabalhadores do setor industrial por gênero de industria nas Unidades de 
Balanço Hídrico na bacia do rio Vaza Barris em Sergipe. 

 

UBH Alimentos 
Apare
-lhos 

Maqui-
nas 

Bebi 
das Móveis Metal 

Madeirei-
ra Textil Gráfica  

Não-
metal 

Mat. 
elétricos 

Prod. 
Químicos 

Ind. de 
Serviços 

Const. 
Civil Couro  Mineração 

Prod. 
Papel Perfume 

 
Prod. 
Méd. 

Prod 
.Plastic

os 

Total 

401 101 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 

402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

403 139 0 0 3 0 0 0 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401 

404 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 30 

405 101 8 0 0 34 0 16 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 

406 5 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

408 622 1669 21 128 80 51 16 303 98 244 11 13 643 1005 3 425 8 26 2 6 5378 

Total 991 1677 21 130 115 51 33 563 98 257 11 13 643 1013 3 425 8 26 2 6 6091 

 
Fonte: Cadastro Industrial Sergipe (CODISE/ 2000), citado por Cunha (2001). 
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O cenário prospectivo para 2010 e para 2025 demonstra que, com exceção apenas 

das unidades 405 e 406, as demais apresentam um saldo hídrico positivo para todos os meses 

do ano, ou seja, a disponibilidade hídrica continuará maior que a demanda. As unidades 405 

(São Domingos, Campo do Brito) e 406 (Itabaiana, Campo do Brito) apresentam déficits 

hídrico, demonstrando que as demandas são superiores a disponibilidade, em função 

principalmente do Perímetro Irrigado. Na UBH 403 (Frei Paulo, Macambira e parcialmente 

Pinhão, Pedra Mole, Campo do Brito e Lagarto) ocorre déficit hídrico no período do verão. 

O déficit hídrico total acumulado destas unidades passa de 19,20 milhões de 

m3/ano em 2000 para: 25,94 milhões de m3/ano em 2005; 31,21 milhões de m3/ano em 2010; 

38,13 milhões de m3/ano em 2015; 47,45 milhões de m3/ano em 2020 e 60,45 milhões de 

m3/ano em 2025, demonstrando a urgência em ações de planejamento e gestão hídrica local. 

Com exceção destas duas unidades, há água disponível nas outras unidades, mas 

uma série de questões não foram contempladas e que necessitariam ser consideradas, 

denotando a necessidade de estudos técnicos mais apropriados e atualizados. 

 Inicialmente deve-se considerar que somente cinco dos 14 municípios que 

integram a bacia do rio Vaza Barris em Sergipe estão totalmente inseridos na bacia, sendo que 

estes apresentam pequena extensão territorial e baixa densidade demográfica. Uma outra 

questão é pertinente: as sedes municipais de outros cinco municípios, nas quais concentra-se a 

maior parte da população urbana não estão inseridas nestas unidades, então a demanda hídrica 

municipal é mais elevada do que a da unidade de balanço. A qualidade das águas superficiais 

também não foi considerada, pois se as mesmas apresentarem alto teor de salinidade será um 

fator limitante para o abastecimento, dessedentação e irrigação. Vale lembrar que muitos dos 

empreendimentos industriais instalados na bacia fazem uso da água subterrânea e que o uso 

dos recursos hídricos para agricultura familiar também não foi considerado, o que 

conseqüentemente aumenta as demandas citadas. 

Embora tal projeção aponte para a disponibilidade hídrica em certas unidades da 

bacia, estudos técnicos mais aprofundados sobre as questões acima elencadas necessitam ser 

efetivados para poder ser realizada uma conclusão sobre a real condição de disponibilidade 

hídrica da bacia. 
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5.5 Vulnerabilidade Hídrica 

 

Os processos que ocorrem na bacia hidrográfica irão repercutir de alguma forma, 

nos recursos hídricos superficiais e/ou subterrâneos. As condições climáticas, a cobertura 

vegetal, o embasamento geológico e a ação antrópica, são alguns dos fatores que influenciam 

no comportamento das vertentes podendo ampliar a carga de detritos a ser fornecida aos rios. 

A associação destes elementos comporá um quadro acerca da vulnerabilidade 

hídrica, ou seja, indica as limitações naturais impostas pelo ambiente que podem ser 

potencializadas pelas pressões antrópicas. 

O clima é considerado como um dos fatores naturais que, direta ou indiretamente, 

influencia na degradação dos recursos naturais renováveis, pois controla os processos de 

intemperismo através da temperatura e das precipitações e, indiretamente, através da 

cobertura vegetal.  

A precipitação pluviométrica é um dos fatores climáticos que mais influenciam na 

erosão dos solos e conseqüente assoreamento de rios, contribuindo para o aumento deste 

processo na medida em que a cobertura vegetal é substituída por outras atividades que 

impactam o solo. 

Por isto, existe uma relação direta entre o tipo de uso da terra e o potencial de 

degradação do solo e dos corpos hídricos, sendo elevado em solos desnudos e mínimo em 

áreas de matas e/ou florestas. O tipo de cultivo utilizado também tem uma parcela 

significativa no processo erosivo, sendo mais impactante o uso do solo relacionado com as 

lavouras temporárias e as pastagens, caso não ocorram práticas conservacionistas do solo. 

Ao mesmo tempo as condições hidrogeológicas presentes na bacia hidrográfica 

determinam as características dos aqüíferos em termos de recarga, descarga, armazenamento, 

circulação da água e qualidade da mesma, dentre outros aspectos. A água subterrânea é de 

fundamental importância para a manutenção da perenidade de um curso de água, e apresenta 

relação direta com o clima, tipo de solo, de rocha, declividade, cobertura vegetal, dentre 

outros. 

Vários trabalhos têm abordado a questão da vulnerabilidade hídrica em bacias 

hidrográficas. Dentre eles a USEPA - United States Environmental Protection Agency (2001, 

2002 apud MAGALHÃES JÚNIOR, 2007) apresenta indicadores de 

estado/pressão/vulnerabilidade para a avaliação das águas em bacias hidrográficas. No 

entanto, esta proposta apresenta elevado grau de complexidade em função da necessidade de 
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inúmeros e específicos dados municipais que dificultam a sua elaboração e que fogem das 

informações disponíveis para a bacia em estudo. 

Desta forma, foi realizada uma análise sobre a vulnerabilidade hídrica na porção 

sergipana da bacia do rio Vaza Barris utilizando os indicadores relativos ao saldo hídrico, tipo 

de aqüífero, precipitação pluviométrica, tipo de solo e utilização das terras, considerados 

como um retrato (mesmo que parcial) das condições naturais e das pressões antrópicas acerca 

dos recursos hídricos.  

De base destes dados, os indicadores foram classificados em três classes tomando 

como referência uma escala numérica, universalmente utilizada para os indicadores 

ambientais, associando a metodologia proposta por Magalhães Júnior (2007) para os 

indicadores socioambientais e de recursos hídricos. A escala varia de 0 a 1 na qual o valor 0 

está correlacionado com a fraca vulnerabilidade, 0,5 com média vulnerabilidade e 1 indica 

uma elevada vulnerabilidade hídrica. Estes valores estão associados ao percentual de saldo 

hídrico da bacia, bem como ao tipo de aqüífero, volume da precipitação, grau de erodibilidade 

dos solos e utilização das terras. Assim, quanto maior o índice obtido por determinada 

unidade de planejamento maior será a vulnerabilidade hídrica (Quadro 14). 

Devido a ausência de dados municipais detalhados sobre estes indicadores e em 

função da abrangência da bacia, optou-se pela análise dos mesmos para as Unidades de 

Planejamento abordadas neste Capítulo. 

Para identificação do saldo hídrico foram utilizados os dados do cenário 

prospectivo para 2010 constantes em Cunha (2002) que elaborou um estudo sobre a 

disponibilidade e demanda de água nas unidades de balanço das bacias hidrográficas de 

Sergipe, abordados no item anterior, devendo também ser consideradas as ressalvas relativas a 

estas unidades que não englobam todo o município. Quando o saldo hídrico nas unidades de 

planejamento é maior que 60%, indica uma vulnerabilidade fraca, pois significa que as 

demandas na unidade de planejamento não chegam a 50% das disponibilidades existentes, não 

exercendo, dessa forma, pressões elevadas sobre as águas. Entre 60 e 20% a vulnerabilidade é 

considerada Média e menor que 20% indica um saldo hídrico já no limite das disponibilidades 

para a realidade da bacia. 
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Quadro 14 – Indicadores para diagnóstico de Vulnerabilidade Hídrica. 

Grau de Vulnerabilidade Hídrica 
Indicadores Base dos dados Fraca 

(0) 
Média 
(0,5) 

Alta 
(1) 

 
Saldo Hídrico 

 
CUNHA (2002) 

 
> 60% 

 
60 a 20% 

 
< 20% 

 
Tipo de Aqüífero 

 
CPRM (2002) 

 
Predominância do 
aqüífero do tipo 

Granular 

 
Coexistências do 
tipo Fissural ou 

do tipo 
Granular/Misto 

 
Predominância do 
aqüífero do tipo 

Fissural e/ou 
cárstico 

 
Precipitação 
Pluviométrica 

 
SRH (2004), 

PINTO (1997) 

 
> 1.300 mm 

anuais 

 
1.000 a 1.300 mm 

anuais 

 
< que 1.000 mm 

anuais 
 
Tipo de solo associados 
ao Grau de 
Susceptibilidade à 
erosão 

 
IBGE (2007), 
ROSS (1994) 

 
Latossolo e 
Argissolo 

 
Planossolos 

 
Neossolos 
Litólicos e 

Cambissolos 

 
 
Utilização das terras 

 
 

IBGE (2006) 

 
Predomínio de 

lavouras 
permanentes e 

pastagens 
plantadas 

 
Pastagens natural 

e lavouras 
temporárias com 
área menor do 

que 60% do total 
municipal 

 
Pastagens natural 

e lavouras 
temporárias com 
área maior do que 

60% do total 
municipal 

Organização: Márcia Carvalho. 

 

Os estudos hidrogeológicos foram pautados no Atlas Digital de Recursos Hídricos 

do Estado de Sergipe (SRH, 2004), associado aos dados constantes no Projeto de Cadastro da 

Infra-estrutura Hídrica no Nordeste sobre os municípios integrantes da bacia (CPRM, 2002). 

O do tipo fissural foi classificado como de Alta vulnerabilidade, pois apresentam reservatórios 

aleatórios, descontínuos, de pequena extensão e vazão, muitas vezes salinizados devidos às 

condições geológicas dominantes, sendo pouco utilizados como fonte alternativa 

predominante para abastecimento humano. O aqüífero cárstico também integra esta classe, 

pois a água é do tipo carbonatada com limitações para uso humano. Com Média 

vulnerabilidade foram classificadas as unidades que apresentam vários tipos de aqüíferos, 

sendo que não há predominância do tipo granular. As unidades que apresentam aqüífero do 

tipo granular apresentam Baixa vulnerabilidade, pois a elevada permeabilidade da estrutura 

geológica que o compõe confere boas condições de armazenamento e descarga hídrica, 

podendo ser utilizados para abastecimento humano. 

Os dados de precipitação também foram baseados no Atlas Digital de Recursos 

Hídricos do Estado de Sergipe (SRH, 2004), obedecendo a classificação proposta por Pinto 
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(1997). Assim, as unidades com baixas pluviosidades mal distribuídas ao longo do ano, 

associadas ao clima mais próximo da região árida são caracterizadas como de Alta 

vulnerabilidade; pluviosidade variando de 1.000 a 1.300mm, característico do agreste 

sergipano, foi classificada como de Média vulnerabilidade, sendo a Baixa vulnerabilidade 

característica de um clima mais úmido com chuvas bem distribuídas ao longo do ano. 

A identificação dos tipos de solos baseou-se no Levantamento Exploratório e 

Reconhecimento de Solos do Estado de Sergipe (EMBRAPA, 1973) e no Mapeamento de 

Solos do IBGE (2007). Devido a escala utilizada que não permitiu um nível maior de 

detalhes, os solos foram classificados em apenas 3 classes de susceptibilidade a erosão - 

Baixa, Média e Alta. Para tal foram utilizadas informações sobre as características 

pedológicas dos mesmos, no tipo de uso a que são submetidos, associando ainda com o grau 

de fragilidade dos solos proposto por Ross (1994). 

Esta classificação tomou como base os principais tipos de solos da bacia: Neossolo 

Litólico, que predomina no Alto-baixo curso e em parte do Médio-baixo curso; Planossolo de 

ocorrência no Médio-baixo curso e o Argissolo predominante no Baixo curso. Ocorrem ainda 

secundariamente o Cambissolo no Alto-baixo curso e o Latossolo no Baixo curso.  

Desta forma, o Neossolo Litólico e o Cambissolo foram considerados como de 

Alta susceptibilidade a erosão em função de serem solos rasos, pouco desenvolvidos e, 

especialmente o primeiro, apresenta elevada pedregosidade sendo submetidos a um uso 

intenso na pecuária com pastagens do tipo natural, sem haver descanso do solo. Na 

classificação proposta por Ross (1994) eles integram a classe de fragilidade denominada de 

Muito Forte. 

O Planossolo foi classificado como de Média susceptibilidade a erosão por não ser 

pedregoso e por apresentar relativa profundidade. Ocorre em áreas de relevo plano ou suave 

ondulado e voltado para cultivos temporários, o que pode gerar degradação do mesmo. Em 

comparação com o Neossolo e o Cambissolo podem ser melhor utilizados com os cultivos 

agrícolas, desde que haja manejo adequado para manutenção da sua fertilidade e redução da 

erodibilidade. Esta classe de solo não foi contemplada na proposta de Ross (op.cit.). 

O Argissolo foi classificado na proposta de Ross (op.cit.) como apresentando uma 

Média Fragilidade, pois o mesmo utilizou cinco classes de fragilidade, permitindo um maior 

nível de detalhes. Na classificação ora utilizada, o Argissolo foi enquadrado como de Baixa 

susceptibilidade a erosão, baseando-se nas considerações de Mendonça Filho (2000) que 

afirma que estes solos são férteis, apresentando maior eficiência quando sobre os mesmos são 

estabelecidos cultivos de espécies perenes que não necessitam de revolvimento anual 
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contribuído para reduzir as perdas por erosão, uma vez que reduz o impacto das gotículas de 

chuva diretamente sobre o solo. Estas considerações são pertinentes à bacia, pois na unidade 

onde ocorrem predominam cultivos permanentes associado a precipitações bem distribuídas 

ao longo do ano com predominância de relevo do tipo suave a suavemente ondulado. 

Os dados do Censo Agropecuário de 2006 forneceram as bases para a análise do 

tipo de uso das terras associando estes dados com os indicadores de pressão/impacto 

abordados no Capítulo 2. 

A articulação destas informações permite analisar que o Alto-baixo curso da bacia, 

que engloba as unidades 401, 402 e 403, além da unidade 404, pertencente ao Médio-baixo 

curso (que apresenta perfil idêntico as anteriores), apresenta limitações naturais relativas ao 

tipo de aqüífero, pois há predominância do fissural; precipitação que são as mais baixas de 

toda a bacia; tipo de solo, o qual predomina o Neossolo Litólico, com todas as fragilidades 

expostas anteriormente, bem como um uso intensivo do solo (Tabela 42). 

 

Tabela 42 – Dados brutos para avaliação da vulnerabilidade hídrica na bacia sergipana do rio 
Vaza Barris. 

Unidades de 
Planejamento 

Saldo 
Hídrico 

(%) 

Tipo de Aqüífero Precipitação 
(mm/ano) 

Tipo de solo Uso da 
terra 

401 85 Fissural 800-1000 Neossolo 
Litólico 

P.N. e L.T. 
> 60% * 

402 93,6 Fissural 800-1000 Neossolo 
Litólico 

P.N. e L.T. 
> 60% * 

403 54,3 Fissural 800-1000 Neossolo 
Litólico e 

Cambissolo 

P.N. e L.T. 
> 60% * 

404 88,8 Fissural 800-1000 Neossolo 
Litólico 

P.N. e L.T. 
> 60% * 

405 - 2,65 Granular/Misto 
Fissural 

1.000 – 
1.3000 

Planossolo P.N. e L.T. 
> 60% * 

406 - 93,7 Fissural 1.000 – 
1.3000 

Planossolo P.N. e L.T. 
< 60% ** 

407 98,8 Granular e 
Fissural 

> 1.300 Argissolo P.N. e 
L.T.*** 

408 76,3 Granular > 1.300 Argissolo P.N. e 
L.T.*** 

* Pastagens natural e lavouras temporárias com área maior do que 60% do total municipal. 
** Pastagens natural e lavouras temporárias com área menor do que 60% do total municipal. 
*** Predomínio de lavouras permanentes e pastagens plantadas. 
 

As unidades 405 e 406, embora apresentem menor severidade com relação as 

precipitações e erodibilidade dos solos, apresenta como maior fator limitante o saldo hídrico 
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negativo, ou seja, déficit hídrico principalmente relacionado com o Perímetro Irrigado da 

Ribeira. Por outro lado, o Baixo curso apresenta as menores limitações ambientais denotando 

uma menor vulnerabilidade, embora não signifique que os processos degradantes pelo uso 

desordenado do solo, não comprometam a qualidade hídrica local. 

A articulação destes indicadores apresenta o perfil da bacia em termos de 

Vulnerabilidade Hídrica. A avaliação final determinou o Índice de Vulnerabilidade 

constituído por valores entre 0 e 1, obtido dividindo a soma total de cada unidade de 

planejamento pelo valor máximo que uma poderia obter, no caso 5 pontos, obedecendo a 

seguinte escala: Vulnerabilidade Alta - valores acima de 0,8, que retrata elevada pressão tanto 

natural quanto antrópica sobre os recursos hídricos; Vulnerabilidade Média entre 0,4 a 0,79, 

que aponta a necessidade de gestão integrada das águas com o uso do solo; e Vulnerabilidade 

Baixa – abaixo de 0,39, nas quais a associação dos componentes naturais e antrópicos ainda 

não repercutem negativamente sobre os recursos hídricos. Desta forma quanto maior o valor 

obtido maior a Vulnerabilidade Hídrica na unidade de planejamento. 

Assim, a Vulnerabilidade hídrica Alta foi identificada nas unidades 401, 402, 403 

e 404, pertencentes em sua maior parte ao Alto-baixo curso, englobando os municípios de 

Carira, Frei Paulo, Pedra Mole, Pinhão, Simão Dias, Macambira e Lagarto. O valor total mais 

elevado foi identificado na unidade 403 que engloba a sub-bacia do rio Salgado, maior 

unidade dentro da bacia. O índice de Vulnerabilidade média foi diagnosticado para as 

unidades 405 e 406, que abrangem os municípios de Campo do Brito, Itabaiana e Areia 

Branca, localizados no Médio-baixo curso. Os menores valores foram encontrados para o 

Baixo curso da bacia que engloba os municípios de Itaporanga, São Cristóvão e a Zona de 

Expansão de Aracaju (Tabela 43 e Figura 99). 

 

Tabela 43 – Vulnerabilidade Hídrica na bacia do rio Vaza Barris/SE. 

Unidades 
de 

Planeja- 
mento 

Saldo  
Hídrico 

 

Tipo de 
Aqüífero 

Precipitação Erodibilidade 
do solo 

Uso da 
terra 

Total Índice de 
Vulnerabili-

dade 

401 0 1 1 1 1 4 0,8 Alta 
402 0 1 1 1 1 4 0,8 Alta 
403 0,5 1 1 1 1 4,5 0,9 Alta 
404 0 1 1 1 1 4,0 0,8 Alta 
405 1 0,5 0,5 0,5 1 3,5 0,7 Média 

406 1 1 0,5 0,5 0,5 3,5 0,7 Média 

407 0 0,5 0 0 0 0,5 0,1 Baixa 
408 0 0 0 0 0 0 0 Baixa 

Grau de Vulnerabilidade: Fraca – 0; Média - 0,5; Alta – 1,0 
Índice de Vulnerabilidade: Baixa: 0 – 0,39:  Média: 0,4 – 0,79; Alta: 0,8 – 1,0. 
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Neste último caso há a articulação de aqüíferos com maior e melhor capacidade de 

armazenamento, maior saldo em termos de precipitação ao longo do ano associado a uma 

menor erodibilidade dos solos. 

O saldo hídrico não foi fator limitante, mas deve-se levar em consideração as 

ponderações realizadas no item anterior, sendo que a totalidade do município poderá levar sim 

a um déficit hídrico, pois muitas vezes não é possível dividir o município ao meio para ofertar 

água de uma bacia para um lado e de outra bacia para o outro. A unidade municipal apresenta, 

então, forte significado neste processo e deveria ser considerada em estudos técnicos 

posteriores sobre disponibilidade e demandas hídricas. 

Outros indicadores poderiam ser utilizados para uma análise mais completa da 

vulnerabilidade hídrica da bacia, a exemplo dos índices de qualidade das águas, percentual de 

degradação das matas ciliares, atuação das políticas públicas, dentre outros. No entanto, estes 

dados inexistem, sendo necessários estudos específicos para diagnosticá-los, o que foge 

inicialmente ao proposto para a tese. 

Considerando os indicadores escolhidos e a escala de trabalho utilizada não foi 

possível um maior nível de detalhamento, podendo encobrir ou generalizar realidades e usos 

diversos, mas permitiu um olhar integrado das fragilidades naturais e de vulnerabilidade da 

bacia. 

Diante do exposto ao longo destes cinco capítulos, busca-se em seguida avaliar 

como se tem processado a gestão hídrica na bacia sergipana do rio Vaza Barris e se esta 

gestão tem contemplado a diversidade socioambiental e as diferentes formas de produção do 

espaço e de utilização das águas da bacia. 
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CAPÍTULO 6 

 

 

GESTÃO DAS ÁGUAS NA BACIA SERGIPANA DO RIO VAZA BAR RIS: 

QUAIS ÁGUAS? QUAL GESTÃO? 

 

 

Durante muitos anos a gestão hídrica no Brasil esteve voltada para a avaliação 

quantitativa dos recursos hídricos e para obras estruturais, principalmente às voltadas para a 

produção de energia. 

Atualmente a Gestão das Águas apresenta, pelo menos teoricamente, um caráter 

multidisciplinar voltado ao controle e proteção dos recursos hídricos visando seguir princípios 

e diretrizes do uso racional e de respeito aos múltiplos usuários, com respaldo em legislação 

específica. 

A efetivação da gestão dos recursos hídricos decorre principalmente do aumento 

da pressão sobre os recursos hídricos em função do crescimento populacional, do 

desenvolvimento urbano, do aumento na produção de resíduos líquidos e sólidos, da expansão 

das terras agricultáveis e conseqüente redução das matas, além do crescimento de diversos 

setores produtivos que necessitam cada vez deste recurso em seus processos, dentre tantos 

outros que geralmente aceleram a degradação ambiental, em função da ineficácia gestão 

territorial. 

Embora o planejamento e a gestão hídrica tenha forte conotação socioambiental, 

que visa minimizar a degradação atual das águas que afeta diretamente a qualidade de vida da 

população, é necessário abordar que a água é um componente primordial do desenvolvimento 

econômico do país, sendo do interesse do Estado em mercantilizá-la para atender a interesse 

do capital. 

Desta forma, a questão hídrica, seu planejamento e gestão, tem relação direta com 

o desenvolvimento regional. As políticas voltadas para a gestão dos recursos hídricos também 

podem ser compreendidas como integrantes do processo de valorização do desenvolvimento 

local. 

Vale relembrar que o desenvolvimento do país ao longo de várias décadas foi 

pautado na manutenção de um status quo econômico, de exploração dos recursos naturais e de 
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expansão das fronteiras, mantenedor de uma estabilidade social e política, seja ela no meio 

agrário ou não, sem buscar resolver as desigualdades sociais e a apropriação desigual dos 

recursos naturais (IANNI, 1991). 

Principalmente a partir da década de 90, a questão do desenvolvimento apresenta 

uma outra face: a de valorização do local, conforme afirma Lisboa (2007, p. 144): 

 

Atualmente, o processo de mudança em curso torna atual a reflexão sobre o 
local como cenário revestido de significado, constituindo-se palco das 
estratégias e políticas de desenvolvimento voltadas para a melhoria da 
qualidade de vida das populações. O desenvolvimento local se coloca como 
uma resposta endógena às conseqüências da crise econômica, e ao mesmo 
tempo, como reflexo da descentralização econômica, política e social. 

 

Por outro lado, a valorização do local na escala da gestão hídrica, não deve 

implicar em eximir a atuação estatal. Os atores envolvidos neste processo necessitam ter 

clareza sobre as possibilidades do local e do papel obrigatório a ser desempenhado pelo 

Estado. 

Cunha et all. (citado por LANNA, 1997) apresenta os princípios orientadores da 

gestão das águas, visando compatibilizar a disponibilidade dos recursos hídricos com as 

condições de vida da população: 

1. A avaliação dos benefícios para a coletividade resultantes da utilização das águas deve 

ter em conta as várias componentes da qualidade de vida: nível de vida, condições de 

vida e qualidade do ambiente; 

2. A unidade básica de gestão dos recursos hídricos deve ser a bacia hidrográfica; 

3. A capacidade de autodepuração dos cursos de água deve ser considerada como um 

recurso natural cuja utilização é legítima, devendo os benefícios resultantes desta 

utilização reverter para a coletividade; a utilização dos cursos de água como meio 

receptor de efluentes não deve, contudo, provocar a ruptura dos ciclos ecológicos que 

garantem os processos de autodepuração; 

4. A gestão das águas deve abranger tanto as águas interiores superficiais e subterrâneas 

como as águas marítimas costeiras; 

5. A gestão dos recursos hídricos deve considerar a ligação estreita existente entre os 

problemas de quantidade e de qualidade das águas; 

6. A gestão dos recursos hídricos deve processar-se no quadro do ordenamento do 

território, visando a compatibilização, nos âmbitos regional, nacional e internacional, 

do desenvolvimento econômico e social com os valores do ambiente; 
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7. A crescente utilização dos recursos hídricos bem como a unidade destes em cada bacia 

hidrográfica acentuam a incompatibilidade da gestão das águas com sua propriedade 

privada; 

8. Todas as utilizações dos recursos hídricos, com exceção das correspondentes a 

captações diretas de água de caráter individual, para satisfação de necessidades 

básicas, devem estar sujeitas a autorização do Estado; 

9. Para por em prática uma política de gestão das águas é essencial assegurar a 

participação das populações através de mecanismos devidamente institucionalizados; 

10. A autoridade em matéria de gestão dos recursos hídricos deve pertencer ao Estado. 

11. Na definição de uma política de gestão das águas, devem participar todas as entidades 

com intervenção nos problemas da água. Todavia, a responsabilidade pela execução 

desta política deve competir a um único órgão que coordene a todas as entidades e em 

todos os níveis. 

 

Muitas destas diretrizes já estão contempladas na legislação brasileira. No entanto, 

ainda são incipientes as práticas na realidade local que realmente considerem tais princípios.  

Desta forma, conciliar as dimensões social e ambiental torna-se então urgente, 

embora ainda esteja longe de ser alcançada, pois conforme afirma Ribeiro (2008, p.72) “a 

falta de água não é um problema natural e sim político”. 

Assim, considerando que os aspectos econômicos, sociais e ambientais, como 

também as disponibilidades e demandas hídricas que apresentam relação direta com a gestão 

das águas já foram abordadas, este capítulo apresenta as políticas públicas acerca da gestão 

hídrica além das questões contraditórias entre as esferas envolvidas neste processo - Estado e 

sociedade civil, pois como afirma Santos (1997, p.18) “... é doravante impossível analisar o 

espaço e sua evolução sem levar em conta o papel do Estado na vida econômica e social”. 

 

 

6.1 Políticas Públicas em Âmbito Federal e Estadual Acerca dos Recursos Hídricos 

 

O Estado, em seu processo histórico de consolidação, atua buscando criar 

condições mais favoráveis a reprodução do capital, intervindo na economia, como em outros 

setores, na tentativa de maximizar a ocupação dos territórios sob sua égide  (MENEZES, 

1998). 
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Mesmo em territórios com limitações fisiográficas para o crescimento econômico 

pautado no modelo sulista, como a região semi-árida do Nordeste, as intervenções estatais 

atuam historicamente no sentido de minimizar a seca na tentativa de ocupação efetiva e 

inserção desta porção territorial no chamado processo de desenvolvimento do país. 

As primeiras intervenções no Nordeste datam do século XIX, visando a abertura 

de fontes artesanais, para minimizar a seca na região. Em 1909 foi criada a Inspetoria de 

Obras Contra as Secas (IOCS, posteriormente IFOCS e em 1945 DNOCS – Departamento 

Nacional de Obras Contra a Seca) que visou ampliar o conhecimento geológico da região 

buscando dirigir as ações governamentais contra as secas de forma mais eficiente. Em 1936 

foi demarcado o Polígono das Secas que objetivava a aplicação mais efetiva de recursos 

contra as adversidades naturais que afligiam a região. Em 1951/1952 constatou-se a 

fragilidade das ações governamentais no tocante a solução da questão em pauta, sendo que em 

1959 é criada a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), cujo objetivo 

era efetivar o desenvolvimento desta região (MENEZES, 1998). 

Estas ações estatais contra as secas, visando o máximo aproveitamento dos 

recursos hídricos locais, sempre apresentaram estreita relação com o desenvolvimento 

econômico regional, com pouco ou nenhuma preocupação com as questões socioambientais. 

Ainda segundo Menezes (1998), a partir da década de 70 ampliou-se a 

preocupação governamental em efetivar Planos e Programas de desenvolvimento agrícola que 

apresentam relação direta com a questão hídrica, considerados como uma forma de inserir o 

Nordeste no mesmo patamar de desenvolvimento do restante do país. Dentre estes se 

destacam o PIN, PROTERRA, POLONORDESTE, SERTANEJO, PROHIDRO, 

PROVARZEAS, PLANASA, PRONASA, PAPP, PROINE, PROJETO NORDESTE e mais 

recentemente o PRONAF22, que apresentaram repercussão no estado de Sergipe.  

Todos este planos apresentaram relação direta ou indireta acerca dos recursos 

hídricos, pois tomam como premissa que as limitações no desenvolvimento econômico da 

                                                 
22 PIN - Programa de Integração Nacional (1970) que buscava colonizar a Amazônia com os nordestinos em torno de 
agrovilas; PROTERRA - Programa de Redistribuição de Terra e de Estímulo à Agroindústria do Norte e Nordeste foi 
instituído em 1971, após a seca de 1970, cujo objetivo era promover a reforma agrária no Nordeste. POLONORDESTE – O 
Programa de Desenvolvimento de Terras Integradas do Nordeste data de 1974 e objetivava para promover a modernização da 
agropecuária em determinadas áreas da região.  PROJETO SERTANEJO (1976) buscava atuar no semi-árido nordestino 
valorizando a agricultura. PROHIDRO  – Programa de Desenvolvimento do Transporte Hidroviário; PROVÁRZEAS – 
Programa Nacional de Valorização e Utilização das Várzeas Irrigáveis; PLANASA  – Plano Nacional de Saneamento -
instituído em 1969 só começou a funcionar dois anos depois quando passou a destinar recursos para os estados criarem suas 
próprias Companhias de Saneamento. PRONASA – Programa Nacional de Sanidade animal instituído em 1975. PAPP – 
Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural do Nordeste, datado de 1989. PROINE – Projeto de Irrigação do Nordeste, 
instituído em 1986. PROJETO NORDESTE – Programa de Apoio Ao Pequeno Produtor Rural (1985) – visou integrar 
vários projetos lançados anteriormente na região, e que não apresentaram os resultados esperados de desenvolvimento, 
destinando recursos para os pequenos produtores. PRONAF – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar, teve inicio a partir dos anos 90. 
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região Nordeste perpassam pela questão da seca, que na verdade encobre a ausência de uma 

gestão eficaz dos recursos disponíveis. 

No que se refere aos aspectos legais, o primeiro marco legal em âmbito federal em 

termos de gerenciamento dos recursos hídricos no Brasil é o Código de Águas, promulgado 

em 1934, que em seu Artigo 34 institui o uso gratuito de qualquer corrente ou nascente de 

água para necessidades vitais. Ao mesmo tempo, esta lei priorizou temáticas relacionadas com 

o semi-árido do nordeste brasileiro e o aproveitamento hidrelétrico nas outras regiões do país. 

Vale ressaltar uma menção a um gerenciamento das águas por parte do Estado, que 

na atualidade denominamos de outorga, fazendo referência aos mecanismos de concessão 

administrativa para os diversos usos da água: “A concessão de uso da água não importa, 

nunca, a alienação parcial das águas públicas, que são inalienáveis, mas no simples direito de 

uso destas águas” (Código das Águas, Artigo 46). 

Após este marco legal, a preocupação com os recursos hídricos foi sendo 

destacada em vários termos legais, como a própria Constituição de 1988, que atribuiu à União 

a competência para instituir o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos em 

seu Artigo 21. Também está instituída pela Constituição a competência estadual em legislar 

sobre os as águas superficiais ou subterrâneas de domínio estadual (Artigo 26). 

Um outro documento legal que faz referência a um uso racional dos recursos 

naturais, incluindo as águas, é a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 6938/1981), 

promulgada anteriormente à Constituição e que apresenta como objetivo a preservação, 

melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, 

condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à 

proteção da dignidade da vida humana... (Artigo 2º). 

No Artigo 9º, institui o zoneamento ambiental, bem como a obrigatoriedade de 

estudos de impacto ambiental e de licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente 

poluidoras. Estes instrumentos devem auxiliar o poder público a definir quais 

empreendimentos podem ou ser instalados e quais os impactos e quais medidas mitigadoras 

devem ser estabelecidas para a redução da poluição ambiental. 

Complementando este quadro legal, em 1988 é sancionada a Lei de Crimes 

Ambientais (Lei n. 9.605/1988), que vem somar esforço no combate a poluição e degradação 

do meio ambiente. 

Com grande respaldo mundial, a Conferência Mundial das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente – ECO 92 – realizada no Rio de Janeiro em 1992 preconizou, através da 



 285

Agenda 21 em seu capítulo 18, o gerenciamento sustentável dos recursos hídricos, orientando 

todas as Nações para a necessidade de gerir as águas: 

 

A escassez generalizada, a destruição gradual e o agravamento da poluição 
dos recursos hídricos em muitas regiões do mundo, ao lado da implantação 
progressiva de atividades incompatíveis, exigem o planejamento e manejo 
integrados desses recursos. Essa integração deve cobrir todos os tipos de 
massas inter-relacionadas de água doce, incluindo tanto águas de superfície 
como subterrâneas, e levar devidamente em consideração os aspectos 
quantitativos e qualitativos. Deve-se reconhecer o caráter multissetorial do 
desenvolvimento dos recursos hídricos no contexto do desenvolvimento 
socioeconômico, bem como os interesses múltiplos na utilização desses 
recursos para o abastecimento de água potável e saneamento, agricultura, 
indústria, desenvolvimento urbano, geração de energia hidroelétrica, 
pesqueiros de águas interiores, transporte, recreação, manejo de terras 
baixas e planícies e outras atividades. Os planos racionais de utilização da 
água para o desenvolvimento de fontes de suprimento de água subterrâneas 
ou de superfície e de outras fontes potenciais têm de contar com o apoio de 
medidas concomitantes de conservação e minimização do desperdício. 
(Agenda 21, capítulo 18, item 18.3).  
 
 

Visando a legalização e sistematização de ações efetivas sobre o uso sustentável 

das águas no Brasil, foi criada, em 1997, a Lei 9.433, mais conhecida como Lei das Águas, 

que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Recursos 

Hídricos. 

Os fundamentos legais desta lei determinam que a água é um bem de domínio 

público, dotado de valor econômico e que a sua gestão deve sempre proporcionar o uso 

múltiplo das águas de forma descentralizada, contando com a participação do Poder Público, 

dos usuários e das comunidades. 

Um outro aspecto a ser destacado nesta lei é a adoção da bacia hidrográfica como 

unidade territorial para a implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos, além de 

ter como um de seus principais objetivos assegurar à atual e às futuras gerações, água em 

termos quantitativos e qualitativos adequados aos respectivos usos. 

Sobre as diretrizes gerais de ações, a Política Nacional de Recursos Hídricos tem 

como pressupostos a gestão sistemática dos recursos hídricos, integrando a sua gestão com a 

gestão ambiental e a integração da gestão das bacias hidrográficas com a dos sistemas 

estuarinos e das zonas costeiras. O planejamento dos recursos hídricos ocorrerá mediante a 

articulação destes com o setor dos usuários e com o planejamento regional, estadual e 

nacional. 
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A proposta de gestão participativa apontada na legislação em questão está 

vinculada principalmente na efetiva participação da sociedade civil nos Comitês de Bacias 

Hidrográficas que integra o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 

juntamente com o Conselho Nacional, dos Estados e do Distrito Federal de Recursos 

Hídricos, além dos órgãos públicos cujas competências estejam vinculadas a gestão dos 

recursos hídricos. 

A gestão participativa também se faz presente no momento da estruturação dos 

Planos Estaduais de Recursos Hídricos, nos quais são definidos os interesses e prioridades de 

uma determinada bacia via o Comitê de Bacia. 

 

Os Planos de Recursos Hídricos constituem instrumentos básicos da gestão 
das águas, pois devem ser o resultado de processo de planejamento 
participativo e integrado, além de constituírem o referencial para a aplicação 
de outros instrumentos de gestão, tais como: zoneamento ambiental, 
licenciamento de atividades, outorga de direito de uso e cobrança pelo uso das 
águas (LEAL, 2000, p.86). 

 

Para efetivar a ação desta legislação os principais instrumentos de gestão são: o 

enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água, a 

outorga de direito de uso de recurso hídrico, os Planos Estaduais de recursos hídricos, a 

compensação a municípios, o sistema de informações e a cobrança pelo uso da água, que 

visam garantir a oferta atual e futura da água considerando as disponibilidades quantitativas e 

qualitativas. 

Conforme proposto na Lei 9433/1997, no ano 2000 foi criada a Agência Nacional 

de Águas – ANA – pela Lei n. 9.984, de 17 de julho de 2000, que deverá articular-se com 

órgãos e entidades públicas e privadas integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, sendo de sua competência, conforme Artigo 4, supervisionar, controlar e 

avaliar as ações e atividades decorrentes do cumprimento da legislação federal pertinente aos 

recursos hídricos, além de  disciplinar, em caráter normativo, a implementação, a 

operacionalização, o controle e a avaliação dos instrumentos da Política Nacional de Recursos 

Hídricos.  

Atualmente, a ANA administra uma abrangente rede de monitoramento de dados 

hidrológicos de todo o país, avaliando sistematicamente os estoques hídricos das grandes 
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bacias hidrográficas, sugerindo como vazões mínimas a Q7,10
23 para o planejamento de uso 

dos recursos hídricos. 

Vários planos e projetos governamentais abordaram diretamente a questão hídrica, 

principalmente no tocante a geração de energia elétrica e com a questão das secas. O 

Programa de Desenvolvimento de Recursos Hídricos para o Semi-Árido Brasileiro 

(PROÁGUA / SEMI ÁRIDO), vinculado a Secretaria Nacional de Recursos Hídricos do 

Ministério do Meio Ambiente, contempla os estados integrantes do semi-árido brasileiro, 

dentre eles Sergipe, e tem como um dos objetivos desenvolver estudos com vistas a identificar 

soluções eficazes para adequar as disponibilidades e as demandas de água na região semi-

árida brasileira.  

A primeira etapa do Programa PROÁGUA contemplou o período de 1997 a 2002, 

contando com recursos financeiros do BIRD, OECF e Tesouro Nacional, que financiaram 

dentre outros projetos nos estados participantes, o estudo das disponibilidades e demandas 

hídricas das bacias hidrográficas de Sergipe. 

Esta experiência resultou no Programa Nacional de Desenvolvimento dos 

Recursos Hídricos - PROÁGUA Nacional, também uma parceria entre governo brasileiro e o 

Banco Mundial, visando o fortalecimento institucional de todos os atores envolvidos com a 

gestão dos recursos hídricos de todo o Brasil, não apenas na região semi-árida, e na 

implantação de infra-estruturas hídricas viáveis do ponto de vista técnico, financeiro, 

econômico, ambiental e social, promovendo assim o uso racional dos recursos hídricos. O 

PROÁGUA Nacional terá duração de 3 (três) anos e recursos equivalentes a US$ 200 

milhões, dos quais 25% serão financiados pelo Banco Mundial  e os 75% restantes a título de 

contrapartida nacional (União e Estados)24.  

Dentre os resultados associados ao PROÁGUA Nacional contam a elaboração do 

Atlas Brasil, a instituição do programa de uso racional das águas, a ampliação do sistema de 

adutoras, a elaboração do plano estratégico do sistema nacional de gerenciamento dos 

recursos hídricos, dentre outros. 

                                                 
23 A Q7,10 e a Q90 são as vazões mais utilizadas para fins de planejamento de recurso hídrico que garantem a 
oferta de água aos usuários, mantendo ainda a vazão ecológica necessária a manutenção do ecossistema. É o 
máximo de água que pode ser captado em determinado corpo hídrico que toma como base as menores vazões de 
determinado manancial. 
24 O objetivo geral do PROÁGUA Nacional é contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população, 
especialmente nas regiões menos desenvolvidas do País, mediante planejamento e gestão dos recursos hídricos 
simultaneamente com a expansão e otimização da infra-estrutura hídrica, de forma a garantir a oferta sustentável 
de água em quantidade e qualidade adequadas aos usos múltiplos. Disponível em: www.ana.gov.br. Acesso em 
10/06/2010. 
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Especificamente sobre Sergipe, as políticas setoriais referentes aos recursos 

hídricos estiveram ao longo das últimas décadas voltadas para o aumento da oferta disponível 

de água através da regularização de vazões, aumento das transposições e da rede de adutoras, 

sendo estas as ações estruturais que Estado mais investiu, principalmente as relacionadas com 

a bacia do Rio São Francisco. 

Acerca das intervenções do Estado no tocante a questão hídrica merece destaque 

projetos de infra-estrutura hídrica, como a criação do Projeto Chapéu de Couro25; obras, como 

a ampliação de rede de adutoras; e a criação de instituições, a exemplo da fundação 

Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO), da Companhia de Desenvolvimento dos 

Recursos Hídricos do Estado de Sergipe (COHIDRO), e mais recentemente da SRH - 

Superintendência de Recursos Hídricos, que também se voltam para o desenvolvimento 

regional do estado. 

O Departamento de Saneamento de Sergipe (DESO) foi criado pela Lei n.1.195 

em 1963, sendo posteriormente denominado de Companhia de Saneamento de Sergipe em 

função do Decreto Lei n. 109/1969 que alterou a denominação, mas manteve a sigla utilizada 

desde 1963. 

Esta é uma Companhia de economia mista, cuja exploração dos serviços ocorre 

através de contratos de concessão, firmados com os municípios. O principal acionista é o 

Governo do Estado de Sergipe, que detém 99% do total das ações. Os objetivos do DESO 

contemplam, dentre outros, estudar, projetar e executar serviços de abastecimento de água, 

esgotos e obras de saneamento em 70 dos 75 municípios sergipanos. 

A Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe 

(COHIDRO) foi criada em 1983 pelo Decreto n. 5718 e tinha como objetivo levar às 

comunidades carentes do interior sergipano água de boa qualidade através de sistemas 

denominados de singelos para abastecimento e de captação de água subterrânea via poços 

profundos.  

Em 2004, através da Lei n. 5415, passou a ser denominado de Departamento 

Estadual de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe (DEHIDRO), uma autarquia especial. 

Em 2008, mediante reforma administrativa do Governo atual, a Lei n.6332 revogou a anterior, 

extinguindo a DEHIDRO, sendo que a COHIDRO retoma os bens, direitos e obrigações. 

Atualmente está vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento 

                                                 
25 Instituído na Década de 80, o Programa Chapéu de Couro era voltado para o sertanejo objetivando a 
construção de açudes para amenizar a seca no sertão sergipano. Embora os açudes, devido ao clima e ao tipo de 
solo, não solucionasse a problemática, foi muito bem recebido pelo sertanejo. 
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Agrário de Sergipe e tem como competências o desenvolvimento de recursos hídricos no 

estado; promover a irrigação, o abastecimento de água e o saneamento básico de pequenas 

comunidades rurais; perfuração de poços e outras políticas públicas voltadas para os recursos 

hídricos e irrigação. 

Acerca da legislação estadual que aborda a questão hídrica, a Constituição 

Estadual de 1989 atribui ao poder público estadual a competência de promover o 

gerenciamento integrado dos recursos hídricos.  Em 1997, o Governo do Estado de Sergipe 

criou, através da Superintendência de Recursos Hídricos do Estado, a Política Estadual de 

Recursos Hídricos (Lei n. 3.870 de 25 de setembro de 1997), baseada na Lei Federal n. 

9.433/1997, a qual institui metas e instrumentos para a gestão participativa dos recursos 

hídricos. 

Os principais instrumentos de gestão dos recursos hídricos em nível estadual são: o 

Plano Estadual de Recursos Hídricos; o Enquadramento dos corpos de água em classes e a 

Outorga de direito de uso de recursos hídricos que objetivam assegurar o uso e controle 

quantitativo e qualitativo dos recursos hídricos, visando a melhoria na oferta de água e 

promovendo o acesso legal da água para todos os usuários. 

A Lei n. 3.870 atribuiu à Secretaria de Estado do Planejamento e da Ciência e 

Tecnologia, através da Superintendência de Recursos Hídricos (SRH), a condição de órgão 

operacional e gestor institucional da água. Mais recentemente, a SRH está vinculada a 

SEMARH – Secretaria de Estado de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos. A esta 

Superintendência cabe promover, coordenar, executar e controlar atividades relativas aos 

recursos do estado, sendo composta pelos Departamentos de Planejamento e Coordenação de 

Recursos Hídricos e de Administração e Controle de Recursos Hídricos. 

Dentre as atribuições do Departamento de Planejamento e Coordenação cabe a 

responsabilidade pela elaboração, acompanhamento e avaliação técnica de políticas, diretrizes 

e normas de gerenciamento para os recursos hídricos do Estado, sendo integrado pela 

Coordenadoria de Planos e Programas e pela Coordenadoria de Avaliação e 

Acompanhamento.  

O Departamento de Administração de Controle de Recursos Hídricos é 

responsável pelo gerenciamento da produção, oferta e demanda dos recursos hídricos do 

Estado, usando os instrumentos e meios legais existentes, e pela implantação e gerenciamento 

do Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos, sendo integrado pela 

Coordenadoria de Outorga e Vistoria e pela Coordenadoria de Informações.  
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Outros instrumentos legais referentes ao ordenamento dos recursos hídricos no 

estado merecem ser destacados: o Decreto 18.099/99 que dispõe sobre o Conselho Estadual 

de Recursos Hídricos; o Decreto 18.456/99 que regulamenta a Outorga de Direito de Uso de 

Recurso Hídrico de domínio do estado; o Decreto 19.079/2000 que dispõe sobre a 

Regulamentação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos e a Resolução 01/2001 que 

regulamenta os critérios para a Outorga de Direito de Uso de Recurso Hídrico. 

Com relação ao PROÁGUA Nacional, o estado de Sergipe foi contemplado com 

investimentos para elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos, que no período de 

24/09/2009 a 24/07/2010 estará em fase preparatória, além de recurso para fortalecimento dos 

Comitês de Bacia dos rios estaduais que já estão implantados. 

 

6.2 Instrumentos de Gestão dos Recursos Hídricos na Bacia do Rio Vaza Barris em 

Sergipe 

 

Dentre os instrumentos de gestão pautados na Legislação Estadual encontra-se 

implantado no estado o fundo estadual de recurso hídrico, a outorga de direito de uso de 

recurso hídrico, o conselho estadual de recurso hídrico e comitês de bacia de rios estaduais 

(Sergipe, Japaratuba e Piauí). O Comitê do rio São Francisco, federal, também se encontra 

instituído e em atividade mediante a abrangência e importância deste rio para o país. 

Sobre o enquadramento dos corpos d’água, o plano estadual e o sistema estadual 

de informações, os estudos já foram concluídos, mas necessitam de atualização. A cobrança 

pelo uso da água ainda não está implantada. 

Na bacia em estudo merece ser abordado o enquadramento dos corpos d’água e a 

outorga de direito de uso de recurso hídrico, pois estes instrumentos são fundamentais no 

processo de gestão dada a impossibilidade de dissociar os aspectos quantitativos dos 

qualitativos em termos de uso das águas. 

 

6.2.1 Enquadramento dos Corpos d’Água 

O enquadramento de mananciais em classes é um instrumento de planejamento 

ambiental, pois estabelece o nível de qualidade (ou classe) a ser alcançado e/ou mantido em 

um segmento de corpo de água ao longo do tempo, visando assegurar às águas qualidade 

compatível com os usos mais exigentes a que foram destinados e a diminuir os custos de 

combate à poluição, através de ações preventivas. 
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Para tal, são escolhidos indicadores que permitirão, a partir da oferta da água em 

quantidade e qualidade, melhorar a qualidade de vida de quem as utiliza, evitando riscos à 

saúde humana pelo uso inadequado de corpo hídrico contaminado. Os usos mais prioritários, 

como o abastecimento humano, requer água de melhor qualidade identificada por 

determinados parâmetros estabelecidos pela legislação pertinente ao tema. 

A Resolução 20/1986 estabelece 9 classes de uso das águas, descrita abaixo, das 

quais encontramos na bacia sergipana do rio Vaza Barris apenas as Classes 2, 5 e 7, as quais 

serão abordadas posteriormente: 

Águas Doces 

1 - Classe Especial - águas destinadas: ao abastecimento doméstico sem prévia ou com 

simples desinfecção; à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas. 

2 - Classe 1 - águas destinadas: ao abastecimento doméstico após tratamento simplificado; à 

proteção das comunidades aquáticas; à recreação de contato primário (natação, esqui aquático 

e mergulho); à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se 

desenvolvam rentes ao Solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película; à criação 

natural e/ou intensiva (aquicultura) de espécies destinadas á alimentação humana. 

3 - Classe 2 - águas destinadas: ao abastecimento doméstico, após tratamento convencional; à 

proteção das comunidades aquáticas; à recreação de contato primário (esqui aquático, natação 

e mergulho); à irrigação de hortaliças e plantas frutíferas; à criação natural e/ou intensiva 

(aquicultura) de espécies destinadas à alimentação humana. 

4 - Classe 3 - águas destinadas: ao abastecimento doméstico, após tratamento convencional; à 

irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; à dessedentação de animais. 

5 - Classe 4 - águas destinadas: à navegação; à harmonia paisagística; aos usos menos 

exigentes. 

Águas Salinas 

6 - Classe 5 - águas destinadas: à recreação de contato primário; à proteção das comunidades 

aquáticas; à criação natural e/ou intensiva (aquicultura) de espécies destinadas à alimentação 

humana. 

7 - Classe 6 - águas destinadas: à navegação comercial; à harmonia paisagística; à recreação 

de contato secundário.  

Águas Salobras 

8 - Classe 7 - águas destinadas: à recreação de contato primário; à proteção das comunidades 

aquáticas; à criação natural e/ou intensiva (aquicultura) de espécies destinadas à alimentação 

humana. 
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9 - Classe 8 - águas destinadas:  à navegação comercial; à harmonia paisagística;  

 

Esta resolução foi revogada pela Resolução CONAMA 357/2005, que estabelece 

uma nova classificação das águas, segundo seus usos preponderantes. De acordo com esta 

nova Resolução as águas doces, salobras e salinas do Brasil são classificadas, segundo a 

qualidade requerida para os seus usos preponderantes, em 13 classes de qualidade. 

No entanto, o enquadramento proposto para os corpos d’água de Sergipe data de 

2003 e ainda se encontra pautado na resolução antiga do CONAMA (20/86), fato este que 

necessita de uma atuação mais efetiva do Estado perante a necessidade de uma gestão pautada 

nos instrumentos citados pela Lei Federal e Estadual de Recursos Hídricos (Figura 96). 

De acordo com este enquadramento, o rio Vaza Barris e seus afluentes no Alto-

baixo curso e no Médio-baixo curso encontram-se enquadrado na Classe 7, classificadas como 

salobra (salinidade igual ou inferior a 0,5%o e 30%o), destinadas à recreação de contato 

primário, proteção das comunidades aquáticas e à criação natural ou intensiva de espécies 

destinadas a alimentação humana, embora o uso preponderante requeira água de qualidade 

superior, as águas são salobras e em função das características ambientais locais, não é 

possível alterar a sua condição de salinidade.  

No entanto, conforme constado em campo, as águas destes corpos hídricos são 

utilizadas, principalmente em períodos de secas ou no caso de abastecimento irregular, para 

uso humano, dessendentação animal e em alguns casos para irrigação, comprovando a 

importância destes mananciais para a comunidade. 

No Açude Carira foi identificada a presença de coliformes termotolerantes, 

levando a comprovação de contaminação por matéria orgânica em decomposição em função 

principalmente pelo lançamento de esgotos domésticos. 

No rio dos Negros, Buri, Salgado e das Traíras foi diagnosticada a presença de 

óleos e graxas, bem como coliformes termotolerantes associado a altos teores de nitrogênio 

total, nitrito, nitrato e fósforo total, indicando uma contaminação por microorganismos de 

origem fecal associado aos esgotos domésticos. 
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No baixo curso o trecho correspondente ao rio Santa Maria e ao rio Vaza Barris até 

sua confluência com o Oceano Atlântico caracteriza-se como água salina (salinidade igual ou 

superior a 30%o), sendo enquadrado na Classe 5, cujos usos preponderantes, segundo a 

Resolução citada, são a recreação de contato primário, proteção das comunidades aquáticas e 

aqüicultura.  

No entanto, foram registrados coliformes termotolerantes associados a altos teores 

de Nitrogênio Total e Fósforo Total, que apontam também para a contaminação recente desse 

trecho por microorganismos de origem fecal e a comprovação de contaminação das águas por 

esgoto doméstico, oriundos principalmente da ocupação desordenada da Zona de Expansão de 

Aracaju e das margens do rio Vaza Barris com segundas-residências. 

O rio Paramopana apresenta água salobra, sendo enquadrado na Classe 7, cujos 

usos são equivalentes aos da Classe 5 da nova Resolução. Neste manancial também foram 

registrados contaminações por esgoto doméstico e a efluentes contendo sabões e detergentes. 

O rio Tejupeba apresenta um regime perene, sendo classificado como de água doce 

(salinidade igual ou inferior a 0,50%o). Está enquadrado na Classe 2, destinadas, dentre outros 

usos, ao abastecimento doméstico, após tratamento convencional e irrigação. Neste trecho 

também foram registrados coliformes associados a teores de nitrogênio total e nitrato 

apontando uma contaminação permanente devido a esgotos domésticos. 

No riacho Água Boa, segundo o relatório supracitado, verifica-se a influência do 

estuário, mas não impede o seu uso para abastecimento humano com adequado manejo, sendo 

enquadrado na Classe 2. 

No riacho Paruí, embora o uso preponderante necessite de água com qualidade 

compatível para o consumo humano, foi enquadrado na Classe 5 devido a condição de 

salinidade da água. 

 

6.2.2 Outorga de Direito de Uso de Recurso Hídrico 

 

Entende-se por outorga de direito de uso de recurso hídrico um instrumento da 

Gestão dos Recursos Hídricos que visa o controle quantitativo e qualitativo deste recurso, 

caracterizando-se pela distribuição de cotas a depender da necessidade do usuário e da 

disponibilidade hídrica do manancial em questão. 

Neste caso, embora a legislação afirme que a gestão deve ser centralizada e 

participativa, um órgão competente fica responsável por analisar os pedidos de outorga, 



 295

liberando ou não as vazões solicitadas. Assim, o Estado mantém ainda o controle sobre este 

bem público. Por outro lado, pode garantir que um empreendimento não detenha sozinho toda 

a vazão de um corpo hídrico, por exemplo, e que não haja o lançamento de efluentes em 

qualquer corpo hídrico. 

Os processos de outorga, conforme consta em lei, devem considerar inicialmente 

para um corpo hídrico as vazões hídricas e os usos prioritários. Este ponto é fundamental na 

democratização do acesso ao uso dos recursos hídricos. 

Bases legais que dispõem sobre o sistema de outorga em Sergipe são a Lei 

3.870/97, que dispõe sobre a Política Estadual dos Recursos Hídricos; o Decreto 18.456/99, 

que dispõe sobre a Outorga de Direito de Uso de Recurso Hídrico; e a Resolução 01/2001 que 

estabelece os Critérios para a Outorga de Uso de Recurso Hídricos. 

Tais instrumentos legais determinam que o outorgado tem o direito de uso do 

recurso hídrico, por prazo determinado, visando assegurar o controle quantitativo e qualitativo 

dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água a todos os cidadãos 

(Decreto 18.456/99, Art.3). 

De acordo com o referido decreto, a outorga não implica alienação total ou parcial 

das águas, conferindo ao usuário o direito de uso de recurso hídrico mediante disponibilidade 

hídrica e ao regime de racionamento. Os usos sujeitos a outorga são aqueles que utilizam ou 

alterem a quantidade ou a qualidade de um corpo hídrico, incluindo os usos para 

abastecimento de diversos fins, bem como o lançamento em corpo hídrico de esgotos e 

demais resíduos líquidos ou gasosos tratados ou não. Ao mesmo tempo, os usos 

independentes de outorga são aqueles considerados de captação insignificante, ou seja, 

Derivações, captações (vazões inferiores a 2.500 l/h, cerca de 0,7 l/s - sete décimos de litros 

por segundo), acumulações e lançamentos considerados insignificantes, como também para 

satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais (inferiores ou iguais a 80 

casas ou 400 habitantes), distribuídos no meio rural; dentre outros. 

Em Sergipe, a situação atual dos pedidos de outorga demonstra que em todas as 

bacias já existem outorgas emitidas, a maioria concentrando-se na bacia do rio Sergipe 

(45,2%), sendo os menores índices na bacia do rio São Francisco, pois cabe a ANA outorgá-

los. A bacia do rio Vaza Barris apresenta apenas 7,4% do total dos pedidos de outorga (Figura 

97). 
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Figura 97 - Situação atual das outorgas por bacia hidrográfica em Sergipe.  

Fonte: SRH (2008). 

 

 

Sobre o destino do recurso hídrico a ser outorgado, a maioria refere-se ao 

abastecimento humano (50,9%), seguido pela irrigação (20,6%), uso industrial (18,7%), 

aqüicultura (9,4%) e exploração da água mineral (0,4%) (Figura 98). 

 

Abast. Humano

Irrigação

Industrial

Aqüicultura

Água Mineral

 

Figura 98 - Principais usos que solicitaram outorgas em Sergipe.  

Fonte: SRH (2008). 

 

 

Os mananciais superficiais são os mais utilizados, totalizando 79,8% das 

captações. As águas subterrâneas concentram-se nos Aqüífero Barreiras e representam 20,2%. 

De acordo com dados da SRH (2008), as primeiras outorgas da bacia do rio Vaza 

Barris em Sergipe foram emitidas a partir do ano 2000, totalizando apenas três, chegando ao 

ano de 2007 com quinze processos de outorga e cinco declarações de direito de uso. Os 
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mananciais superficiais são os mais utilizados (66,0%) e que na atualidade também são os 

mais degradados. 

Estes valores ainda são considerados baixos, diante da realidade da bacia, ou seja, 

dos múltiplos usuários de recurso hídrico existentes, que necessitam ser cadastrados e ter seus 

usos fiscalizados, principalmente no que tange ao uso da água como corpo receptor de 

efluentes de diversas naturezas, sem nenhum tipo de tratamento. 

Com relação ao volume outorgado em m3/h, entre os anos de 2000 e 2008, os 

principais volumes destinam-se aos usos relacionados com o abastecimento humano 

(1.485,8), aqüicultura (1.014,8), industrial (142,0), irrigação (89,5) e água mineral (62,0) 

(Figura 99).  
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Figura 99 - Principais usos dos recursos hídricos na bacia do rio Vaza Barris/SE.  

Fonte: SRH (2009). 

 

Vale destacar que enquanto no total do Estado a aqüicultura ocupa a quarta 

posição em volume outorgado, estando atrás do volumes destinados ao abastecimento 

humano, irrigação e industrial, na bacia do Vaza Barris ocupa a segunda posição, 

demonstrando a importância econômica deste setor principalmente na porção estuarina, 

embora, como já ressaltado, gere poucas oportunidades de emprego e elevada degradação dos 

manguezais. Mas deve-se considerar que este instrumento de gestão ainda está se efetivando e 

que a Superintendência conta com recurso humano limitado para fazer as devidas 

fiscalizações. 

A maioria dos empreendimentos que solicitam outorga o fizeram mediante 

necessidade de financiamento de bancos ou por exigência da legislação ambiental, pois os 
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mesmos solicitam tanto estudos ambientais, quanto a outorga de direito de uso de recurso 

hídrico para funcionamento dos devidos estabelecimentos. 

Destes empreendimentos, nove localizam-se em Itaporanga d’Ajuda, seis em São 

Cristóvão, um em Campo do Brito, um em São Domingos e outro em Simão Dias, 

demonstrando a concentração dos pedidos de outorga no Baixo curso da bacia em estudo. 

 

6.5 Território, Lugar e a Questão Hídrica 

 

As contradições entre o discurso político e a realidade da bacia revelam-se no 

momento em que identificamos que os atores sociais não têm participação política, 

desconhecendo as questões pertinentes à gestão das águas, pois esta inexiste na bacia. 

As políticas públicas referentes aos recursos hídricos são de desconhecimento da 

maior parte dos responsáveis pelas questões ambientais em nível municipal, conforme 

entrevistas realizadas ao longo do trabalho de tese. 

O Comitê de bacia que, de passagem, seria um lócus de representação dos usuários 

de água e da sociedade civil, não está estruturado. Conseqüentemente também não existe o 

plano de bacia e nem a participação cidadã no tocante as questões hídricas locais. 

No Alto-baixo curso foram analisados os municípios de Carira, Frei Paulo, 

Macambira e Pedra Mole; no Médio-baixo curso, Itabaiana, São Domingos e Campo do Brito 

e no Baixo-curso, o município de Aracaju e São Cristóvão, totalizando um universo de 

pesquisa que corresponde a nove municípios, dos quais quatro estão totalmente inseridos na 

bacia (Macambira, Pedra Mole, São Domingos e Campo do Brito) e os demais parcialmente 

inseridos. Foram entrevistados dez representantes do poder público (federal, estadual e / ou 

municipal), dois usuários de água (o primeiro e o quarto setor que apresentam as maiores 

demandas) e sete representantes da sociedade civil (Quadro 15). 

Em um primeiro momento serão apresentadas as principais questões realizadas aos 

representantes do poder público municipal, em seguida sobre os usuários de água e  

representantes da sociedade civil, sendo que posteriormente serão ressaltados aspectos destas 

entrevistas. 
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Quadro 15 – Roteiro dos entrevistados. 

Esfera política Entrevista Data 
Federal Agência Nacional de Águas Órgão gestor em âmbito 

federal 
Contato via e-

mail 
 
 
 

Estadual 

Secretário de Estado do Meio Ambiente e 
dos Recursos Hídricos - SEMARH 

Órgão gestor em âmbito 
estadual 

Entrevista não 
realizada  

Superintendência dos Recursos Hídricos 
do Estado de Sergipe – SRH – 
Superintendente de Recursos Hídricos 

Órgão gestor em âmbito 
estadual 

14/jul/2008 
 

 
 
 
 
 
 
 

Municipal: 
Representantes 

políticos 
 

Prefeitura municipal de Aracaju Diretor do Departamento de 
Administração e Controle 

de Recursos Hídricos 

16/set/2009 

EMDRAGO -  Carira Chefe local 22/maio/2009 
Prefeitura municipal de Frei Paulo  Secretária Adjunta de 

Educação e Cultura 
22/maio/2009 

Prefeitura municipal de Pedra Mole Secretária do Prefeito  08/maio/2009 
Prefeitura municipal de Macambira Secretário de Esporte e 

Lazer 
22/abril/2009 

Prefeitura municipal de Campo do Brito Secretário de Agricultura e 
Meio Ambiente 

23/abril/2009 

 Prefeitura municipal de São Domingos Chefe de Gabinete do 
Prefeito 

22/abril/2009 

Prefeitura municipal de Itabaiana Diretora de Meio Ambiente 23/abril/2009 
Prefeitura municipal de São Cristóvão Secretária Adjunta de Meio 

Ambiente 
10/12/2009 

 
 
 
 
 
 

Municipal: 
Representantes 
dos usuários de 
recurso hídrico e 
sociedade civil 

Representante do Assentamento Vaza 
Barris em Simão Dias 

Representante da sociedade 
civil - assentado 

09/ago/2008 

Representante da comunidade em Carira Representante da sociedade 
civil – morador local 

09/ago/2008 

Representante da comunidade em 
Macambira 

Representante da sociedade 
civil – Coordenadora do 

Pró-jovem 

24/abril/2009 

Representantes da comunidade em São 
Cristóvão 

Representante da sociedade 
civil – pescador e presidente 
da Colônia de Pescadores de 

São Cristóvão 

26/abril/2009 

COHIDRO - Itabaiana Usuário de Recurso Hídrico 
– Chefe do Perímetro 

30/abril/2009 

Representante da comunidade em Pedra 
Mole 

Representante da sociedade 
civil – morador local 

08/maio/2009 

Representante da comunidade em Frei 
Paulo 

Representante da sociedade 
civil – morador local 

08/maio/2009 

Representante da comunidade em São 
Domingos 

Representante da sociedade 
civil – morador local 

22/abril/2009 

Companhia de Saneamento de Sergipe – 
DESO – Aracaju 

Usuário de Recurso Hídrico 
– Diretor de Célula 

18/set/2008 
 

Comitê de Bacia do rio Vaza Barris NÃO INSTITUIDO - 
Gestores Ambientais ou de Recursos 
Hídricos nos municípios 

NÃO INSTITUIDOS - 

Organização: Márcia Carvalho (2009). 
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As questões que se seguem foram realizadas aos representantes do poder público 

municipal. A primeira delas foi referente ao conhecimento dos mesmos sobre a Política 

Nacional e Estadual de Recurso Hídrico, na qual identificamos que 66,7% dos entrevistados 

desconhecem (representantes de Frei Paulo, Pedra Mole, Macambira, São Domingos, Campo 

do Brito e Itabaiana); 11,1% já ouviu falar (representante de Carira), mas não a conhecem em 

detalhes e apenas 22,2% a conhecem em detalhes (representantes de São Cristóvão e 

Aracaju). 

Esses dados revelam que em âmbito municipal os seus gestores não se encontram 

preparados para aplicá-la em suas gestões, pois a maioria desconhece do que se trata. 

Conseqüentemente sobre as dificuldades pra implementá-la no município, sete dos 

entrevistados não responderam a esta questão e dois entrevistados afirmaram que é o próprio 

desconhecimento da temática. 

Sobre as principais ações referentes a gestão hídrica no âmbito municipal, 77,8% 

afirmaram que não há ações neste sentido em seus municípios; 11,1% (município de São 

Cristóvão) está em processo de construção destas ações e outros 11,1% (município de 

Aracaju) apresenta ações concretas. 

Estes dados apontam que nos municípios integrantes da bacia do rio Vaza Barris 

em Sergipe o debate sobre a questão hídrica ainda está longe de se iniciar e mais longe ainda 

de se efetivar, mesmo tendo a legislação e o debate sobre as águas datando de mais de treze 

anos. 

Sobre a existência de órgão ou secretaria especifica sobre recurso hídrico 88,9% 

dos municípios não a apresentam. A questão das águas está inserida (e pouco debatida) nas 

Secretárias de Agricultura e Meio Ambiente (66,7% dos municípios) ou em outras secretarias 

(22,2%) e apenas em Aracaju, capital do estado, é que encontramos a Superintendência de 

Recursos Hídricos do Estado. 

Em 88,9% dos municípios inexistem parceiros que tratem da problemática das 

águas juntamente com o município. Nestes municípios, as questões ambientais são abordadas 

de forma geral, sendo as escolas os principais espaços para discussão das mesmas, sem 

especificar os usos e desusos das águas nas respectivas localidades. Merece destaque ainda o 

trabalho de educação ambiental em Carira realizado pela EMDAGRO junto aos produtores 

rurais, a COHIDRO atuando do Perímetro Irrigado Porção da Ribeira em Itabaiana e o 

IBAMA e o INCRA nos assentamentos em Macambira. 

Nos municípios em questão, exceto Aracaju devido a atuação da SRH, inexistem 

cadastro de usuários de recurso hídrico, como também fiscalização dos usos das águas.  
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Quando questionado sobre a origem da água que abastece as comunidades, os 

gestores entrevistados identificaram a fonte, sendo a maior parte proveniente de transposição 

das águas do São Francisco (Carira, Frei Paulo, Pedra Mole), da Barragem da Ribeira e poços 

(Macambira, São Domingos, Campo do Brito, Itabaiana), outras fontes (São Cristóvão e 

Aracaju). 

A dependência de água de transposição de outras bacias acarreta dificuldades de 

abastecimento, não sendo raro a falta de água nos municípios do Alto e Médio-baixo curso. A 

ausência de fiscalização na qualidade das águas também foi apontado pelos gestores destes 

municípios como uma problemática local. 

Uma outra questão problema está relacionada com a integração da gestão dos 

recursos hídricos com o saneamento básico local, pois não há uma política de saneamento que 

atenda a todos os usuários. Existe coleta de lixo, mas não há destino final adequado dos 

mesmos; não há rede de esgoto que atenda a toda a população e como já exposto, há rede de 

água encanada ou água proveniente de poços, mas não há fiscalização permanente da 

qualidade da mesma, como já exposto em outros momentos deste trabalho. 

Quando questionamos sobre o conhecimento da comunidade sobre a Política 

Nacional e Estadual de Recurso Hídrico e a participação da mesma na gestão hídrica, 77,8% 

dos entrevistados afirmaram negativamente e 22,2% (municípios de São Cristóvão e Aracaju) 

consideram que a população conhece parcialmente, principalmente as pessoas vinculadas a 

órgãos públicos ou que tenham necessitado de financiamento ou de licenciamento ambiental. 

Sobre o conhecimento e/ou a necessidade de instituição do Comitê de bacia do rio 

Vaza Barris, 55,5% assinalaram que desconhecem o que seja um comitê; 44,4% afirmaram 

que é necessária sua estruturação e 1,1% afirmou que não há necessidade deste Comitê no 

município. 

As análises que se segue foram realizadas com os representantes da sociedade civil 

e usuário de recurso hídrico nos municípios pesquisados. 

A primeira questão referiu-se ao conhecimento sobre a Política Nacional e 

Estadual de Recurso Hídrico. Constatamos que 77,8% dos entrevistados desconhecem e 

22,2% a conhecem. Os que responderam positivamente a esta questão são representantes de 

órgãos locais, usuários de recurso hídrico, que apresentam outorga de uso de recurso hídrico: 

DESO e COHIDRO. Os demais são representantes da sociedade civil. 

Ao serem questionados sobre a origem da água consumida todos afirmaram que 

conhecem de onde provém, a exemplo do identificado nas entrevistas com os representantes 

políticos locais. 



 302

Sobre a existência de problemas no abastecimento local, 100% afirmaram que o 

sistema é precário, apresentando má qualidade das águas com irregularidade no 

abastecimento. O saneamento básico também foi apontado como precário. 

No tocante ao papel do município referente às atividades de gestão de recurso 

hídrico junto à comunidade, os representantes afirmaram, exceto em Aracaju, que essas ações 

inexistem.  

Quando questionados sobre a participação dos mesmos em ações voltadas para a 

gestão hídrica no município, 88,8% afirmaram que não participam. Os representantes do 

DESO e da COHIDRO, afirmaram que os respectivos órgãos realizam atividades junto aos 

usuários visando a orientação sobre o uso racional das águas. 

Neste momento, é oportuno realizar considerações especificas sobre cada realidade 

pesquisada. 

Em Carira as questões pertinentes ao Meio Ambiente, como na maioria dos 

municípios pesquisados, estão sob a responsabilidade da Secretaria de Agricultura. O primeiro 

entrevistado foi o Chefe do Gabinete do Prefeito que informou que não há um órgão 

ambiental no município, como também não há ações referentes aos recursos hídricos no 

município, encaminhando a nossa pesquisa para a EMDAGRO, órgão que mais tem efetuado 

ações referentes a preservação e conscientização ambiental no município. 

Ao entrevistar o Supervisor local da EMDAGRO e o Secretário de Agricultura e 

Meio Ambiente deste município, constatamos que a preocupação principal está relacionada 

com as nascentes do rio Sergipe, que embora possua um Comitê de Bacia instalado, poucas 

são as ações locais para efetivar uma gestão participativa e realmente comprometida com a 

preservação deste manancial.  

Ao mesmo tempo, o Secretário de Agricultura e Meio Ambiente afirmou que 

desconhece tanto a Lei das Águas quanto a Política Estadual de Recursos Hídricos. O 

Supervisor da EMDAGRO afirmou que já ouviu falar, mas em nível municipal são poucas as 

ações em função principalmente da falta de conhecimento do poder público local frente a esta 

questão. 

Ambos queixaram-se da ausência de ações mais efetivas e duradouras no 

município e que gostariam de contar com uma maior participação tanto da Superintendência 

de Recursos Hídricos Estadual, quanto das Instituições de Ensino Superior, pois para os 

entrevistados, ambas as instituições tem um maior suporte técnico-científico que poderiam 

orientar e efetivar ações no município. Como exemplo, o Supervisor ressaltou “que no 

município não há um cadastro nem um mapeamento das nascentes, rios e córregos locais” 
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(Supervisor local da EMDAGRO/Carira, 22/05/2009), o que poderia ser realizado por estudos 

de docentes da UFS. 

Esta constatação foi abordada por autores que apontam a necessidade de estreitar 

as relações entre a comunidade e a realidade social. 

 

O compromisso final da Universidade deve ser, obviamente, com a 
sociedade em que está inserida, e para a qual todo o seu esforço em 
termos de desenvolvimento de conhecimento e de recursos humanos 
deve estar voltado. E uma vez que a questão dos recursos hídricos 
ganha cada vez maior importância, num contexto de participação e 
exercício de cidadania, a Universidade deve dar a sua contribuição 
para que, cada vez mais, tais recursos possam ser utilizados de forma 
eqüitativa pelas atuais gerações e sem o comprometimento de seu uso 
pelas futuras gerações (TEIXEIRA, 2000, p. 118). 

 

Vale ressaltar, que a EMDAGRO realiza palestras e ações junto aos produtores 

rurais e às escolas municipais buscando levar orientações para um uso racional dos recursos 

naturais, enfatizando a necessidade de preservação da vegetação ciliar, além de outras 

questões referentes a uso de agrotóxicos com segurança e a disposição adequada dos diversos 

resíduos sólidos produzidos no município. O Supervisor ressaltou a falta de pessoal 

capacitado e com disponibilidade de tempo para efetivar ações deste porte, pois tanto ele 

quanto o Secretário acumulam várias funções e mais recentemente a de serem responsáveis 

pelo “Meio Ambiente”. 

Sobre a questão do lixo, Carira junto com os municípios em seu entorno vem 

buscando a implantação de um Consórcio Intermunicipal para Reciclagem do lixo, mas ainda 

sem um resultado concreto. 

Uma outra dificuldade levantada pelo Supervisor refere-se a questão da posse das 

terras. Mesmo sendo as águas denominadas como um bem de domínio público, aquelas que 

estão em propriedades particulares, acabam sendo consideradas como tal e o proprietário 

desmata, constrói pequenas barragens e não preserva os mananciais e o poder local encontra-

se limitado para resolver a questão. Quando são realizadas palestras educativas, os mesmos 

não comparecem e continuam com suas velhas práticas de cultivo. 

Estes proprietários apresentam uma cultura já estabelecida há muitos anos, pautada 

na ausência de uma conscientização de que o mesmo faz parte do meio onde vive e 

desconhecendo que desmatando a tendência é a desperenização dos mananciais. Para mudar 

esta visão de mundo, muito precisa ser feito, sendo considerado um processo a longo prazo. 

Ações esporádicas e pontuais pouco surtirão efeito sobre uma cultura já enraizada. 
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Em Frei Paulo, também não há um setor ou órgão especifico que trata da questão 

ambiental. Entrevistamos a Secretária Adjunta de Educação e Cultura que desconhece ações 

da Superintendência de Recursos Hídricos no município. Neste município, as secretarias de 

Educação, Saúde e Meio Ambiente estão unidas, o que causa problemas na hora de 

operacionalizar as ações, que no caso dos recursos hídricos, inexistem. 

Segundo a entrevistada, existem ações voltadas para a educação ambiental nas 

escolas na cidade, pois há uma parceria com a Sala Verde, Programa do Governo que visa 

instituir, dentre outras ações, temas educativos voltados para a preservação ambiental nas 

salas de aula. 

Ao entrevistarmos um morador deste município sobre a gestão das águas, o mesmo 

afirmou que desconhece qualquer política ou ação municipal referente a esta questão. 

Afirmou que a água que consome provém do São Francisco e que em época de seca o Açude 

Buri é utilizado tanto para abastecimento humano quanto para a dessendentação animal, 

mesmo sendo considerado como salobra, demonstrando a importância dos recursos hídricos 

da própria bacia para a população local. Estas afirmativas vêm corroborar com a importância 

da gestão em âmbito local. 

No município de Macambira, segundo o entrevistado, o Secretário de Esporte e 

Lazer “a pasta” do Meio Ambiente estaria ainda sem uma definição em qual secretaria ficaria, 

mas afirmou que havia uma forte tendência de ficar sob sua responsabilidade. 

O entrevistado recebeu um convite para participar do Plano das Águas, promovido 

pelo Estado, mas há não nenhuma ação acerca da gestão dos recursos hídricos no município. 

Sobre o Comitê, ressaltou que “o Comitê de bacia não faz falta, pois não usamos o Vaza 

Barris para nada, mal para o lazer. A preservação da água que bebemos não depende de nós, 

pois vem de Itabaiana” (Secretário de Esporte e Lazer de Macambira, 23/04/2009). 

Esta visão fragmentada da realidade é fruto da ausência de conhecimento integrado 

da noção de bacia hidrográfica, fato compreensível, pois como considera Mendonça e Santos 

(2006, p.11), “o individuo apresenta cada vez mais dificuldade de abstração para 

compreender os espaços sobre os quais não vive diretamente”. 

Entretanto, a realidade municipal aponta como uma das preocupações locais a 

preservação da Cachoeira de São Francisco, também denominada de Cachoeira de 

Macambira, fruto da topografia do rio Jacoca, afluente do Vaza Barris, fato este 

desconsiderado pelo entrevistado ao se referir a este rio como sem importância. 
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Esta cachoeira deveria ser uma Área de Preservação Permanente, mas como a 
propriedade é particular, primeiro necessita que a prefeitura compre-a para 
podermos preservar a mata e as águas, instalando uma estrutura adequada para 
receber turistas, a exemplo de um balcão para venda de artesanato local. Este é 
um projeto nosso (Secretário de Esporte e Lazer de Macambira, 23/04/2009). 

 

Em entrevista com a Coordenadora do Pró-Jovem no município, a mesma afirmou 

que não conhece as Políticas Nacional e Estadual de Recursos Hídricos e que a água não é 

tema trabalhado no município. De acordo com a entrevistada, as ações escolares estão mais 

voltadas para o Dia do Meio Ambiente no qual são discutidos aspectos relativos à preservação 

em geral e em especial a questão do lixo. 

O último município do Alto-baixo curso pesquisado foi Pedra Mole. A 

entrevistada foi a secretária do Prefeito. Como nos demais município, não existe uma 

secretaria, órgão ou setor específico sobre Meio Ambiente. No entanto, são diversas as 

atividades voltadas para a questão ambiental em especial para a preservação das nascentes e 

dos rios presentes no município e que são afluentes do rio Vaza Barris. Estas ações são 

desenvolvidas por uma escola estadual. 

Esta escola tem um projeto sobre meio ambiente atuando em todo o município, 

focando principalmente na questão do desmatamento, pois o município é tipicamente voltado 

para a lavoura do milho e feijão. A escola também participa da Conferência do Meio 

Ambiente. 

No assentamento rural deste município existem ações educativas e efetivas de 

reflorestamento das matas ciliares do Vaza Barris, contando com a presença do IBAMA, pois 

encontra-se parcialmente inserido em uma APP – Área de Preservação Permanente. 

Segundo a entrevistada, “melhor conscientizar os assentados, do que os grandes 

fazendeiros, que desmatam e não participam das ações realizadas no município em termos de 

educação ambiental” (Secretária do Prefeito, 08/05/09). 

Dentre a realidade estudada, Pedra Mole foi o que mais apresentou 

comprometimento com a questão hídrica. “O rio Vaza Barris é muito importante para  

comunidade”, ressaltou a entrevistada. “Ações contra o desmatamento e a disposição 

inadequada do lixo no mesmo, são as mais trabalhadas. Ele é utilizado por toda a 

comunidade para o lazer, turismo, pesca e dessendentação de animais” (Depoimento da 

entrevistada em 08/05/09). 

No Médio-baixo curso, a exemplo da realidade dos demais municípios já expostos, 

não há gestão das águas. O período em que realizamos as entrevistas no município de São 

Domingos coincidiu com o início de uma nova gestão, mês de abril de 2009. A estrutura 
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política estava sendo reavaliada, e, segundo o Chefe do Gabinete do Prefeito, não havia ações 

municipais no tocante a gestão hídrica. 

As únicas informações disponibilizadas foram às relacionadas com o 

abastecimento realizado por poços mantidos pela DESO e pela Prefeitura em todos os 

povoados, mas a prefeitura não detinha posse de informações referentes a qualidade destas 

águas. Na sede municipal o abastecimento contava também com as águas da Barragem da 

Ribeira. 

Segundo o entrevistado, não há uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 

sendo que o mesmo desconhece as Políticas Nacional e Estadual de Recursos Hídricos, não 

tendo sido realizados nenhum tipo de contato entre a Superintendência Estadual e o município 

acerca a questão hídrica do Vaza Barris. 

Em Itabaiana a responsabilidade sobre as questões ambientais no município está a 

cargo da Secretária de Agricultura e Meio Ambiente, que apresentava uma diretoria específica 

sobre Meio Ambiente, instituída no ano de 2009 e extinta no inicio de 2010, sendo que as 

questões ambientais iriam ser transferidas para a Secretaria de Planejamento.  

No entanto, esta diretoria funcionava contando apenas com apenas um funcionário: 

a própria diretora. Segundo entrevista com a mesma, não haviam recursos humanos nem 

financeiros, daí a dificuldade em efetivar ações no município. 

 

A falta de recursos humanos capacitados, qualificados, dificulta o trabalho. Os 
recursos financeiros dependem de agentes externos ou de parcerias entre os 
governos estadual e federal, pois o dinheiro da prefeitura é praticamente todo 
para pagar a folha (Diretora de Meio Ambiente de Itabaiana, 2009). 

 

Inicialmente os trabalhos voltaram-se para a questão da educação ambiental nas 

escolas, bem como se iniciou uma mobilização junto aos poderes públicos locais sobre a 

questão do lixo e da poluição do Açude da Marcela, pertencente a sub-bacia da Marcela, 

afluente do rio Sergipe. 

 

Cuidamos de questões emergenciais, e tentamos captar recursos para 
solucionar problemas ambientais. Foi um período muito focado em conhecer 
as problemáticas ambientais do município para posterior planejamento de 
combate e controle das questões (Diretora de Meio Ambiente de Itabaiana, 
2009). 
 

Especificamente sobre os recursos hídricos da bacia do rio Vaza Barris no 

município, a entrevistada afirmou que desconhece ações da prefeitura nesta bacia. Vale 

destacar que a sub-bacia do rio das Traíras pertence a bacia do rio Vaza Barris e abrange parte 
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dos municípios de Itabaiana e Campo do Brito. No entanto, em documento oficial da 

SEPLANTEC/SRH, sobre o Plano de Águas de Sergipe, a mesma foi inserida como bacia do 

rio Sergipe, erro gravíssimo, mas, no entanto, esta sub-bacia foi contemplada nesta primeira 

etapa do referido plano, que apresenta parceria com o Banco Mundial, arrecadando fundos de 

investimento em recursos hídricos para o estado, tendo sido contemplando inicialmente 

somente a bacia do rio Sergipe. 

No município de Campo do Brito foi entrevistado o Secretário de Agricultura e 

Meio Ambiente por telefone, pois o mesmo não quis marcar entrevista. Em nossa conversa 

deixou claro que desconhece as Políticas Nacional e Estadual de Recursos Hídricos e que não 

há ações no município referentes à gestão dos recursos hídricos. 

O entrevistado afirmou que uma das grandes questões ambientais que primeiro 

necessita ser tratada é a questão do lixo. Em fevereiro de 2009, dois meses antes da entrevista, 

foi realizada uma reunião com os municípios do Agreste sergipano para a implantação de uma 

indústria de reciclagem, para minimizar o impacto que o lixo causa nos respectivos 

municípios. Mas infelizmente, as discussões ficaram no papel, não tendo sido efetivada as 

ações planejadas: “Existem as reuniões, mas nada ainda foi feito sobre o lixo. O Estado não 

atua” (Secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Campo do Brito, 23/04/2009). 

Em São Cristóvão as questões relativas ao meio ambiente estavam vinculadas à 

Secretaria de Cultura. Em meados de dezembro de 2009, foi instituída a Secretaria de Meio 

Ambiente. Em entrevista realizada com a Secretária Adjunta as questões ambientais no 

município têm tido relevância após a separação da cultura e meio ambiente, pois facilitou a 

operacionalização de diversas ações: 

 

Hoje o município atua junto com a ADEMA no tocante ao licenciamento de 
atividades e realiza trabalhos de conscientização junto com as escolas 
abordando principalmente sobre o rio Paramopama e a questão do lixo. 
Estamos ainda buscando parceria com a SEMARH para podermos participar 
do projeto que trata da questão dos ribeirinhos (Secretária adjunta de Meio 
Ambiente, 11/05/2010). 
 

Por outro lado, segundo o presidente da Colônia de Pescadores deste município, 

não há ações públicas referentes à preservação das águas. O lixo da cidade é jogado próximo à 

bacia de pesca e os esgotos são lançados no rio Paramopama, afluente do Vaza Barris. As 

fontes de água mineral são exploradas para fins comerciais, sendo a população abastecida 

com água de má qualidade.  
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A realidade municipal ora exposta demonstra que os usos múltiplos dos recursos 

hídricos não são respeitados e que não há gestão hídrica na bacia do rio Vaza Barris em 

Sergipe, embora tenha sido comprovada a importância dos mananciais que compõem esta 

bacia para a população local. 

Ao mesmo tempo, está claro o desconhecimento dos atoreis sociais acerca da 

gestão dos recursos hídricos e da inexistência de ações com respaldo nas Leis Federal e 

Estadual nos municípios integrantes da bacia. 

O processo de privatização da água, em curso em muitos estados brasileiros, ainda 

não é uma realidade iminente em Sergipe.  A Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO) 

é responsável pela captação, tratamento e distribuição de água e pelo sistema de esgoto, em 

treze dos quatorze municípios que integram a bacia. 

Em entrevista com o Líder de Célula da Companhia de Saneamento de Sergipe 

(DESO) buscamos identificar qual o papel que a mesma vem desempenhando sobre a gestão 

do saneamento ambiental perante a questão da gestão hídrica. 

De acordo com o entrevistado, a políticas de recursos hídricos e a de saneamento 

ambiental são complementares e inter-relacionadas.  

Com relação às ações que buscam integrar ambos segmentos de gestão (recurso 

hídrico e saneamento) afirmou que há necessidade de “ integração, cooperação, através de 

parcerias na composição de Comitês, pagamentos de outorgas, licenças, pagamento pelo uso 

da água e contribuição para alimentação do banco de dados gerencial e convergência para o 

atendimento de políticas públicas” (Depoimento do entrevistado, 18/09/2008). 

Ao ser questionado sobre o papel atual do saneamento, se básico ou ambiental, 

afirmou que “o saneamento atualmente é focado em água e esgoto; mas para adequar-se a lei 

é necessário discutir como serão absorvidos os resíduos sólidos e o manejo das águas 

pluviais” (op.cit.), que no caso dos municípios integrantes da bacia em estudo, não 

apresentam esgotamento sanitário. 

A DESO apresenta outorga de direito de uso de recurso hídrico nos mananciais 

que abastecem os municípios de todo o estado. No entanto, como exposto pelo próprio 

entrevistado, ainda há muito o que ser feito com relação ao saneamento. 

No inicio do ano de 2009 ao contactarmos com a Agência Nacional de Águas, foi 

comunicado que ainda não existe nenhum encaminhamento para a estruturação do Comitê de 

bacia do Vaza Barris (Anexo 3). Em novembro do mesmo ano, o governador em exercício, 

anunciou a assinatura do Protocolo de Intenções para implementação da gestão integrada dos 
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Rios Real e Vaza Barris, a ser firmado entre o Governo do Estado, a Agência Nacional de 

Águas (ANA) e o Instituto de Gestão das Águas e Clima do Estado da Bahia. 

 

Com este protocolo, as partes se comprometerão reciprocamente a atuar de 
maneira articulada no planejamento, implementação, acompanhamento e 
avaliação das ações relativas à gestão integrada das bacias; trocar informações, 
documentos e apoio técnico-institucional e buscar a viabilização e otimização 
de recursos financeiros. O termo, entretanto, não gerará obrigações de 
natureza financeira para quaisquer das partes, que se comprometem a arcar 
com eventuais custos conseqüentes de sua execução (www.semarh.se.gov.br 
Acesso em 10/12/2009). 
 

Este é um primeiro passo a ser dado, mas um passo com atraso de 13 anos, e que 

ainda não configura a estruturação do Comitê de Bacia, que visa, como já exposto, a 

participação cidadã dos realmente usuários de água da bacia, traduzindo também na 

estruturação do Plano de Bacia, no qual seriam definidas as prioridades de usos e intervenções 

na bacia. Tal fato tem custado a bacia uma série de degradações já expostas ao longo deste 

trabalho, bem como demonstra a desarticulação entre o poder político, a legislação pertinente 

ao tema e os cidadãos. 

Por outro lado, a Superintendência de Recursos Hídricos de Sergipe encontra-se 

estruturada para implantar e efetivar a Política Estadual de Recursos Hídricos, a exemplo do 

que vem desenvolvendo com as bacias de rio estadual: Sergipe, Japaratuba e Piauí. Nestas 

bacias os Comitês já estão instalados, embora com limitações de atuação. 

Segundo o Diretor do Departamento de Administração e Controle de Recursos 

Hídricos da Superintendência de Recursos Hídricos de Sergipe, a SRH tem buscado implantar 

e implementar os instrumentos de gestão, incentivando e fortalecendo os componentes do 

Sistema Estadual dos Recursos Hídricos, mas lembra que existem limitações na atuação dos 

Comitês já instalados: “As limitações referem-se principalmente a fragilidade da 

representatividade de seus membros e a falta de alguns instrumentos que possibilitariam 

orientar a sua atuação (p.ex. Planos de Bacias Hidrográficas) (16/09/2008)”. 

Ao ser questionado se a bacia hidrográfica é a unidade mais viável para o 

planejamento e gestão dos recursos hídricos, afirmou que sim, considerando ao mesmo tempo 

que os instrumentos de gestão dos recursos hídricos tem atingido seus objetivos lentamente, 

 

(...) uma vez que o processo para resgatar anos de descaso com os recursos 
hídricos é longo, gradual e necessita da implantação de diversas outras 
atividades, com custos elevados, tais como: implantação da rede 
hidrometeorológica e de qualidade das águas, construção do Sistema Estadual 
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de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Comitês, Conselhos etc.) base 
cartográfica digital, elaboração de normas e procedimentos etc. 
 
Existem muitos pontos referentes à gestão de recursos hídricos que necessitam 
de muita reflexão, criatividade, estudos e ações. É um trabalho lento, pois 
muda a forma de pensar e os hábitos da população, técnicos e políticos, mas os 
avanços são significativos e deverão produzir frutos duradouros e eficazes 
para a gestão das águas em Sergipe (Diretor do Departamento de 
Administração e Controle de Recursos Hídricos da SRH/SE, 16/09/2008). 
 

De acordo com entrevista realizada com o Superintendente de Recursos Hídricos 

do Estado de Sergipe, a Política Estadual de Recursos Hídricos “nesses 10 anos apesar de 

algumas dificuldades os resultados são gratificantes. De todos os instrumentos de gestão, o 

único que ainda não está implantado é a cobrança pelo uso da água” (Entrevista concedida 

em 14/07/2008). 

O Superintendente ressaltou que convênios já estão sendo implantados com os 

recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, a exemplo do monitoramento quantitativo 

das águas, uma parceria entre a SEMARH e a CPRM; o monitoramento qualitativo das águas 

realizado pelo ITPS; a parceria com o Pelotão Ambiental acerca da fiscalização sobre os usos 

das águas e um futuro acordo com a FAPITEC, para a concessão de bolsas de iniciação a 

pesquisa na área de recurso hídrico. Para o Superintendente, “esses convênios irão 

impulsionar a gestão de recursos hídricos no estado, pois praticamente não existia nada de 

monitoramento e fiscalização no estado” (Superintendente de Recursos Hídricos do Estado de 

Sergipe, 14/07/2008). 

De acordo com a entrevista realizada, é notório o fato de que as ações estaduais 

estão se efetivando com mais veemência nas bacias de rio estadual. 

Especificamente sobre a bacia do rio Vaza Barris o Superintendente de Recursos 

Hídricos de Sergipe, afirmou que por ser a mesma uma bacia de rio de águas de domínio da 

União, a sugestão dada é que a ANA inicie o processo junto aos dois estados, Sergipe e Bahia. 

 

Já ocorreram discussões com o presidente da ANA e com o governo do Estado 
da Bahia através da Superintendência de Recurso Hídrico deste Estado e 
estamos com a perspectiva de iniciarmos um processo mobilização e 
sensibilização para  formação do Comitê. O que se tem constatado é que a 
ANA tem priorizado aquelas bacias em que há mais conflitos e há mais 
problemas (op.cit.). 
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Sobre este entendimento, emerge uma questão não respondida: o que a ANA 

entende por conflitos e problemas que merecem atenção da União para iniciar um processo de 

gestão? Não deveria ser mais prudente gerenciar antes de ocorrem conflitos? 

A própria ANA tem descumprido o que determina a Lei que a instituiu a qual 

determina que em bacias de rio federal esta agência ficaria responsável por iniciar, 

acompanhar e fiscalizar o processo de gestão das águas. 

Ainda sobre o rio Vaza Barris, o Superintendente ressaltou a importância do 

mesmo para o Estado de Sergipe, reconhecendo que suas águas podem ser utilizadas para 

abastecimento humano: 

 

O Vaza Barris para Sergipe é um manancial estratégico, pois ele recebe 
contribuição de água doce de seus afluentes no trecho sergipano. É estratégico 
também porque ele corta o estado praticamente ao meio, e suas águas, usando 
tecnologia apropriada, podem ser utilizadas para fortalecer o nosso sistema de 
abastecimento de água, existe até a perspectiva de construção de uma 
barragem, fruto de um estudo já realizado pela JICA, como também fortalecer 
a irrigação em áreas vizinhas com as águas deste manancial (Superintendente 
de Recursos Hídricos do Estado de Sergipe, 14/07/2008). 

 

Esta questão é de extrema relevância. Em um momento atual no qual a geopolítica 

das águas alerta para a escassez da mesma, em que são definidas as prioridades de uso, os 

conflitos e a necessidade de gerir todo e qualquer tipo de recurso hídrico, é no mínimo 

negligente ignorar o potencial hídrico desta bacia em função da presença de sais. Com o 

desenvolvimento tecnológico atual, a construção da referida barragem, poderia já está 

minimizando os efeitos sentidos pela população local na época das secas. Este fato apenas 

vem corroborar com a necessidade urgente de efetivar a gestão hídrica nesta bacia. 

Neste momento vale destacar que a própria Constituição Federal de 1988, afirma 

em seu Artigo 26, que incluem-se entre os bens do estado “As águas superficiais ou sub-

superficiais, fluentes, emergentes e em deposito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as 

decorrentes de obras da união”. 

Assim, embora a bacia hidrográfica seja de rio federal, pois o Vaza Barris abrange 

dois estados nordestinos, os rios e riachos, que no estado de Sergipe nascem, são de 

competência deste estado em legislar sobre os mesmos, ou seja, não há impedimento legal em 

efetivar a gestão hídrica estadual a partir das sub e microbacias que estes mananciais formam. 

Este fato foi reconhecido pelo Superintendente, mas ainda são incipientes as ações na referida 

bacia: “Notadamente a bacia tem seus contribuintes estaduais. Naqueles que são de domínio 
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estadual, a Superintendência dos respectivos estados, é que deve responder pelos conflitos. 

Até o momento, em Sergipe, não existe nenhum ensaio de conflito na bacia”. 

Em função da ausência do Comitê de Bacia Hidrográfica (GBH), o órgão gestor é 

quem define as prioridades, no caso em questão é a ANA. No entanto, afirmou o 

Superintendente: 

 

A questão do Vaza Barris é mais uma questão de amadurecimento e de tempo, 
pois a gente compreende que não adianta criar um Comitê só por criar, é 
necessário que haja uma vontade da sociedade, como ocorreu em todos os 
outros Comitês que já estão funcionando. A gente tem percebido que naqueles 
Comitês em que a sociedade se identifica e em que ela procura por si só 
estabelecer uma relação mais próxima, os Comitês estão funcionando 
relativamente bem. Os que o governo induziu a criação, eles não tem sido 
operacionais e na maioria das vezes existem só por existir (Entrevista 
concedida em 14/07/2008). 

 

Ainda baseando-se na Constituição, o Artigo 23 afirma que também é de 

competência das três esferas do poder - federal, estadual e municipal - proteger o meio 

ambiente, combatendo as diversas formas de poluição, que no espaço em estudo se traduz na 

degradação dos mananciais, diluição de efluentes e exploração irregular de minerais no leito 

dos rios, como também o uso das águas subterrâneas sem fiscalização, dentre outros. Estas 

são ações que competem tanto aos municípios, quanto ao Estado atuar sobre as mesmas 

visando proteger o ambiente, fato que na integra não é cumprido. 

Vale retomar o exposto anteriormente: a sociedade civil desconhece a questão em 

pauta. Não conhece as Políticas Federal e Estadual de Recursos Hídricos e não há mobilização 

nos municípios diante desta questão. Se não há uma atuação efetiva do poder público 

induzindo este processo de conscientização, como a sociedade poderá se mobilizar se 

desconhece que tem respaldo legal no tocante aos recursos hídricos?                                                                                                                                      

Para buscar superar estas e outras contradições deve haver mudanças efetivas das 

políticas públicas voltadas para os recursos hídricos, bem como efetivação da participação da 

sociedade. 

Diante desta realidade faz-se mister retomar também que a produção do espaço 

pelo homem tem íntima relação com a problemática e a gestão hídrica. A Figura 100 

representa as inter-relações entre a sociedade e os recursos hídricos. 
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Figura 100 - Inter-relações entre os diversos elementos que permeiam a gestão dos recursos 
hídricos.  

Organização: Márcia Carvalho (2009). 
 

 

A partir da análise desta figura compreende-se que a gestão dos recursos hídricos 

implica em uma abordagem integrada dos sistemas socioambiental e econômico-político-

institucional. Sem a devida articulação destes setores, a gestão não se efetiva, a exemplo do 

que ocorre na bacia sergipana do rio Vaza Barris. 

Neste contexto vale destacar o exposto por Granja e Warner (2006, p. 9) acerca da 

inter-relação entre os segmentos social, político e institucional no tocante a hidropolítica do 

país:  

Há problemas entre nosso sistema político e nosso arcabouço institucional de 
gerenciamento da água? Sim, inúmeros, mas não se pode perder de vista que 
as instituições (tanto políticas, quanto administrativas e de gestão da água) são 
produtos de nossos contextos, portanto, espelham nossas escolhas, amparadas 
pela força e poder dos atores do jogo social naquela situação. 

 

Com a tomada de consciência que a água é um bem finito, e com a iminência de 

uma escassez hídrica em todo o planeta, tanto em quantidade como em qualidade, na bacia em 

questão este recurso não é devidamente valorizado, ocorrendo desperdícios e degradações. 

As águas consideradas salobras do Vaza Barris não são utilizadas, embora estudo 

comprovado pela JICA (2000) aponte que com a estruturação de uma barragem, somente as 
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águas de baixo fluxo, em períodos de seca, são salobras, e em períodos chuvosos, a mesma 

apresenta baixo teor de sais, podendo então ser aproveitada para diversos usos, inclusive 

abastecimento humano. De acordo com as autoridades, os custos financeiros de implantação 

desta barragem é elevado, sendo mais econômico transpor as águas do São Francisco, o que 

tem gerado grandes problemas no abastecimento de vários municípios conforme já descrito. 

As degradações dos mananciais, que apresentam grande contribuição hídrica para a bacia, 

também deve ser ressaltada.  

Neste ínterim, é importante relembrar as discussões acerca da categoria território 

como base para compreender, no que se refere à questão dos recursos hídricos, se não houver 

uma articulação entre os setores que compõem o território em seu lócus, pouco será realmente 

modificado, por mais que existam leis que abordem a questão hídrica. 

Os diferentes segmentos de gestão devem compor a gestão do território que tem 

como base o ordenamento de seus usos, considerando a capacidade de suporte dos 

ecossistemas e as necessidades sociais (Figura 101). 

 

 

 

 

 

 

Figura 101 - Componentes da Gestão Territorial.  

Organização: Márcia Carvalho (2009). 

 

O território é construído a medida em que os atores sociais estabelecem relações 

de uso e apropriação do espaço permeados pelo poder e pela identidade com o local. O uso do 

território, e, conseqüentemente, de seus recursos naturais, é inevitável à medida que a 

população cresce e necessita de novos espaços tanto para habitar quanto para a exploração da 

terra. 

Vale retomar que o território apresenta variedades de recursos, diferentes 

espacializações da produção dos atores sociais como também ritmos e padrões de deterioração 

do meio ambiente, ou seja, “é o uso do território, e não o território em si mesmo, que faz dele 

objeto da análise social” (SANTOS, 1996b, p.15). 

Estando o uso do território desarticulado das limitações ambientais naturais e com 

o aumento das pressões antrópicas, cada vez mais emerge a necessidade de um uso ordenado 
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que respeite a capacidade de suporte do ambiente e que ao mesmo tempo satisfaça as 

necessidades da sociedade. Discurso contraditório? Ou necessidade urgente de uma sociedade 

mais sustentável? 

 Segundo Gómez Orea (2001), o ordenamento do território visa “identificar, 

distribuir, organizar y regular las actividades humanas en ese territorio de acuerdo con ciertos 

criterios y prioridades” (op.cit, p.29). 

O ordenamento dos múltiplos usos do território visa impulsionar o 

desenvolvimento econômico com vistas à melhoria da qualidade de vida, além da proteção e 

uso sustentável do meio natural (PUJADAS e FONT, 1998). 

 

... la ordenación del territorio utiliza, de forma interdisciplinar, conocimientos 
científicos en el análisis y diagnostico territorial, incluyindo la modelización 
del sistema territorial actual, su proyección futura y escenarios prospectivos, 
en el diseño del sistema territorial hacia el futuro o imagen objetivo y en la 
gestión a realizar para conseguirlo (Gómez Orea, 2001, p. 34). 
 

Desta forma, ordenar implica em eleger alternativas de usos mais compatíveis com 

os aspectos ambientais territoriais, econômicos, técnicos e sociais, integrando o planejamento 

socioeconômico com a base física em uma unidade geográfica, cujos pressupostos prevalecem 

sobre o planejamento setorial. Estas também são as bases conceituais para o planejamento e 

gestão dos recursos hídricos. 

Neste ínterim vale ressaltar o papel do Estado na gestão de seu território:  

 

Do ponto de vista político, estes encontros e desencontros vão levar à 
necessidade de que se pense na formação do Estado e na forma de governo, 
que reflete, naturalmente, no processo de gestão do território. Daí a crescente 
importância do estudo do Estado e de sua forma e dos seus poderes, do limite 
de sua competência e do tamanho que deve ter, no momento histórico em que 
o neoliberalismo tenta reduzi-lo ao mínimo, em favor das empresas 
(ANDRADE, 1996, p.215). 

 

A unidade territorial bacia hidrográfica do rio Vaza Barris em Sergipe é composta 

por 14 municípios que carecem de uma gestão territorial e conseqüentemente de recurso 

hídrico. Estes municípios além de serem dotados de poder político, também são constituídos 

por múltiplos outros territórios, mediados principalmente pelo componente econômico.  

Considerando que “(...) o território usado são objetos e ações, sinônimo de espaço 

humano, espaço habitado” (SANTOS, 1996b, p.16), constata-se que em cada território 

municipal subtende-se a existência de um poder local, mas que pode também contemplar 

outros tipos de poderes, denotando a existência de outros territórios (Quadro 16). 
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Quadro 16 - Múltiplos territórios de apropriação das águas na porção sergipana da bacia do 

rio Vaza Barris. 
Territórios Município(s) Setor(es) da bacia Principais usos dos 

recursos hídricos 
 

Assentamentos rurais 
na bacia  

Carira, Pinhão, Pedra 
Mole, Simão Dias, 

Macambira, Lagarto, São 
Cristóvão e Itaporanga 

 
Alto, Médio e Baixo 

 
Dessedentação 

animal 

Perímetro Irrigado 
Poção da Ribeira  

Itabaiana e Campo do 
Brito 

Médio Irrigação 

 
 

Pecuária  

Frei Paulo, Pedra Mole, 
Simão Dias, Macambira, 
Lagarto, São Domingos, 

Itabaiana, Campo do 
Brito, São Cristóvão e 

Itaporanga 

 
 

Alto, Médio e Baixo 

 
 

Dessedentação 
animal 

 
Lazer  

Macambira, Pinhão, 
Itabaiana, Campo do 

Brito, Zona de Expansão 
de Aracaju 

Alto, Médio e Baixo 
 

Uso de contato 
primário 

Pescadores 
profissionais  

São Cristóvão  
 
 
 
 
 
 

Baixo 

Manutenção do 
ecossistema local 

 
 

Pesca esportiva 

 
 
 

Porção estuarina de São 
Cristóvão, Itaporanga 
d’Ajuda e da Zona de 
Expansão de Aracaju 

 

 
 

Manutenção do 
ecossistema local; 

Uso de contato 
primário e 

secundário; Cultivo 
de espécies aquáticas 

 

Preservação e 
conservação 
ambiental 

Aqüicultura 
Especulação 
Imobiliária  

Zona de Expansão de 
Aracaju 

Diluição de efluentes 
domésticos 

Fonte: Atividade de campo (2007, 2008, 2009). Organização: Márcia Carvalho. 
 

Assim sendo, o reconhecimento destes territórios, dotados de poder e delimitados a 

partir das relações estabelecidas entre os atores sociais e a produção do espaço, nos quais o 

recurso água é elemento primordial no desenvolvimento econômico e manutenção ecológica, 

deve ser valorizado no que concerne à gestão hídrica no âmbito da bacia hidrográfica. 

Neste lócus as ações visando à gestão hídrica serão concretizadas mais 

eficazmente, pois será a partir da valorização do espaço cotidiano que poderão ser 

identificadas as necessidades e as limitações locais, sejam elas de ordem natural ou social: “O 

cotidiano imediato, localmente vivido, traço da união de todos esses dados (homens, 

empresas, instituições, formas sociais e jurídicas e formas geográficas), é a garantia da 

comunicação” (SANTOS, 1996a, p.273). 
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Corroborando com esta análise Ribeiro e Galizone (2003) afirmam que: 

(...) os desprezados espaços de ação comunitária - escolas, sindicatos, comitês 
de saúde, ongs, grupos de mulheres, associações - poderiam se transformar em 
vetores de diálogos, onde estas diversas perspectivas poderiam encontrar-se 
para equacionar de uma forma negociada o problema da água. Ações 
desenvolvidas por estas organizações, na medida que privilegiam atuações 
locais e demandas territorializadas, têm servido para fortalecer identidades, 
valorizar o sentido de se pertencer a um território, que inclui sempre um rio. 

 
Deve-se considerar ainda que o município tem poder sobre o seu território. O 

poder municipal se traduz nas diversas secretarias subordinadas à prefeitura, cada qual com 

suas atribuições, mas que, a partir do estudo realizado, podemos afirmar que comungam da 

ausência de um determinado poder: o de exercer a gestão hídrica local. 

Em concordância com Orlando (2006, p. 196), “há que se reconhecer o papel dos 

municípios como importante âmbito de poder no processo de gestão hídrica”. É no locus da 

cidade que encontramos os atores sociais que realmente conhecem sua realidade, que 

produzem o espaço, que determinam os usos e desusos de suas águas. 

 

No lugar – um cotidiano compartido entre as mais diversas pessoas, firmas e 
instituições – cooperação e conflito são a base da vida em comum. Porque 
cada qual exerce uma ação própria, a vida social se individualiza; e porque a 
contigüidade é criadora de comunhão, a política se territorializa, com o 
confronto entre organização e espontaneidade. O lugar é o quadro de uma 
referência pragmática ao mundo, do qual lhe vêm solicitações e ordens 
precisas de ações condicionadas, mas é também o teatro insubstituível das 
paixões humanas, responsáveis, através da ação comunicativa, pelas mais 
diversas manifestações da espontaneidade e da criatividade (SANTOS, 1996a, 
p.258). 

 
A valorização da esfera municipal no tocante a gestão hídrica também é esboçado 

por Gutiérrez (2010, p.107) ao afirmar que 

 

(...) certas políticas primordialmente municipais (regulamentação do uso do 
solo, coleta de resíduos sólidos, saneamento básico, etc) afetam diretamente as 
condições qualitativa e quantitativas dos recursos hídricos, fazendo com que 
seja difícil para um organismo de bacia alcançar suas metas sem articular seus 
planos e programas com as políticas e programas dos respectivos municípios. 

 
Ao mesmo tempo as peculiaridades dos lugares não devem ser negligenciadas, 

pois “cada lugar é, à sua maneira, o mundo” (SANTOS, 1996a, p.252), pois mesmo com a 

modernização contemporânea, no espaço em estudo podemos defini-lo, fazendo uma ponte 

com o que expõe Santos (1996a, p.258), como um lugar global simples, no qual apenas 

poucos ou quase nenhum vetor da modernidade se instalou.  
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A partir do entendimento destas singularidades é possível então compreender as 

dificuldades em implementar de forma eficiente a bacia hidrográfica de rio federal como 

única unidade de gestão. 

Este fato ficou claro nos depoimentos dos atores sociais envolvidos nesta tese, 

sendo que consideramos apenas a bacia no estado de Sergipe, sem questionarmos que a 

mesma abrange também o estado da Bahia, fato este que dificulta ainda mais a compreensão e 

aplicação da gestão hídrica. 

Isto no remete ao exposto por Magalhães Júnior (2007, p.502) acerca dos atores 

locais e a gestão hídrica: 
 

No Brasil, assim como na França, os membros de CBHs com formação 
técnica não são, em geral, os atores locais. Os experts tendem a pertencer ao 
poder público estadual ou federal ou ao setor dos grandes usuários da água. 
Muitas vezes esses decisores possuem uma visão externa que lhes permite um 
referencial global da bacia hidrográfica, percebida como um território coerente 
e ideal para a gestão das águas. De outro lado, o conhecimento local está 
potencialmente presente nos representantes da sociedade civil. Esses possuem 
vivencias e percepções que lhes conferem uma visão interna da bacia, mas 
fortemente fragmentada pelas fronteiras administrativas e divisões de 
interesses. 

 
Estas reflexões foram também abordadas por outros autores, a exemplo de Leal 

(1995), que considera a microbacia como lócus da efetivação das relações sociais; Ribeiro e 

Galizoni (2003) que destacam a importância de considerar não apenas os grandes usuários de 

água, mas também, e principalmente, as pequenas comunidades rurais dada a percepção 

cultural e usos locais das mesmas com relação às águas; Orlando (2006) que aponta o 

fortalecimento da gestão em nível municipal como alternativa inicial para efetivar a gestão da 

bacia; e Oliveira (2007), que toma como exemplo o fortalecimento inicial dos atores sociais 

nas sub-bacias que compõem determinada bacia hidrográfica. 

A própria legislação pertinente aos recursos hídricos em âmbito federal e estadual 

apontam a participação cidadã. O Comitê de bacia deve ser formado por representantes das 

diversas esferas que compõem o poder local, bem como por usuários de recursos hídricos e 

representantes da sociedade civil. 

Deve-se atentar para o fato de que os comitês de bacia não podem ser somente 

uma aparente ação democrática, na qual ocorrem privilégios mercantis que ignoram a cultura 

local. 

Comunidades rurais tendem a perceber a falta de água de forma muito 
especifica, diferente mesmo daquela percepção das agencias de regulação. As 
agencias, por pensarem em escalas, concebem sua ação a partir de grandes 
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corpos de águas para elevados consumos (energia, abastecimento urbano, 
irrigação) e negócios. Já comunidades rurais elaboram um conceito de 
qualidade e, a partir dele, uma percepção cultural de escassez, que pode ser ao 
mesmo tempo qualitativa e quantitativa, porém jamais mercantil. Qualidade 
tem a ver com classificações culturais, captação e partilha; por isso a 
prioridade de zelo são pequenas águas, não as grandes. Água grande está, 
para essa população, fora das dimensões que costumam conceber para a ação 
humana (Ribeiro e Galizoni, 1999, p.11). 

 

Oportunamente, concordamos com as considerações de Oliveira (2007, p. 188) 

quando afirma que 

...as dificuldades para internalizar a bacia hidrográfica como território de 
gestão ainda persistem, mostrando-se que do ponto de vista operacional não 
tem sido possível desencadear as ações preconizadas de compartilhamento das 
responsabilidades entre os poderes (federal, estadual e municipal), usuários e a 
sociedade civil na execução das tarefas. 

 

Desta forma, antes de chegarmos a uma gestão em esfera federal, deve-se iniciar 

um processo de gestão local, organização de seus usuários, capacitação de técnicos, 

estruturação de setores específicos sobre meio ambiente e neste sobre as águas, para que 

sejam promotoras e propagadoras do conhecimento gerado tanto na academia quanto na 

legislação para os cidadãos de determinada localidade. Fortalecendo o poder local, e dotando 

os atores sociais de conhecimentos concretos sobre a questão hídrica, pode-se chegar a uma 

gestão efetiva dos recursos hídricos, que saia do papel e chegue aos atores sociais. 

 

Valorizar a participação dos municípios e cidades no processo de gestão 
hídrica significa igualmente dotá-los das condições necessárias par tal... A 
valorização da dimensão municipal no processo de gestão hídrica, se, por um 
lado, representa a incorporação de uma escala geográfica fundamental a essa 
discussão, por outro, pede um arranjo logístico capaz de viabilizar uma 
participação efetiva dessa esfera (ORLANDO, 2006, p. 197). 
 

Neste ínterim, vale considerar o exposto pela ex-diretora de Meio Ambiente do 

município de Itabaiana acerca do papel dos gestores municipais no estado de Sergipe: 

 

Apenas quero salientar que o despreparo dos Gestores Municipais quanto às 
causa ambientais é o maior gargalo das questões ambientais. Precisa-se 
conscientizá-los sobre a importância de resolver essas questões para que eles 
mesmos possam destinar recursos municipais para isso. Muitas vezes a ação é 
simples e barata, mas não se faz, pois não há promoção política nisso, não há 
visibilidade por populares. O PNC que ocorreu à mais ou menos 15 dias 
(Programa Nacional de Capacitação de Gestores Municipais) acredito eu 
representar um grande passo para este avanço... a partir dele as questões 
ambienteis de gestão passam a ser municipalizadas e de responsabilidade do 
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Prefeito... Agora só nos resta aguardar para ver o caminhar desta evolução 
política... (Entrevista concedida em 2009).  
 

Concordamos com Zinato (2005, p. 619) ao afirmar que “mobilizar uma 

comunidade não é uma tarefa tão simples quanto se desenhar um projeto técnico”. 

Historicamente a sociedade civil esteve a margem das decisões políticas de seu próprio 

Estado, de seu próprio município, de seu próprio bairro e neste momento que é chamada a 

participar, ainda assim, desconhece o seu papel perante a temática em pauta. 

Voltando o olhar para a bacia, de acordo com o relato dos atores sociais, políticos 

e cidadãos comuns entrevistados, a preocupação inicial volta-se para a questão do saneamento 

ambiental como um todo e em especial para os resíduos líquidos e sólidos, o que não deixa de 

ter íntima relação com a questão hídrica, pois ao serem descartados nos rios sem tratamento, 

causa degradação e/ou a serem jogados a céu aberto, contaminam o solo e o lençol freático. 

Como já apresentamos anteriormente, no âmbito da bacia hidrográfica ou de uma 

micro-bacia, qualquer interferência sobre os recursos ambientais irão causar modificações no 

recurso água, em função da inter-relação geossistêmica dos seus elementos. 

Neste sentido, o poder estadual e/ou federal, dotado de técnicos capacitados e de 

um volume maior de recursos financeiros, tem a obrigação de fornecer e interagir com o nível 

local de seus municípios, sanando questões prioritárias, ou pelo menos, fornecendo a base 

para que os municípios dêem continuidade ao processo de gestão em parceria com o Estado. 

Esta constatação também foi exposta por Granja e Warner (2006, p. 14) ao afirmar que há a 

“(...) necessidade de se investir fortemente em negociação, para possibilitar a articulação e a 

integração das ações públicas da União, dos estados federados, do Distrito Federal e dos 

municípios, nas diferentes bacias hidrográficas”. 

 

6.6 Uma Proposta para a Gestão das Águas em Nível Local para Bacia de Rio 

Federal. 

A estruturação de um planejamento dos recursos naturais e da gestão das águas no 

âmbito de uma bacia hidrográfica, não pode ser abordada apenas sob o ponto de vista físico. É 

preciso que se considere a produção do espaço pelos atores sociais. 

Ao mesmo tempo dado as limitações de adotar a bacia hidrográfica de rio federal 

como única unidade de gestão propõe-se que haja um fortalecimento local, com ações no 

âmbito dos territórios de gestão das águas, ampliando as ações para as micro e sub-bacias para 

através do fortalecimento dos atores sociais, ampliar a gestão para o nível da bacia 

hidrográfica. 
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Neste sentido, propomos um caminho concreto a ser seguido para iniciar um 

processo de gestão hídrica na bacia do rio Vaza Barris em Sergipe, a partir da 

participação/articulação das três esferas de poder: municipal, estadual e federal. 

 

Esfera Municipal 

 

Em concordância com Orlando (2006), deve ocorre inicialmente uma 

municipalização da gestão das águas, desde que os municípios recebam o apoio técnico e 

financeiro para tal, conforme abordado anteriormente. 

Assim, na esfera municipal, em primeira instância, deve haver a instituição de 

setor especifico responsável pelas questões ambientais, a exemplo da efetivação dos 

Conselhos Municipais de Meio Ambiente, com apoio técnico e financeiro e com recursos 

humanos qualificados para o desenvolver das ações pertinentes às diversas esferas ambientais. 

Este setor deve atuar nos principais problemas ambientais diagnosticados em cada município, 

principalmente aqueles relacionados com saneamento. 

Os Conselhos Municipais de Meio Ambiente devem ser instância promotora, 

divulgadora e agregadora da comunidade e para a comunidade, na tomada de decisão sobre as 

demandas locais. Um elo entre a sociedade e o Estado, democratizando o processo 

administrativo na busca da implementação de políticas efetivas. 

Uma avaliação da qualidade de vida da população é um ponto chave a ser 

abordado e muitas vezes crítico. Falar em uso sustentável das águas para uma comunidade 

que nem água encanada possui, que vive próximo a lixões, que não possui atendimento de 

saúde adequado e que não apresenta condições de renda adequadas para ter uma boa 

alimentação e escolaridade, representa apenas um discurso esvaziado de significados, 

conforme nos lembra Mendonça (1998, p. 71) ao abordar as contribuições do sociólogo 

Herbert de Souza sobre as disparidades socioeconômicas dos países em vias de 

desenvolvimento: “É preciso, primeiramente, resgatar o mínimo necessário à sobrevivência de 

cada um e a condição de cidadania, absurdamente seqüestrada por uma minoria 

hereditariamente no poder. Falar de meio ambiente em tal contexto não tem nenhuma 

ressonância”. 

A necessidade de solução destas questões socioambientais e suas relações com os 

recursos hídricos foram também abordadas no “Projeto Semi-Árido: proposta de 

desenvolvimento sustentável da bacia do rio São Francisco e do semi-árido nordestino” 
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organizado em 1996 pela CODEVASF (Companhia de Desenvolvimento do Vale do São 

Francisco) e que pode servir de apoio na implementação das ações citadas anteriormente. 

Neste documento estão ressaltados como objetivos eliminar a pobreza com o 

aumento na oferta de empregos e conseqüentemente da renda da população, como também 

das condições de saúde, saneamento, dentre outros aspectos, permitindo o crescimento 

econômico compatível com os recursos naturais locais. São tecidas considerações sobre as 

formas de aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos locais da bacia, visando o 

suprimento da população e das atividades agrícolas, além da sugestão de ações e/ou 

programas complementares em termos de saúde, habitação e saneamento. 

Em concordância com Fonseca (1998) esta proposta tem vários méritos e dentre 

eles merece destacar o reconhecimento nela exposta sobre a necessidade de solucionar os 

processos degradantes do solo na bacia e de baixa qualidade no sistema de saúde, educação e 

saneamento, que juntos comprometem a qualidade dos mananciais. É um documento para ser 

lido e pinçado as sugestões que podem ser colocadas em prática em diversas outras realidades 

no âmbito da bacia hidrográfica. 

Outra ação fundamental a ser instituída é o fortalecimento dos Consórcios 

Intermunicipais para solucionar problemas em comum aos municípios, como por exemplo a 

instituição de uma Usina de Reciclagem de lixo, que minimizará a degradação ambiental 

causada pelo mesmo, ampliando também a oferta de emprego para as localidades envolvidas.  

Atrelada a esta ação encontra-se o estreitamento das relações com o setor 

educacional, pois ações de educação ambiental devem ser priorizadas nas escolas, 

extrapolando posteriormente para o espaço extra-escolar, abrangendo toda a comunidade, 

buscando uma ‘nova cultura para a água’ (MACHADO, 2003), de minimizar o desperdício e 

de contribuir para melhorar a qualidade ambiental do município. 

A conscientização através dos meios de informação de forma contínua torna-se 

uma outra ferramenta eficaz no que se refere à gestão hídrica, conforme ressalta Santos 

(1996a, p.257): “Com o papel que a informação e a comunicação alcançaram em todos os 

aspectos da vida social, o cotidiano de todas as pessoas assim se enriquece de novas 

dimensões”. 

Sobre esta questão, concordamos com Zinato (2005, p.628) ao afirmar que 

“mobilizar pessoas é competir por sua atenção, é conseguir motivá-las. É necessário 

planejamento, pensar a satisfação do cliente, buscar a excelência naquilo que se faz. Não é 

apenas informação, mas a maneira como a apresentamos que cativa o público”. Assim, a 

escola, as associações de moradores, os meios de comunicação, as universidades são 
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excelentes parceiros na busca da conscientização ambiental. Mas vale ressaltar que não devem 

ser ações pontuais e sim contínuas, sempre alimentando com novas informações e 

experiências sobre a temática em pauta. 

O reconhecimento da existência dos territórios das águas na bacia é um outro 

passo para o fortalecimento da gestão hídrica local. Nestes territórios, estão instituídas 

associações de moradores, de pescadores, de irrigantes, de assentados, dentre outras, tem 

papel fundamental na produção do espaço. Por isto, podem ser sedes de discussões sobre a 

questão hídrica, disseminando informações, perpetuando o conhecimento, buscando agregar 

os atores sociais em torno desta causa, pois por serem usuários de recurso hídrico, podem 

participar posteriormente do Comitê de Bacia. 

Os indicadores socioambientais abordados no capítulo 2 apontam as principais 

pressões e impactos sobre os recursos hídricos, bem como indicam quais as respostas que 

podem minimizar as vulnerabilidades municipais. Nesta tese foi realizado um ensaio da 

realidade da bacia, mas os dados utilizados necessitam ser atualizados e apresentar 

conformidade com a realidade municipal. 

Desta forma, uma outra vertente a ser trabalhada é a criação de um banco de dados 

municipal com informações que auxiliariam no processo de gestão hídrica. 

O município fortalecido institucionalmente e dotado de recurso humano capacitado 

poderia então estruturar o seu planejamento local, a partir de um inventário de seus recursos 

hídricos, identificando os principais usos e demandas, principais problemas sociais e 

ambientais, ao mesmo tempo abordando suas potencialidades. Estes dados poderão ser 

utilizados em planos estratégicos locais, sendo base para o plano de bacia a ser instituído 

quando da organização do Comitê de Bacia. 

Deve-se considerar que os limites geo-politicos continuarão a existir, mas “dentro 

deles e além deles, as bacias, sub-bacias e microbacias ganham evidencia” (ZINATO, 2005, 

p.623). 

Alguns dos problemas atuais da bacia encontram-se no Quadro 17. É possível 

identificar que os desmatamentos e a problemática referente ao saneamento permeiam todos 

os municípios da bacia.  
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Quadro 17 - Principais problemas relacionados com os recursos hídricos nos municípios integrantes da bacia do rio Vaza Barris em Sergipe. 

 
 
 
 
 

Municípios 

Vegetação Saneamento básico Outros 
Desmatamentos 
da mata ciliar 

Desmatamentos 
no geral 

Lixeira a 
céu aberto 

Inexistência 
de 

tratamento 
adequado 

dos 
efluentes 

domésticos 

Irregula-
ridade no 
abastecim
ento de 
água 

Armazenamen-
to em tanques e 
cisternas rurais 

sem 
fiscalização da 
qualidade das 

águas 

Poluição 
de açudes 

Lançamento 
indiscrimi-

nado 
de efluentes 
nos corpos 

d’água 

Uso 
indiscri-

minado de 
agrotóxi-

cos 

Exploração 
irregular 

de minerais nos 
corpos hídricos 

Assorea-
mento dos 

rios e 
riachos 

Rios e 
riachos 
intermi-
tentes 

Riachos 
com 
água 

salobra 

Ausência de 
fiscalização 

ou 
fiscalização 
precária de 

uso e 
avaliação 
qualitativa 

da água 
subterrânea 

Carira X X X X X X X X  X X - X - X 
Frei Paulo X X X X X X - X - - - X - X 
Pedra Mole X X X X - X - X X X X X X X 

Pinhão X X X X X X - X X X X X X X 
Simão Dias X X X X X X X X  X X X X X X 
Macambira X X X X - X - X X X X X - X 

Lagarto X X X X - X - X X X X - - X 
São 

Domingos 
X X X X - X - X X X X X - X 

Itabaiana X X X X X X X X  X X X - - X 
Campo do 

Brito 
X X X X - X - X - X X - - X 

Areia 
Branca 

X X X X X X - X X X X - - X 

São 
Cristóvão 

X X X X X X - X X X X - - X 

Itaporanga 
d’Ajuda 

X X X X - - - X X X X - - X 

Aracaju* X X X X X - - X X - - - - X 
* Zona de Expansão de Aracaju. X = problema presente; - = problema não diagnósticado. 

Fonte: SEPLANTEC (2002); Atividades de campo (2008-2009). 

Organização: Márcia Carvalho.



 325

Embora alguns rios e riachos na bacia sejam intermitentes ou apresentem água 

salobra, os mesmos são utilizados pela população para dessendentação animal, pesca, 

lavagem de roupas, lazer, dentre outras atividades, o que demonstra a importância dos 

recursos hídricos da bacia para a população local. No cenário futuro pode-se prever o aumento 

do conflito pelo uso da água caso a gestão e sua efetivação não sejam instituídas. 

 

Esfera Estadual 

 

O Estado, via Superintendência de Recursos Hídricos, deve promover ações em 

nível municipal, capacitando técnicos locais para atuarem como parceiros na busca pela 

gestão das águas também nas bacias de rio federal, como é o caso do Vaza Barris, pois a 

mesma como já bordamos anteriormente, apresenta uma série de mananciais que nascem no 

estado, sendo então de responsabilidade local a sua gestão. 

Uma outra ação cabível ao Estado é a de disponibilizar recursos para dotar os 

municípios de apoio financeiros para ações efetivas de melhoria nas condições de saneamento 

básico via Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO). 

O estado também tem a obrigação legal de efetivar os instrumentos de gestão dos 

recursos hídricos, a exemplo da atualização do enquadramento dos corpos d’água baseada na 

nova Resolução CONAMA no 357 de 17 de março de 2005, como também estruturar o Plano 

Diretor da bacia, abrangendo estudos que visem a caracterização física e socioeconômica da 

bacia associando-a as disponibilidades das águas para uso atual e futuro, que subsidiaram a 

elaboração de diretrizes para o uso sustentável da água, a exemplo do realizado pela 

Superintendência de Recursos Hídricos do estado da Bahia, para as bacias do rio Vaza Barris 

e Real (1996). 

As instituições de fiscalização ambiental, a exemplo da ADEMA, necesitam ser 

fortalecidas para dar respaldo também em nível municipal, fiscalizando com maior eficiência 

as ações degradantes sobre as águas, conforme ressaltadas na legislação pertinente ao tema. 

O estudo das disponibilidades e da caracterização física e biológica das águas 

subterrâneas é outro ponto fundamental no processo de gestão hídrica, que não deve se limitar 

aos estudos dos mananciais superficiais. Os aqüíferos são importantes reservas hídricas, 

consideradas estratégicas para regiões com limitações de uso da água superficial, mas na 

bacia em estudo, poucos são aqueles que apresentam uma caracterização hidrobiológica 

atualizadas, bem como um cadastro das vazões e dos usos atuais. Este é um outro setor que 
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necessita de atuação do Estado, mediante órgãos competentes para sua fiscalização e 

levantamento cadastral. 

Em parceria com os municípios o Estado poderia criar um elo de debates e 

conscientização ambiental a partir de campanhas educativas estando a frente técnicos das 

diversas instituições que compõem o quadro político-ambiental do mesmo. Assim, a atuação 

do DESO, por exemplo, que quando solicitado envia técnicos especializados para realizar 

palestras educativas nas escolas de Aracaju, esta parceria poderia se estender para os demais 

municípios da bacia, como também ampliar a pauta das discussões com a participação de 

outros órgãos como a ADEMA, a SRH, o COHIDO, dentre outros, que abordariam outras 

temáticas ampliando o conhecimento dos cidadãos. 

Após o fortalecimento das ações municipais, ainda sob a organização da SRH, a 

exemplo dos Encontros de Recursos Hídricos realizados anualmente, deveria ser instituído o 

Fórum das Águas pelo menos nas três sub-unidades identificadas na tese: no Alto-baixo 

curso, envolvendo os municípios de Carira, Frei Paulo, Pinhão, Pedra Mole, Simão Dias e 

Macambira; no Médio-baixo curso, com os municípios de Lagarto, São Domingos, Campo do 

Brito, Itabaiana e Areia Branca; e no Baixo-curso com Itaporanga, São Cristóvão e Aracaju, 

especificamente na Zona de Expansão. Estes Fóruns serviriam para debater os principais 

problemas referentes aos recursos hídricos, bem como fortaleceriam os atores sociais para 

uma futura instituição de um Comitê de Bacia. 

Cada sub-unidade agrega microbacias e sub-bacias nas quais se efetivam as 

relações mais concretas dos atores sociais com a água e que apresentam os territórios das 

águas já abordados no item anterior, que podem ou não coincidir com a escala da micro ou da 

sub-bacia. No Alto-baixo curso, tem destaque a micro-bacia do Riacho Catente, a micro-bacia 

do Riacho dos Negros e a sub-bacia do rio Salgado, que engloba a microbacias do rio Buri ; 

no Médio-baixo curso, identificamos como representativas as sub-bacias do rios Lomba e das 

Traíras; e no Baixo curso as sub-bacias dos rios Paramopama, Tejupeba, Paruí e Santa Maria. 

Assim, quando fosse instituído o Comitê, os representantes municipais já estariam 

envolvidos com a questão, não sendo mais uma imposição federal nem um faz-de-conta, que 

não apresenta uma participação efetiva da sociedade. 

Os indicadores de qualidade socioambiental da bacia expostos nesta tese 

representam um das alternativas disponíveis para execução. Existem vários outros abordados 

por diferentes autores, citados por Magalhães Júnior (2007), que relacionam 

pressão/impacto/estado/resposta e que trazem outras considerações que podem ser 
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sistematizadas para identificar a qualidade de vida associada aos recursos hídricos na bacia 

em estudo. 

Vale aqui ressaltar a proposta do IBGE (apud op.cit., p.201) sobre os indicadores 

de desenvolvimento sustentável que abrange as dimensões social, ambiental, econômica e 

institucional que necessitaria da parceria Estado-Municípios para efetivação da mesma no 

tocante a levantamento de dados, sistematização, análise e diagnóstico da realidade da bacia 

podendo vir a ser utilizados como base para gestão hídrica. 

Outro importante indicador a ser construído e aplicado é o de qualidade da água - 

IQA, que orientará o processo de planejamento de uso dos recursos hídricos na bacia. Este 

indicador pode estar associado ao proposto pela USEPA (United States Environmental 

Protection Agency (2001 e 2002 op.cit., p.205-215) que considera também a noção de 

vulnerabilidade da água. Estes indicadores necessitam de dados mais específicos, muitas 

vezes não disponíveis nos municípios, e que necessitam de parceria com o Estado para a 

determinação, por exemplo, dos parâmetros químicos de qualidade, que podem ser realizados 

pelo ITPS. 

Por fim, sugere-se a estruturação e a aplicação do índice de pressão antrópica 

proposto por Sawyer (1997, op.cit., p.223), associado a outros indicadores ambientais, que 

identifica as relações entre as pressões demográficas e agropecuárias sobre as zonas urbanas e 

rurais e a relação das mesmas com os recursos hídricos fornecendo um retrato da dimensão 

socioambiental da bacia com vistas ao planejamento e gestão de seus recursos hídricos. 

 

Esfera Federal 

 

As Instituições de Ensino Superior em nível federal detêm em seu arcabouço 

conceitual a obrigatoriedade em atuar nos níveis de ensino, pesquisa e extensão, sendo cabível 

a sua participação junto à sociedade no tocante a divulgação e conscientização dos aspectos 

relativos à gestão dos recursos hídricos, podendo atuar em atividade de educação, estímulo à 

participação dos atores sociais nas questões relativas a seus municípios, promovendo a 

divulgação de conhecimentos relativos à problemática hídrica e a outros interesses da 

comunidade de forma direta e efetiva. Estas instituições poderão atuar ainda como fonte de 

dados técnicos acerca das características socioambientais dos municípios, bem como 

elaborando zoneamentos ambientais, estudos de impactos ambientais, planos diretores de 

recursos hídricos, por exemplo. 



 328

As instituições de fiscalização ambiental, a exemplo do IBAMA, necessitam ser 

fortalecidas para dar respaldo também em nível municipal, fiscalizando com maior eficiência 

as ações degradantes sobre as águas, conforme ressaltadas na legislação pertinente ao tema. 

A exemplo da EMBRAPA, que trabalha com mudas de espécies nativas, a 

EMDAGRO, atuante em vários municípios, poderia estruturar um plano para a consolidação 

do plantio de mudas da espécie nativa das matas ciliares nos municípios integrantes do agreste 

e sertão sergipanos pertencentes à bacia, para servir como banco de mudas para o 

reflorestamento, como também trabalhar junto aos produtores locais visando orientar o uso 

adequado do solo e das águas. 

Estas três instituições poderiam em parceria com os municípios, criar palestras 

educativas para uma parcela especifica da sociedade, os produtores rurais, ampliando o debate 

sobre a questão hídrica fora das salas de aula, no próprio meio rural. 

Após as instâncias anteriores devidamente organizadas e em atuação efetiva, a 

ANA deve colocar em prática o que determina a legislação: organizar os comitês de bacia de 

rio federal, bem como disponibilizar um banco de dados para servir de suporte as ações nas 

bacias. 

Após constituído o Comitê, ambos devem estabelecer o Plano de Bacia, 

identificando as prioridades a serem instituídas na bacia, considerando as necessidades de 

ações especificas, como demonstrado nesta tese, sobre a melhoria nas condições de 

saneamento, drenagem, abastecimento humano, fiscalização das atividades potencialmente 

poluidoras ou degradadoras presentes na área em estudo, dentre outras. 

Ações mais efetivas em termos de gestão das águas, como o reuso, 

desenvolvimento de um sistema de saneamento que apresente um adequado tratamento dos 

efluentes sólidos e líquidos, necessitam de grandes parcelas de investimento, no qual o 

governo federal deve atuar. 

Estas propostas iniciais visam atenuar ou até mesmo excluir a tendência atual de 

degradação dos recursos hídricos na bacia do rio Vaza Barris, devendo ser iniciadas em nível 

municipal, sendo posteriormente ampliadas, a partir da participação da comunidade local, 

tomada como um dos principais pontos da gestão participativa dos recursos hídricos, para as 

sub e micro-bacias nas quais se localizam os territórios de gestão das águas, efetivando-se em 

seguida no Comitê de Bacia. 
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Neste momento é oportuno retomar as considerações de Mantovaneli Júnior (2006, 

p. 78) acerca da relação entre o planejamento e a comunidade: 

 

Em qualquer planejamento organizacional, não bastam as inovações 
conceituais no papel. É preciso que estas sejam compartilhadas e façam 
sentido para quem as leva a cabo; não basta que as escolhas sejam efetuadas, 
mas elas devem ter correspondência ambiental (temporal-espacial, simbólica, 
comunicativa) satisfatória e ser efetivamente implementadas e avaliadas: ou 
seja, devem ser eficientes, eficazes e sobretudo. 

 
Assim, as propostas ora expostas devem ter correspondência com a realidade de 

cada município, ao mesmo tempo em que os atores sociais devem conhecê-la para que possam 

compartilhar as ações visando atender as demandas locais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A organização espacial da bacia sergipana do rio Vaza Barris revelou uma 

diversidade socioambiental que se reflete em uma apropriação também diversa do espaço, 

determinando diferentes usos do território e das águas. 

Isto nos remete ao processo histórico de ocupação desta bacia, fortemente ligado 

aos ciclos econômicos vigentes no país. A criação de gado, o cultivo da cana-de-açúcar e a 

cultura do algodão exerceram forte influência na dinâmica populacional e nas modificações 

ocorridas na paisagem deste recorte espacial. 

Nas últimas décadas, as mudanças ocorridas no meio urbano e rural, 

principalmente as relacionadas com o crescimento demográfico, não acompanharam o 

crescimento da infra-estrutura de serviços básicos e de oportunidades de trabalho, 

contribuindo para a elevação da vulnerabilidade socioambiental e hídrica local. 

A análise das condições de vida na bacia permite afirmar que diferentes 

processos socioeconômicos imprimiram e imprimem diferentes realidades sociais que 

apresentam desdobramentos diversos de uso e ocupação do espaço.  

Embora apresente elevado crescimento populacional, com predomínio da 

população economicamente ativa, a renda média de 64% das famílias cadastradas nos 

municípios integrantes da bacia não ultrapassa dois salários mínimos. Associado a este 

fator, a taxa de analfabetismo também é elevada e a média de anos de estudo não ultrapassa 

o ensino fundamental menor.  

Isto implica em um acesso limitado à saúde, lazer, educação, dentre outros para 

o cidadão e seus dependentes, refletindo em uma baixa qualidade de vida. Revelam também 

que o crescimento da população na bacia não foi acompanhado por um crescimento 

econômico que possibilitasse a inserção destes cidadãos no mercado de trabalho. 

A regionalização proposta demonstrou, através dos indicadores socioambientais 

e de recursos hídricos que a situação mais crítica é encontrada no Alto-baixo curso da 

bacia, que abrange os municípios de Carira, Frei Paulo, Pinhão, Pedra Mole, Simão Dias e 

Macambira. As diferentes formas de utilização das terras, associadas às limitações naturais 

impostas pelos condicionantes geoambientais, a exemplo do elevado grau de erodibilidade 
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dos solos, bem como a degradação da cobertura vegetal e a ineficácia dos serviços básicos 

de saneamento, imprimem uma forte tensão à qualidade dos corpos hídricos, culminando 

em um elevado grau de pressões e impactos nestas localidades. 

No Médio-baixo curso, ao qual pertencem os municípios de Lagarto, Itabaiana, 

Campo do Brito, São Domingos e Areia Branca, alguns destes problemas se repetem, a 

exemplo da ausência de uma infra-estrutura hídrica e de esgotamento sanitário que 

contemple a população local, como também a ocorrência de um elevado grau de 

degradação da cobertura vegetal. 

No Baixo curso, embora apresente uma base física que denote uma menor 

vulnerabilidade hídrica, outros fatores pressionam os recursos hídricos, contribuindo para 

as mudanças na dinâmica da paisagem local. Em Aracaju, estas pressões relacionam-se com 

a expansão imobiliária, loteamentos e segundas residências, que nem sempre são 

acompanhadas com o crescimento da infra-estrutura local. No município de São Cristóvão 

os empreendimentos de carcinicultura e a poluição hídrica por esgotos domésticos tornam-

se fortes tensores antrópicos. Em Itaporanga d’Ajuda, a pecuária exerce pressão sobre a 

vegetação nativa com degradação elevada das matas ciliares. 

Com relação ao uso do solo, no cômputo geral da bacia, as áreas destinadas às 

matas e florestas são mínimas, sendo as pastagens dominantes seguidas pelas lavouras 

temporárias o que traça um perfil de uso intenso do solo, que, quase sempre, não está 

acompanhado de práticas conservacionistas do mesmo, pois ainda não é típico da nossa 

cultura esse conhecimento mais pormenorizado da relação uso da terra-solo-água-

degradação. Isto implica em perdas consideráveis do solo em função dos processos 

erosivos, degradação da vegetação nativa e em especial da ciliar, o que tem provocado 

assoreamento dos mananciais, como também uma redução significativa das recargas 

hídricas. 

O pisoteio do gado, compactando o solo e aumentando a liberação de 

sedimentos para os corpos hídricos, os desmatamentos, os solos expostos, a extração de 

areia do leito dos rios são outros exemplos de degradação ao longo da bacia e que irão 

refletir diretamente sobre os recursos hídricos. 

Embora apresente uma economia fortemente voltada para o meio rural, com 

destaque para a pecuária, o setor secundário tem apresentado um crescimento relativo que, 
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ao ser somado com o segmento da aqüicultura e do abastecimento humano, configuram-se 

como os principais usuários de recurso hídrico da bacia. 

Este processo de crescimento econômico também está associado ao elevado 

grau de degradação das águas, fruto da apropriação desigual dos recursos naturais como um 

todo e que estão relacionados com a produção do espaço na bacia. 

Para satisfazer as necessidades hídricas para os múltiplos usuários de recurso 

hídrico há uma dependência de transposição das águas do São Francisco principalmente 

para abastecimento humano de algumas sedes municipais. Ao mesmo tempo, as águas do 

rio Vaza Barris não são devidamente utilizadas, servindo na maioria das vezes como 

depósito de efluentes domésticos e/ou agroindustriais. 

Esta realidade expressa as inter-relações sociedade e natureza construídas 

historicamente ao longo do processo de ocupação deste espaço, demonstrando seu caráter 

altamente degradante e insustentável. 

Desta forma, constata-se que a problemática hídrica na bacia manifesta-se de 

diferentes formas do ponto de vista quantitativo e/ou qualitativo. Entretanto, todos os 

setores da bacia comungam com a degradação dos mananciais, ausência da vegetação ciliar, 

lançamento de efluentes domésticos nos corpos hídricos, irregularidade no abastecimento, 

ausência de monitoramento no uso das águas subterrâneas e a subutilização das águas 

superficiais, expressam a ausência de gestão hídrica na bacia. 

No cenário futuro pode-se prever o aumento pelo uso da água em função dos 

múltiplos usos que conflitam entre si e que acarretam uma demanda crescente ao mesmo 

tempo em que diminuem as disponibilidades quantitativas e qualitativas. 

As entrevistas realizadas com os representantes políticos municipais e com os 

cidadãos comuns apontaram um desconhecimento acerca do processo de gestão hídrica na 

bacia, expressando a ausência de participação política dos atores sociais no que concerne a 

questão das águas. 

Isto perpassa pelas relações históricas estabelecidas entre a sociedade e a 

natureza, cujos antecedentes culturais não vislumbram o homem como fazendo parte do 

ambiente, daí as questões ambientais serem de difícil solução, pois envolvem atuação 

política e mudanças de hábitos. 
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Com relação às políticas e ações públicas referentes aos recursos hídricos, 

constata-se um aparato legal muito bem constituído no Estado, o que falta é a aplicação dos 

mesmos em diferentes realidades socioambientais da bacia. 

Devido a não efetivação da gestão hídrica na bacia, os instrumentos de gestão 

têm pouco contribuído para o uso mais racional dos recursos locais. Como exemplo, pode-

se citar que dentre os instrumentos instituídos no Estado, o enquadramento dos corpos 

d’água está desatualizado e a outorga de direito de uso de recurso hídrico ainda não abrange 

todos os usuários da bacia. 

Estas situações demonstram que a bacia carece de planejamento de seus 

recursos hídricos. Mesmo sendo considerada como detentora de mananciais que podem vir 

a fortalecer o sistema hídrico estadual, as ações ainda são incipientes. Tais situações 

poderiam ser minimizadas, caso houvesse uma gestão hídrica efetiva associada à gestão do 

saneamento ambiental. 

Um caminho apontado internacionalmente para a gestão sustentável dos 

recursos hídricos, baseia-se principalmente, no maior aproveitamento dos usos e aumento 

da capacidade de armazenamento da água. 

O aumento da disponibilidade é aqui entendido como uma redução nos índices 

de pressões/impactos sobre os recursos hídricos, bem como na melhor eficiência do setor 

público em ofertar e fiscalizar o abastecimento de água e o sistema de coleta/tratamento dos 

efluentes (esgotos e lixo), buscando iniciar um processo de reuso das águas servidas e a 

valorização de fontes alternativas de abastecimento. Ao mesmo tempo, a valorização do uso 

de recursos hídricos da própria bacia e a participação da sociedade são considerados como 

fundamentais no processo de gestão das águas. 

Na realidade em estudo as interconexões entre as esferas federal, estadual e 

municipal, necessárias para efetivar a gestão hídrica, não existem: os aspectos políticos 

estão desarticulados com o sociais, sendo que o econômico prevalece sobre o ambiental e 

todos em conjunto pressionam os recursos hídricos, cada vez mais degradados.  

Diante do exposto, constatou-se limitações em implementar de forma eficiente a 

bacia hidrográfica de rio federal como única unidade de gestão no recorte espacial 

analisado. 
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Após estas reflexões e diante da realidade revelada no estudo dos aspectos 

sociais e naturais da bacia (que estão intrinsecamente ligados a questão hídrica), a tese em 

pauta apóia-se no entendimento de que a unidade bacia hidrográfica de rio federal, cujo 

órgão gestor deve ser a União, não se apresenta como compatível para a gestão hídrica 

local, pois os aspectos socioambientais e a complexidade das disponibilidades e demandas 

nos municípios integrantes da bacia do rio Vaza Barris no estado de Sergipe exprime a 

necessidade de um gerenciamento, sobretudo, em nível local, pois tais peculiaridades 

fogem a esfera federal.  

Constatou-se que embora a legislação acerca dos recursos hídricos tenha sido 

instituída há 13 anos, não há uma gestão efetiva das águas na bacia do rio Vaza Barris. A 

esfera estadual, mediante o que determina a legislação, aguarda uma tomada de decisão do 

poder público federal para iniciar o processo na bacia, embora esta bacia agregue sub-

bacias e micro-bacias constituídas por contribuintes estaduais, passíveis de gestão estadual 

e municipal. 

Este posicionamento tem gerado vulnerabilidades socioambientais e hídricas, 

pois as ações antrópicas crescem a cada ano e o uso do solo e das águas, dissociado da 

gestão local, tem interferido na qualidade e quantidade deste recurso. 

Além da necessidade urgente de implementar a gestão hídrica na bacia do rio 

Vaza Barris, faz-se mister ressaltar que o foco da gestão não deve contemplar apenas o 

segmento estatal e os grandes usuários de água. A sociedade civil que vive o cotidiano na 

bacia, utilizando os recursos hídricos de diferentes formas, necessita ser incorporada a este 

processo para que realmente se possa afirmar que a gestão hídrica é participativa. 

Neste sentido, consideramos que o locus deve ser valorizado por conhecer e 

dimensionar as necessidades das comunidades, ou seja, os municípios necessitam ser 

dotados de conhecimento técnico e de disponibilidade financeira para gerir seus próprios 

recursos naturais, e neste caso especifico gerir suas águas, sem, contudo minimizar o papel 

que deve ser desempenhado pelo poder público federal e estadual no que tange a 

responsabilidade dos mesmos na gestão dos recursos hídricos, papéis estes determinados 

tanto pela Política Nacional e Estadual de Recursos Hídricos quanto pela Constituição 

Federal. 
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Assim sendo, o processo de gestão hídrica poderia ser iniciado em nível 

municipal, valorizando os territórios de gestão das águas identificados na bacia, 

extrapolando para o universo das micro e sub-bacias, para então, dotados de conhecimento 

e força popular, exigir a estruturação do Comitê de bacia. Para tal, a articulação do 

município com o Estado e com a União torna-se peça fundamental. 

Os territórios identificados na bacia, construídos pelos atores sociais locais e 

permeados pelo poder econômico, apresentam como peça fundamental o componente água, 

podendo então ser identificados como possíveis territórios de gestão das águas, sendo eles 

um ponto de partida para o reconhecimento das limitações naturais, sociais e da 

importância dos recursos hídricos no cotidiano da comunidade. 

Este processo, como bem alerta Leff (2009, p.64), implica em “(...) uma nova 

ética e uma nova cultura política que irão legitimando os direitos culturais e ambientais dos 

povos, constituindo novos atores e gerando movimentos sociais pela reapropriação da 

natureza”. 

Isto posto, merece ainda destacar que a questão hídrica deve ser considerada 

como uma problemática socioambiental, pois não é possível desvendá-la apenas analisando 

o suporte físico de limitações naturais de disponibilidade e de recarga hídrica. Esta questão 

apresenta estreita relação com os aspectos políticos e com a qualidade de vida do cidadão. 

O conhecimento sobre a questão hídrica local e sobre a legislação pertinente aos 

recursos hídricos, com suas principais diretrizes, se faz urgente no nível municipal para que 

os atores sociais se reconheçam como integrantes do processo e possam se organizar para 

iniciar um processo de gestão local, para em seguida exigirem uma atuação em âmbito 

federal e não o inverso como vem sendo proposto, que no caso em estudo, ainda nem 

chegou a se efetivar as ações federais no contexto da bacia do rio Vaza Barris. 

Além da necessidade de implementar a gestão das águas na bacia, vale ressaltar 

o papel do Estado de ao mesmo tempo administrar seus recursos visando um uso 

sustentável, conforme preconiza a legislação pertinente aos recursos hídricos, e, 

contraditoriamente, propiciar o crescimento econômico via acumulação de capital por uma 

minoria, muitas vezes pautados na degradação destes recursos protegidos por lei. 

Desta forma, concordamos com Leal (2000, p.77) ao afirmar que “a gestão das 

águas surge como uma possibilidade de intervenção no atual modelo de sociedade 
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consumista e insustentável, podendo contribuir para construção de novas relações 

sociedade/natureza”. 

Diante do exposto, verifica-se a urgência em implementar a gestão hídrica 

visando conciliar os usos múltiplos das águas, de cunho social e ecológico, ao mesmo 

tempo em que deve vir a ser um instrumento que busca dirimir a degradação da sociedade e 

da natureza. 

O desvendar da problemática hídrica na bacia sergipana do rio Vaza Barris 

revelou a complexidade socioambiental local e sua relação intrínseca com as limitações 

impostas pelos condicionantes geoambientais. Ao mesmo tempo, a dinâmica imposta pelos 

atores sociais na produção do seu espaço, revelou os múltiplos usos dos recursos hídricos 

associados a demandas cada vez maiores. Em contrapartida, o monitoramento quantitativo 

e qualitativo das águas superficiais e subterrâneas é incipiente. Neste cenário, compreende-

se que a gestão hídrica não deve estar dependente de apenas um órgão gestor: deve partir 

também de ações coletivas em diferentes dimensões e escalas, envolvendo os diversos 

atores sociais das localidades estudadas na busca de um objetivo comum: a gestão 

descentralizada e participativa visando o uso mais sustentável dos recursos hídricos da 

bacia. 
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1. Roteiro de entrevista - Superintendente dos Recursos Hídricos do Estado de Sergipe - SRH 

 

1. Data: 

2. Instituição: 

3. Função: 

4. Nome: 

5. Formação: 

6. Experiência profissional: 

7. Como vem sendo implantada a Política Nacional de Recursos Hídricos no estado? 

8. Quais os avanços obtidos em relação ao uso sustentável dos recursos naturais no estado após a Lei 9.433 e a Lei 
8.670? 

9. É possível indicar as principais dificuldades para implementação desta legislação? 

10. A SRH estava vinculada a SEPLANTEC, sendo há aproximadamente um ano foi incorporada a SEMA que 
agora passa a ser SEMARH. Qual o objetivo desta mudança? Já é possível indicar avanços nesta nova estrutura? 

11. Os usuários têm contribuído para o avanço da gestão racional dos recursos hídricos? De que forma? 

12. Existem dificuldades para implementar a gestão descentralizada e participativa dos recursos hídricos? 

13. A Política Estadual de Recursos Hídricos vêm obtendo êxito no tocante a conservação da quantidade e 
qualidade das águas no estado? 

14. São realizados estudos ambientais para subsidiar o planejamento e gestão dos recursos hídricos no estado? 

15. O planejamento e a gestão das águas no estado têm contribuído para o ordenamento do uso do solo? 

16. Quais são as principais diretrizes para a gestão ambiental e das águas na bacia do rio Vaza Barris em Sergipe? 

17. Existem dificuldades para implementá-las em função de ser uma bacia federal? E por abranger total e 
parcialmente 14 municípios sergipanos? 

18. Além do planejamento dos recursos hídricos em termos quantitativos, como o saneamento básico e as ações 
impactantes sobre o meio provenientes de intervenções antrópicas influenciam no processo de gestão hídrica na 
bacia? Existem medidas / ações acerca desta questão? 

19. Quais os órgãos ou entidades que atuam em cooperação com a SEMARH? 

20. Observações finais: O senhor gostaria de colocar algumas palavras finais acerca da gestão dos recursos 
hídricos no estado ou especificamente sobre a bacia do rio Vaza Barris? 
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Doutoranda: Márcia E. S. Carvalho 

 

2. Roteiro de entrevista – Diretor da Superintendência dos Recursos Hídricos do Estado de Sergipe - SRH 

1ª Parte: 

1. Data: 

2. Instituição: 

3. Função: 

4. Nome: 

5. Formação: 

6. Experiência profissional: 

7. Quais os avanços obtidos em relação ao uso sustentável das águas no estado após a Lei 9.433 e a Lei 8.670? 

8. É possível indicar as principais dificuldades para implementação desta legislação? 

9. Quais os instrumentos legais que visam à gestão dos recursos hídricos no estado e que estão devidamente 
instituídos e em atuação? 

10. Existem limitações de atuação dos Comitês? Por que? 

11. Quais as dificuldades para organizar e manter efetivamente em funcionamento um Comitê? 

12. Independente da atuação do comitê, como a SRH tem planejado o uso dos recursos hídricos em uma bacia 
hidrográfica? 

13. São realizados estudos ambientais para subsidiar o planejamento e a gestão dos recursos hídricos no estado? 

14. Este planejamento apresenta uma visão sistêmica, ou seja, considera as limitações e potencialidades naturais 
e sociais da bacia? 

15. A bacia hidrográfica é a unidade mais viável para o planejamento e gestão dos recursos hídricos? 

16. Os instrumentos de gestão dos recursos hídricos têm atingido seu objetivo? Quais as dificuldades para 
implementá-los? 

17. Os planos de bacia já estão estruturados? 

18. Considerações finais acerca da gestão das águas no âmbito estadual e na bacia do rio Vaza Barris em 
específico. 

2ª Parte: 

19. Sobre a bacia do rio Vaza Barris, qual a importância da mesma para o estado? 

20. Existem limitações para o planejamento e gestão nesta bacia em função da mesma ser federal? E pelo fato da 
mesma abranger total e parcialmente 14 municípios em Sergipe? 

21. Existem cadastros sobre as atividades produtivas e o crescimento populacional da bacia do rio Vaza Barris? 

22. Por que o Comitê do Vaza Barris ainda não está estruturado? Quais as implicações que isto traz para efetivar 
a PNHR na bacia? 

23. Sem a instituição do comitê, quem determina as prioridades de uso da bacia? Quem representa a bacia ou os 
usuários? 

24. Quem são os principais usuários da Bacia do rio Vaza Barris em Sergipe? Existem conflitos de usos? Quais? 

25. Dentre os instrumentos de gestão dos recursos hídricos os mananciais da bacia citada já estão enquadrados na 
Resolução 357/2005 do Conama? Quais as implicações deste fato? 

26. A outorga tem contribuído para ordenar os múltiplos usos da água na bacia do rio Vaza Barris? 
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27. A água que abastece os municípios integrantes da bacia do rio Vaza Barris provêm desta bacia? Existem 
outros sistemas de abastecimento para a bacia? 

28. Não sendo o abastecimento proveniente da própria bacia, existem dificuldades para o planejamento e gestão 
dos recursos hídricos? 

29. Existem órgãos ou instituições responsáveis pelo planejamento e gestão dos recursos hídricos em âmbito 
municipal na bacia do rio Vaza Barris? 

30. Parceiros ou ONG’S atuantes na gestão hídrica na bacia? 

31. Existe integração entre o planejamento das águas superficiais e subterrâneas? 

32. Quais as prioridades, demandas e os problemas socioambientais da bacia em Sergipe? 

33. Quem fiscaliza o lançamento de efluentes nos corpos hídricos da bacia? No que isto interfere no 
planejamento e gestão dos recursos hídricos da bacia? 

34. Além do planejamento dos recursos hídricos em termos quantitativos, como o saneamento básico influencia 
no processo de gestão hídrica na bacia? Existem medidas / ações acerca desta questão? 

35. Considerações finais acerca da gestão das águas no âmbito estadual e na bacia do rio Vaza Barris em 
específico. 
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3. Roteiro de entrevista – Secretário Estadual do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos 

1. Data: 

2. Instituição: 

3. Função: 

4. Nome: 

5. Formação: 

6. Experiência profissional: 

7. Como vem sendo implantada a Política Nacional de Recursos Hídricos no estado? 

8. Quais os avanços obtidos em relação ao uso sustentável dos recursos naturais no estado após a Lei 9.433 e a Lei 
8.670? 

9. É possível indicar as principais dificuldades para implementação desta legislação? 

10. A SRH estava vinculada a SEPLANTEC, sendo há aproximadamente um ano foi incorporada a SEMA que 
agora passa a ser SEMARH. Qual o objetivo desta mudança? Já é possível indicar avanços nesta nova estrutura? 

11. A bacia hidrográfica é a unidade mais viável para planejamento e gestão dos recursos hídricos? Justifique. 

12. Recentemente o governo do estado promoveu a divisão do estado em “territórios sergipanos”. Essa divisão em 
territórios traz implicações positivas ou negativas para a gestão dos recursos hídricos que planeja a partir da bacia 
hidrográfica? 

13. Existem dificuldades para implementar a gestão descentralizada e participativa dos recursos hídricos? 

14. A Política Estadual de Recursos Hídricos vêm obtendo êxito no tocante a conservação da quantidade e 
qualidade das águas no estado? 

15. O planejamento e a gestão das águas no estado têm contribuído para o ordenamento do uso do solo? 

16. Quais são as principais diretrizes para a gestão ambiental e das águas na bacia do rio Vaza Barris em Sergipe? 

17. Existem dificuldades para implementá-las em função de ser uma bacia federal? E por abranger total e 
parcialmente 14 municípios sergipanos? 

18. Além do planejamento dos recursos hídricos em termos quantitativos, como o saneamento básico e as ações 
impactantes sobre o meio provenientes de intervenções antrópicas influenciam no processo de gestão hídrica na 
bacia? Existem medidas / ações acerca desta questão? 

19. Quais os órgãos / entidades / parceiros que atuam em cooperação com a SEMARH? 

20. Observações finais: O senhor gostaria de colocar algumas palavras finais acerca da gestão dos recursos 
hídricos no estado ou especificamente sobre a bacia do rio Vaza Barris? 
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Projeto de Doutorado: Gestão das águas na bacia do rio Vaza Barris em Sergipe 
Doutoranda: Márcia E. S. Carvalho. 
 

4. Roteiro de entrevista – Prefeituras Municipais / Órgão local responsável pelos recursos naturais ou hídricos 
do município 

Município  

1. Data: 

2. Instituição: 

3. Função: 

4. Nome: 

5. Formação: 

6. Experiência profissional: 

7. Na sua opinião, qual a importância da Política Nacional de Recursos Hídricos para o município? 

8. É possível indicar as principais dificuldades para implementação desta legislação? 

9. Quais os instrumentos legais que visam à gestão dos recursos hídricos no estado e que estão devidamente 
instituídos e em atuação no município? 

10. Quais as ações municipais que visam a gestão dos recursos hídricos? 

11. Quais órgãos ou secretarias que realizam este trabalho? E os recursos humanos e financeiros envolvidos? 

12. Existem parceiros no município que auxiliam na gestão dos recursos hídricos? 

13. O município possui um cadastro dos usos dos recursos hídricos locais? 

14. Quem são os principais usuários de água no município? 

15. Quem fiscaliza o uso? 

16. A água que abastece o município é proveniente de qual manancial? Quem a distribui? 

17. Existem dificuldades no abastecimento municipal? 

18. Com relação aos esgotos e lixo, qual o destino final dos mesmos? 

19. Quem define as prioridades de uso da água no município? 

20. A comunidade conhece a PNRH?  

21. A comunidade participa das ações voltadas para a gestão hídrica municipal? 

22. Por que o Comitê de bacia do rio Vaza Barris ainda não está estruturado? 

23. Quais os principais problemas ambientais do município? 

24. Observações finais: O senhor gostaria de colocar algumas palavras finais acerca da gestão dos recursos 
hídricos no estado ou especificamente sobre a bacia do rio Vaza Barris? 
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Doutoranda: Márcia E. S. Carvalho. 
 

5. Roteiro de Entrevista junto a Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO 
 

1. Data: 

2. Instituição: 

3. Função: 

4. Nome: 

5. Formação: 

6. Experiência profissional: 

7. Na sua opinião, qual a importância da Política Nacional de Recursos Hídricos? 

8. Qual a relação entre esta Política e a política de saneamento? 

9. Para a companhia o saneamento deve ser básico ou ambiental? 

10. Quais ações buscam relacionar o saneamento básico com a gestão dos recursos hídricos? 

11. Quais órgãos ou secretarias que realizam este trabalho nos municípios da bacia do rio Vaza Barris em 
Sergipe?  

12. Existe um cadastro da situação atual de abastecimento de água e de coleta do lixo e esgoto por município 
nesta bacia? 

13. Quem são os principais usuários de água nestes municípios? 

14. Quem fiscaliza o uso? 

15. A água que abastece estes municípios é proveniente de qual manancial? Quem a distribui? 

16. Existe o tratamento da água antes da distribuição? 

17. Se o abastecimento for via poços, quem fiscaliza? Existe um registro destes dados? 

18. Existem dificuldades no abastecimento deste municípios? 

19. Com relação aos esgotos e lixo, qual o destino final dos mesmos? Por que os efluentes não são tratados? 

20. Quem define as prioridades de uso da água nestes municípios? 

21. Quais os principais problemas ambientais relacionados ao saneamento destes municípios? 

22. Observações finais: O senhor gostaria de colocar algumas palavras finais acerca do saneamento ambiental 
do município? 
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Doutoranda: Márcia E. S. Carvalho 
 

6. Roteiro de entrevista – Representantes dos usuários dos recursos hídricos na bacia do rio Vaza Barris em 
Sergipe 

MUNICÍPIO: 

1. Data: 

2. Nome: 

3. Experiência profissional: 

4. De onde provém a água que o senhor utiliza? (NOME DO MANANCIAL) 

5. O município ou algum órgão ambiental fiscaliza o uso da água? 

6. Existem problemas de abastecimento local? Quem distribui a água – empresa particular ou pública? 

7. Para onde é lançado o esgoto? E o lixo? 

8. Existem problemas de distribuição de água entre seus vizinhos? 

9. Existem problemas de degradação das águas ou do solo no seu município ou próximo ao seu 
empreendimento? 

10. O senhor conhece a Lei 9.433 e a Lei 8.670? 

11. O município ou algum órgão local desenvolve atividades educativas ou ambientais relacionadas ao uso da 
água? 

12. O senhor participa de ações voltadas a questão hídrica no município? 

13. O senhor gostaria de fazer alguma colocação sobre a questão da água em seu município? 
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Precipitação pluviométrica mensal do município de Carira/SE. 
 

Anos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

              

1985 106,0  64,5  68,0  214,7  119,1  86,8  174,5  111,3  78,0  1,0  63,0  54,5  1.14104 

1986 68,0  88,0  173,5  59,5  126,5  74,8  140,0  79,8  82,0  164,5  100,0  35,0  1.191,6 

1987 24,0  46,0  43,0  85,0  66,7  96,7  99,0  83,5  19,0  5,0  5,0  2,0  574,9 

1988 8,5  32,0  146,5  127,5  112,0  255,5  172,0  75,0  66,5  37,0  57,5  80,0  1.170,0 

1989 37,0  7,0  60,0  189,9  271,0  57,0  150,0  104,0  65,0  44,2  22,0  150,7  1.157,8 

1990 41,0  32,5  31,5  94,1  39,8  94,6  118,0  79,2  37,7  40,0  56,7  5,8  670,9 

1991 44,0  25,0  48,8  58,2  288,0  173,0  51,0  133,5  28,5  7,5  49,5  7,7  914,7 

1992 73,5  130,5  104,5  105,0  7,0  63,5  173,5  54,0  87,5  6,0  39,0  45,0  889,0 

1993 19,0  0,5  6,0  13,5  39,3  85,5  66,5  55,7  2,0  44,5  86,0  0,0  418,5 

1994 2,0  39,0  41,0  110,0  61,7  255,5  177,0  36,5  73,0  19,0  0,2  33,0  814,9 

1995 1,0  0,0  0,0  111,5  84,5  130,0  155,5  85,5  27,0  4,0  49,0  10,0  658,0 

1996 19,0  2,5  2,0  245,5  62,0  57,0  65,0  92,0  40,0  32,0  96,0  30,0  914,0 

1997 89,5  99,5  247,5  163,0  195,0  115,5  121,5  78,5  0,0  0,0  5,0  0,2  1.115,2 
Fonte: EMDAGRO 1985-97. Organização: Marcelo Alves do Santos (2010). 
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Precipitação pluviométrica mensal do município de Frei Paulo/SE. 
 

Anos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Total 

              

1970 46,8  23,8  147,4  81,0  23,1  68,5  121,1  86,1  20,2  28,0  89,5  5,6  
741,1 

1971 6,2  37,1  74,6  40,7  163,3  145,6  72,1  98,5  108,4  49,1  0,5  28,9  
825,0 

1972 108,8  132,1  22,4  127,5  173,9  229,9  41,5  93,8  36,0  31,2  0,0  63,0  
1060,1 

1973 48,9  0,0  3,2  55,4  253,7  220,7  173,0  113,2  140,0  23,0  12,2  3,8  
1047,1 

1974 9,5  96,4  91,1  134,5  196,5  90,9  123,5  58,9  72,0  4,7  48,9  14,2  
941,1 

1975 18,2  0,2  98,0  153,0  159,7  176,0  242,0  95,2  81,1  2,5  0,0  43,3  
1069,2 

1976 15,9  32,2  64,7  118,6  73,7  205,9  83,6  95,9  43,6  250,3  11,6  4,7  
1000,7 

1977 87,8  56,0  26,0  180,0  183,6  129,6  130,4  69,9  38,6  45,3  26,2  71,6  
1045,0 

1978 0,0  97,6  302,0  89,0  332,9  135,6  146,2  79,9  48,6  15,4  5,6  35,4  
1288,2 

1979 17,0  16,3  17,7  152,7  59,2  155,7  50,9  43,5  48,5  10,9  69,8  2,5  
644,7 

1980 98,9  159,6  60,9  5,5  39,3  87,5  90,3  26,3  42,4  26,7  16,4  4,4  
658,2 

1981 15,5  18,6  165,7  59,7  46,2  61,9  64,2  64,3  40,3  1,0  60,1  33,3  
630,8 

1982 3,2  35,3  0,0  129,8  118,6  107,3  114,1  68,1  49,0  50,6  0,0  0,0  
676,0 

1983 6,5  75,8  36,6  19,5  28,0  42,1  78,5  71,4  4,1  39,6  0,0  0,0  
402,1 

1984 2,1  3,2  90,0  112,8  98,9  83,9  53,5  37,7  135,0  23,5  20,5  0,0  
661,1 

1985 51,7  90,5  87,0  145,5  128,0  111,5  172,0  53,0  91,0  0,7  19,0  45,0  
994,9 

1986 20,0  7,0  63,0  161,0  201,0  103,8  128,0  71,2  66,2  116,8  91,0  7,2  
1036,2 

1987 32,8  53,6  74,2  83,9  99,6  126,9  132,6  122,4   52,4  3,0  15,0  
796,4 

1988 14,0  4,0  97,0  193,5  172,0  341,0  212,5  80,0  66,0  52,0  37,0  132,0  
1401,0 

1989 25,0  0,0  52,5  222,0  367,0  107,0  238,0  96,0  70,0  71,0  12,0  235,0  
1495,5 

1990 47,0  37,0  31,0  84,6  45,0  100,0  164,0  83,0  112,0  51,0  64,0  16,0  
834,6 

1991 41,0  0,0  27,0  16,0  249,0  159,0  65,0  139,0  37,0  0,0  33,0  23,7  
789,7 

1992 245,0  144,0  134,0  15,0  52,0  92,0  171,0  46,5  100,0  0,0  105,0  107,0  
1211,5 

1993 10,0  0,0  2,5  24,5  64,0  148,5  175,0  90,5  20,0  83,5  60,0  13,0  
691,5 

1994 0,0  12,5  40,5  56,5  78,0  272,5  151,5  84,5  68,0  22,5  6,5  20,5  
813,5 

1995 5,0  34,0  34,0  93,0  130,5  242,5  206,0  115,0  53,0  2,5  61,5  0,0  
977,0 

1996 18,0  2,5  20,5  239,0  64,5  158,5  124,5  154,0  97,0  33,0  86,0  71,5  
1069,0 

1997 66,0  94,5  162,5  265,7  159,0  68,5  119,0  61,5  0,0  0,0  0,0  0,0  
9996,7 

Fonte: SUDENE (1970-1984); EMDAGRO (1985-97). Organização: Marcelo Alves do Santos (2010). 
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Precipitação pluviométrica mensal do município de Campo do Brito 
 

Anos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

              

1985 51,7  134,6  166,8  244,7  188,1  179,5  305,7  266,5  169,4  0,0  88,0  44,9  1839,4 

1986 34,1  59,3  244,4  159,8  310,3  269,8  259,1  90,0  167,4  168,5  131,2  43,8  1937,7 

1987 88,1  65,1  66,1  62,2  148,6  216,5  172,1  128,1  14,3  0,0  21,7  0,0  982,8 

1988 47,2  47,2  211,5  277,1  250,0  344,0  442,4  350,0  61,0  107,0  55,2  127,5  2320,1 

1989 42,3  0,0  90,0  339,7  393,7  184,7  290,0  172,9  116,1  45,9  0,0  184,2  1859,5 

1990 74,2  115,8  19,6  110,4  84,9  166,0  247,1  209,0  80,2  92,0  92,0  60,0  1351,2 

1995 47,2  0,0  0,0  86,0  102,4  283,0  233,3  163,6  27,5  0,0  32,0  0,0  975,0 

1996 0,0  0,0  0,0  171,0  66,0  207,0  136,5  219,0  121,5  0,0  164,0  79,5  1164,5 

1997 40,0  45,0  78,5  205,5  218,8  98,3  246,0  137,5  0,0  0,0  0,0  0,0  1069,6 

Fonte: EMDAGRO 1985-97. Organização: Marcelo Alves do Santos (2010). 
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Precipitação pluviométrica mensal no município de Itabaiana/SE. 

Anos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

              

1985 49,3  116,3  107,0  249,1  140,3  132,9  231,9  148,0  90,9  6,0  125,1  12,2  1409,0 

1986 24,0  30,3  103,6  185,6  292,0  116,4  114,0  72,2  72,6  133,7  155,4  15,0  1314,8 

1987 40,5  67,2  73,0  127,0  131,9  178,9  31,9  129,0  33,0  10,4  6,0  3,0  831,8 

1988 33,6  38,0  97,7  186,0  172,6  249,5  180,0  60,0  110,0  50,0  45,0  95,0  1317,4 

1989 42,0  0,0  90,0  152,8  347,5  142,0  246,0  91,0  61,0  117,0  0,0  201,0  1490,3 

1990 36,0  13,0  27,0  139,0  48,0  115,0  141,0  118,8  48,7  75,8  57,5  37,8  857,6 

1991 31,9  0,0  46,0  79,0  206,5  260,5  118,0  189,1  49,0  2,7  59,9  34,7  1077,3 

1992 129,0  144,4  162,0  69,4  86,5  103,7  119,2  68,3  80,8  7,2  43,0  31,7  1045,2 

1993 0,0  0,0  2,6  26,8  75,9  154,2  89,3  102,2  37,1  123,2  11,5  8,4  631,2 

1994 15,0  20,8  59,1  89,4  134,9  289,1  143,2  79,5  46,7  28,2  5,5  4,0  915,4 

1995 7,0  18,4  18,4  147,0  107,5  235,0  144,8  100,6  46,4  14,8  48,3  2,5  890,7 

1996 15,0  17,2  21,7  288,0  123,7  179,4  103,0  126,6  62,4  37,0  133,5  46,1  1153,6 

1997 27,0  115,5  76,8  247,5  309,0  169,5  124,3  83,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1152,6 
Fonte: EMDAGRO 1985-97. Organização: Marcelo Alves do Santos (2010). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 363

 
Precipitação pluviométrica mensal do município de Itaporanga d’Ajuda/SE. 

 

Anos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

1985 19,2 141,7 107,4 344,4 332,0 233,5 388,5 169,0 159,4 2,8 64,0  10,0  1.971,9 

1986 20,2 97,8 314,0 202,4 380,2 231,2 168,0 80,0 115,0 263,0 117,2  26,4  2015,4 

1987 61,4 67,4 138,4 197,5 171,5 195,4 341,6 143,3 63,5 3,5 48,4  5,3  1437,2 

1988 26,2 11,6 107,1 296,8 245,3 436,6 349,3 88,0 26,8 69,7 91,5  74,2  1823,1 

1989 38,1 36,7 112,8 296,2 734,0 189,5 266,5 222,5 160,0 141,1 9,9  255,5  2462,8 

1990 59,9 1,1 39,5 115,5 119,5 216,8 178,2 267,5 184,4 179,8 18,0  49,5  1429,7 

1991 25,0 0,0 43,0 116,0 446,5 271,0 99,0 173,0 26,5 0,0 60,6  60,7  1321,3 

1992 160,0 189,9 210,0 136,5 123,5 200,0 251,6 0,0 145,0 25,0 112,5  0,0  1554,0 

1993 7,5 0,0 20,0 121,6 73,5 212,0 101,5 119,0 37,0 137,0 20,0  22,0  871,1 

1994 25,0 41,5 0,0 170,3 149,5 246,0 436,0 92,0 83,0 31,5 10,0  0,0  1284,8 

1995 32,6 60,2 11,0 223,0 137,0 286,0 196,5 128,0 46,5 0,0 155,0  0,0  1275,8 

1996 18,0 12,0 81,5 320,0 176,0 224,0 84,0 222,0 54,5 0,0 256,0  0,0  1448,0 

1997 39,0 93,5 36,0 233,5 386,0 286,7 38,3 25,8 0,0 0,0 0,0  22,5  1161,3 

2001 227,7 163,2 99,1 68 282,6 208,2 121,1 128,3 78,3 14,6 69,7  37,6  1498,4 

2002 160 189,9 210 136,5 123,5 200 251,6 134,3  145 25 112,5 37,6  1725,9 

2003 62,3 50,3 67,6 38,9 264,2 128,2 171,1 134,3  89,3  110,2 102,9 37,6  1256,9 

2004 261,3 89,8 77,1 87,9 117,2 198,1 171 152,7 96,8 10,9 7,3 37,6  1307,7 

2005 37 66,2 102,9 284 228,5 200 174,2 134,3  89,3  63,9 69,7  37,6  1487,6 

2006 41,7 74,8 58,8 166,8 192 97,1 266,3 110,5 101,2 195 35,3 0,1 1339,6 

2007 11,9 124,9 157,5 173,4 296,1 195,5 162,5 171,6 102,4 38,8 32,8 37,6  1505,0 

2008 12,4 58,7 220 184,2 304,4 167,8 181,5 123,9 72,2 30,3 69,7  37,6  1462,7 

Fonte: Fonte: COHIDRO (1985-1997), EMDAGRO (2001-2008). Organização: Marcelo Alves do Santos (2010). 
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Precipitação pluviométrica mensal do município de Aracaju/SE. Fonte: SEPLANTEC (1970 a 2000). Organização: Marcelo Alves do Santos (2010). 
Anos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

1970 27,5 48,9 193,6 78,3 76,1 72,1 88,9 98,2 50,2 88,2 68,5 2,6 893,1 

1971 9,6 87,8 110,2 155,1 259,5 318,8 147,5 80,6 103,8 118,4 4,8 3,7 1339,8 

1972 42,4 89,6 72,1 159,8 167,7 238 76,6 141,1 40,5 20,8 8,9 89,2 1146,7 

1973 23 28,6 21,4 102,4 307,3 250,1 191,1 80,3 160,7 130,1 21,8 12,8 1329,6 

1974 174,6 107,8 259,5 316,8 488,7 216,6 162,7 68 100,3 47,9 119,7 8,6 2071,2 

1975 84 25,8 114,1 279,3 295,7 274,9 368,6 107,1 100,4 7,7 9 47,3 1713,9 

1976 28,2 97,8 125,5 200,5 118,4 106,7 49,4 61,7 45,5 142,6 92,4 44,8 1113,5 

1977 96,6 91,8 68,3 29,3 477,4 150,4 209,7 93,4 89,5 178,3 6,5 108,4 1599,6 

1978 11,2 276,3 164,7 142,2 289,5 100,5 317,7 152,6 42,2 6,4 10,7 61,5 1575,5 

1979 16,3 46 106,8 363,7 97,5 109 108,3 72 100,7 17,2 125,2 19,4 1182,1 

1980 70,3 288,1 107,5 19,9 41 137 139,4 32,2 46,1 79,7 34,4 27,9 1023,5 

1981 73,7 54,4 190,1 229,6 55,7 175,2 96,6 68,7 30,9 1,8 61,7 39,2 1077,6 

1982 61,5 64,8 23 204,8 229,8 257,4 146,7 114,9 83,8 95 6,7 14,1 1302,5 

1983 6,9 135,9 41,2 105,5 49,4 71,5 139,7 111,1 11 23,9 38,1 19,6 753,8 

1984 27,9 8,9 146,2 364,1 179,3 87,4 97,1 44,8 119,3 72,6 32 3,7 1183,3 

1985 8,4 265,9 121 395 291 293,9 232,1 101,8 108,1 5,2 19,6 12,7 1854,7 

1986 69,3 150,7 320,8 184,3 376,3 98,7 165,2 88,7 140,7 215,5 174,4 50,3 2034,9 

1987 100,3 91,7 132,8 234,9 108,5 209,5 255,6 148,4 63,5 0 6,4 10,7 1362,3 

1988 43,8 51,6 84,7 356,4 224,2 210,6 306 75,8 74,4 60,6 109,6 55,3 1653,0 

1989 42,2 0,4 142,2 315,6 501,6 144,6 248,8 151,1 101,6 150,8 11,1 134,8 1944,8 

1990 77,2 4,5 81,5 208,8 68,6 121,9 242,4 142,2 132,3 96,6 37,5 69,1 1282,6 

1991 35,2 91,2 93,7 147,4 446,2 286,1 94,9 110,1 42,5 28,2 9,3 10,2 1395,0 

1992 131,1 110,2 126,4 200,7 302,2 375,8 149,4 149,2 158,3 22,8 126,4 18,9 1871,4 

1993 5,8 16,1 29,7 106,7 194 95,3 96,5 52,4 221,3 31,2 43,2 30,8 923,0 

1994 25,5 81,4 97,3 164 120,7 349,6 222,8 110,9 79,8 34,4 33,5 15 1334,9 

1995 5 55,5 42,3 174,3 115,5 204,2 187 47,4 83,7 1,6 153,2 2 1071,7 

1996 27 14,4 46,7 455 317,4 176,7 118,2 197,5 69,6 26,3 81,4 32,7 1562,9 

1997 60,7 107 84,5 156 304,1 232 150,6 61,5 4,2 4,4 13,2 9,1 1187,3 

1998 50,1 9,2 55,2 48,2 256,8 450,1 188,5 135,6 47 5,6 0 10 1256,3 

1999 66,4 217,8 38,7 76,7 497 217,8 73,9 195,7 229,4 301,4 163,4 39,8 2118,0 

2000 43,9 319 90,9 327,4 70,7 169 152 106,3 75,7 2 73,1 72 1502,0 
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Balanço entre a disponibilidade e a demanda hídrica na bacia do rio Vaza Barris em Sergipe (2000). 
 

UBH meses dias Disponibilidade (Q90) 
Demandas 

Saldo Hídrico % Abast. Humano Dessed. Animal Irrigação Indústria Total 

l/s m3/mês (m3/mês) (m3/mês) (m3/mês) (m3/mês) (m3/mês) (m3/mês) 

401 

jan 31 200,00 535.680,00 64.930,33 37.001,10 0,00 5.753,60 107.685,03 427.994,97 79,90 
fev 29 300,00 751.680,00 60.741,28 34.613,93 0,00 5.382,40 100.737,61 650.942,39 86,60 
mar 31 400,00 1.071.360,00 64.930,33 37.001,10 0,00 5.753,60 107.685,03 963.674,97 89,95 
abr 30 1.100,00 2.851.200,00 62.835,81 35.807,52 0,00 5.568,00 104.211,32 2.746.988,68 96,35 
mai 31 800,00 2.142.720,00 64.930,33 37.001,10 0,00 5.753,60 107.685,03 2.035.034,97 94,97 
jun 30 1.000,00 2.592.000,00 62.835,81 35.807,52 0,00 5.568,00 104.211,32 2.487.788,68 95,98 
jul 31 1.000,00 2.678.400,00 64.930,33 37.001,10 0,00 5.753,60 107.685,03 2.570.714,97 95,98 
ago 31 900,00 2.410.560,00 64.930,33 37.001,10 0,00 5.753,60 107.685,03 2.302.874,97 95,53 
set 30 500,00 1.296.000,00 62.835,81 35.807,52 0,00 5.568,00 104.211,32 1.191.788,68 91,96 
out 31 200,00 535.680,00 64.930,33 37.001,10 0,00 5.753,60 107.685,03 427.994,97 79,90 
nov 30 100,00 259.200,00 62.835,81 35.807,52 0,00 5.568,00 104.211,32 154.988,68 59,80 
dez 31 400,00 1.071.360,00 64.930,33 37.001,10 0,00 5.753,60 107.685,03 963.674,97 89,95 

               

UBH meses dias Disponibilidade (Q90) 
Demanda  

Saldo Hídrico % Abast. Humano Dessed. Animal Irrigação Indústria Total 

l/s m3/mês (m3/mês) (m3/mês) (m3/mês) (m3/mês) (m3/mês) (m3/mês) 

402 

jan 31 204,00 546.393,60 22.597,13 26.559,10 0,00 0,00 49.156,23 497.237,37 91,00 
fev 29 306,00 766.713,60 21.139,25 24.845,61 0,00 0,00 45.984,86 720.728,74 94,00 
mar 31 408,00 1.092.787,20 22.597,13 26.559,10 0,00 0,00 49.156,23 1.043.630,97 95,50 
abr 30 1.122,00 2.908.224,00 21.868,19 25.702,35 0,00 0,00 47.570,54 2.860.653,46 98,36 
mai 31 816,00 2.185.574,40 22.597,13 26.559,10 0,00 0,00 49.156,23 2.136.418,17 97,75 
jun 30 1.020,00 2.643.840,00 21.868,19 25.702,35 0,00 0,00 47.570,54 2.596.269,46 98,20 
jul 31 1.020,00 2.731.968,00 22.597,13 26.559,10 0,00 0,00 49.156,23 2.682.811,77 98,20 
ago 31 918,00 2.458.771,20 22.597,13 26.559,10 0,00 0,00 49.156,23 2.409.614,97 98,00 
set 30 510,00 1.321.920,00 21.868,19 25.702,35 0,00 0,00 47.570,54 1.274.349,46 96,40 
out 31 204,00 546.393,60 22.597,13 26.559,10 0,00 0,00 49.156,23 497.237,37 91,00 
nov 30 102,00 264.384,00 21.868,19 25.702,35 0,00 0,00 47.570,54 216.813,46 82,01 
dez 31 408,00 1.092.787,20 22.597,13 26.559,10 0,00 0,00 49.156,23 1.043.630,97 95,50 
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UBH meses dias Disponibilidade (Q90) 
Demanda  

Saldo Hídrico % Abast. Humano Dessed. Animal Irrigação Indústria Total 

l/s m3/mês (m3/mês) (m3/mês) (m3/mês) (m3/mês) (m3/mês) (m3/mês) 

403 

jan 31 212,00 567.820,80 178.518,31 178.518,31 0,00 15.577,50 372.614 195.206,69 34,38 
fev 29 317,00 794.275,20 167.001,00 167.001,00 0,00 14.572,50 348.574 445.700,71 56,11 
mar 31 423,00 1.132.963,20 178.518,31 178.518,31 0,00 15.577,50 372.614 760.349,09 67,11 
abr 30 1.163,00 3.014.496,00 172.759,65 172.759,65 0,00 15.075,00 360.594 2.653.901,70 88,04 
mai 31 846,00 2.265.926,40 178.518,31 178.518,31 0,00 15.577,50 372.614 1.893.312,29 83,56 
jun 30 1.058,00 2.742.336,00 172.759,65 172.759,65 0,00 15.075,00 360.594 2.381.741,70 86,85 
jul 31 1.058,00 2.833.747,20 178.518,31 178.518,31 0,00 15.577,50 372.614 2.461.133,09 86,85 
ago 31 952,00 2.549.836,80 178.518,31 178.518,31 0,00 15.577,50 372.614 2.177.222,69 85,39 
set 30 529,00 1.371.168,00 172.759,65 172.759,65 0,00 15.075,00 360.594 1.010.573,70 73,70 
out 31 212,00 567.820,80 178.518,31 178.518,31 0,00 15.577,50 372.614 195.206,69 34,38 
nov 30 106,00 274.752,00 172.759,65 172.759,65 0,00 15.075,00 360.594 -85.842,30 -23,81 
dez 31 423,00 1.132.963,20 178.518,31 178.518,31 0,00 15.577,50 372.614 760.349,09 67,11 

              

UBH meses dias Disponibilidade (Q90) 
Demanda  

Saldo Hídrico % Abast. Humano Dessed. Animal Irrigação Indústria Total 

l/s m3/mês (m3/mês) (m3/mês) (m3/mês) (m3/mês) (m3/mês) (m3/mês) 

404 

jan 31 835,00 2.236.464,00 37.849,81 16.287,43 0,00 5.381,60 59.518,84 2.176.945,16 97,34 
fev 29 927,00 2.322.691,20 35.407,89 15.236,63 0,00 5.034,40 55.678,92 2.267.012,28 97,60 
mar 31 927,00 2.482.876,80 37.849,81 16.287,43 0,00 5.381,60 59.518,84 2.423.357,96 97,60 
abr 30 1.113,00 2.884.896,00 36.628,85 15.762,03 0,00 5.208,00 57.598,88 2.827.297,12 98,00 
mai 31 1.205,00 3.227.472,00 37.849,81 16.287,43 0,00 5.381,60 59.518,84 3.167.953,16 98,16 
jun 30 1.947,00 5.046.624,00 36.628,85 15.762,03 0,00 5.208,00 57.598,88 4.989.025,12 98,86 
jul 31 2.596,00 6.953.126,40 37.849,81 16.287,43 0,00 5.381,60 59.518,84 6.893.607,56 99,14 
ago 31 2.225,00 5.959.440,00 37.849,81 16.287,43 0,00 5.381,60 59.518,84 5.899.921,16 99,00 
set 30 1.576,00 4.084.992,00 36.628,85 15.762,03 0,00 5.208,00 57.598,88 4.027.393,12 98,59 
out 31 835,00 2.236.464,00 37.849,81 16.287,43 0,00 5.381,60 59.518,84 2.176.945,16 97,34 
nov 30 649,00 1.682.208,00 36.628,85 15.762,03 0,00 5.208,00 57.598,88 1.624.609,12 96,58 
dez 31 556,00 1.489.190,40 37.849,81 16.287,43 0,00 5.381,60 59.518,84 1.429.671,56 96,00 
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UBH meses dias Disponibilidade (Q90) 
Demanda  

Saldo Hídrico % Abast. Humano Dessed. Animal Irrigação Indústria Total 

l/s m3/mês (m3/mês) (m3/mês) (m3/mês) (m3/mês) (m3/mês) (m3/mês) 

405 

jan 31 845,00 2.263.248,00 47.414,31 16.287,43 0,00 6.115,84 69.818 2.193.430,43 96,92 
fev 29 939,00 2.352.758,40 44.355,32 15.236,63 0,00 5.721,27 65.313 2.287.445,19 97,22 
mar 31 939,00 2.515.017,60 47.414,31 16.287,43 0,00 6.115,84 69.818 2.445.200,03 97,22 
abr 30 1.126,00 2.918.592,00 45.884,82 15.762,03 0,00 5.918,55 67.565 2.851.026,61 97,69 
mai 31 1.220,00 3.267.648,00 47.414,31 16.287,43 0,00 6.115,84 69.818 3.197.830,43 97,86 
jun 30 1.971,00 5.108.832,00 45.884,82 15.762,03 0,00 5.918,55 67.565 5.041.266,61 98,68 
jul 31 2.628,00 7.038.835,20 47.414,31 16.287,43 0,00 6.115,84 69.818 6.969.017,63 99,01 
ago 31 2.253,00 6.034.435,20 47.414,31 16.287,43 0,00 6.115,84 69.818 5.964.617,63 98,84 
set 30 1.596,00 4.136.832,00 45.884,82 15.762,03 0,00 5.918,55 67.565 4.069.266,61 98,37 
out 31 845,00 2.263.248,00 47.414,31 16.287,43 0,00 6.115,84 69.818 2.193.430,43 96,92 
nov 30 657,00 1.702.944,00 45.884,82 15.762,03 0,00 5.918,55 67.565 1.635.378,61 96,03 
dez 31 563,00 1.507.939,20 47.414,31 16.287,43 0,00 6.115,84 69.818 1.438.121,63 95,37 

              

UBH meses dias Disponibilidade (Q90) 
Demanda  

Saldo Hídrico % Abast. Humano Dessed. Animal Irrigação Indústria Total 

l/s m3/mês (m3/mês) (m3/mês) (m3/mês) (m3/mês) (m3/mês) (m3/mês) 

406 

jan 31 220,00 589.248,00 26.731,76 25.298,46 3.318.240,00 310,47 3.370.580,69 -2.781.332,69 -82,52 
fev 29 330,00 826.848,00 25.007,13 23.666,30 3.104.160,00 290,44 3.153.123,87 -2.326.275,87 -73,78 
mar 31 450,00 1.205.280,00 26.731,76 25.298,46 3.318.240,00 310,47 3.370.580,69 -2.165.300,69 -64,24 
abr 30 1.200,00 3.110.400,00 25.869,45 24.482,38 3.211.200,00 300,45 3.261.852,28 -151.452,28 -4,64 
mai 31 900,00 2.410.560,00 26.731,76 25.298,46 3.318.240,00 310,47 3.370.580,69 -960.020,69 -28,48 
jun 30 1.100,00 2.851.200,00 25.869,45 24.482,38 3.211.200,00 300,45 3.261.852,28 -410.652,28 -12,59 
jul 31 1.100,00 2.946.240,00 26.731,76 25.298,46 3.318.240,00 310,47 3.370.580,69 -424.340,69 -12,59 
ago 31 990,00 2.651.616,00 26.731,76 25.298,46 3.318.240,00 310,47 3.370.580,69 -718.964,69 -21,33 
set 30 600,00 1.555.200,00 25.869,45 24.482,38 3.211.200,00 300,45 3.261.852,28 -1.706.652,28 -52,32 
out 31 300,00 803.520,00 26.731,76 25.298,46 3.318.240,00 310,47 3.370.580,69 -2.567.060,69 -76,16 
nov 30 200,00 518.400,00 25.869,45 24.482,38 3.211.200,00 300,45 3.261.852,28 -2.743.452,28 -84,11 
dez 31 454,00 1.215.993,60 26.731,76 25.298,46 3.318.240,00 310,47 3.370.580,69 -2.154.587,09 -63,92 

            

-19.110.092 
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UBH meses dias Disponibilidade (Q90) 
Demanda  

Saldo Hídrico % Abast. Humano Dessed. Animal Irrigação Indústria Total 

l/s m3/mês (m3/mês) (m3/mês) (m3/mês) (m3/mês) (m3/mês) (m3/mês) 

407 

jan 31 906,00 2.426.630,40 10.785,33 8.940,90 0,00 0,00 19.726,23 2.406.904,17 99,19 
fev 29 1.007,00 2.523.139,20 10.089,51 8.364,06 0,00 0,00 18.453,57 2.504.685,63 99,27 
mar 31 1.007,00 2.697.148,80 10.785,33 8.940,90 0,00 0,00 19.726,23 2.677.422,57 99,27 
abr 30 1.208,00 3.131.136,00 10.437,42 8.652,48 0,00 0,00 19.089,90 3.112.046,10 99,39 
mai 31 1.309,00 3.506.025,60 10.785,33 8.940,90 0,00 0,00 19.726,23 3.486.299,37 99,44 
jun 30 2.115,00 5.482.080,00 10.437,42 8.652,48 0,00 0,00 19.089,90 5.462.990,10 99,65 
jul 31 2.820,00 7.553.088,00 10.785,33 8.940,90 0,00 0,00 19.726,23 7.533.361,77 99,74 
ago 31 2.417,00 6.473.692,80 10.785,33 8.940,90 0,00 0,00 19.726,23 6.453.966,57 99,70 
set 30 1.712,00 4.437.504,00 10.437,42 8.652,48 0,00 0,00 19.089,90 4.418.414,10 99,57 
out 31 906,00 2.426.630,40 10.785,33 8.940,90 0,00 0,00 19.726,23 2.406.904,17 99,19 
nov 30 705,00 1.827.360,00 10.437,42 8.652,48 0,00 0,00 19.089,90 1.808.270,10 98,96 
dez 31 604,00 1.617.753,60 10.785,33 8.940,90 0,00 0,00 19.726,23 1.598.027,37 98,78 

              
               

UBH meses dias Disponibilidade (Q90) 
Demanda  

Saldo Hídrico % Abast. Humano Dessed. Animal Irrigação Indústria Total 

l/s m3/mês (m3/mês) (m3/mês) (m3/mês) (m3/mês) (m3/mês) (m3/mês) 

408 

jan 31 923,00 2.472.163,20 353.130,00 14.424,73 0,00 143.747,43 511.302,17 1.960.861,03 79,32 
fev 29 1.026,00 2.570.745,60 330.347,42 13.494,10 0,00 134.473,41 478.314,93 2.092.430,67 81,39 
mar 31 1.026,00 2.748.038,40 353.130,00 14.424,73 0,00 143.747,43 511.302,17 2.236.736,23 81,39 
abr 30 1.231,00 3.190.752,00 341.738,71 13.959,42 0,00 139.110,42 494.808,55 2.695.943,45 84,49 
mai 31 1.333,00 3.570.307,20 353.130,00 14.424,73 0,00 143.747,43 511.302,17 3.059.005,03 85,68 
jun 30 2.154,00 5.583.168,00 341.738,71 13.959,42 0,00 139.110,42 494.808,55 5.088.359,45 91,14 
jul 31 2.872,00 7.692.364,80 353.130,00 14.424,73 0,00 143.747,43 511.302,17 7.181.062,63 93,35 
ago 31 2.462,00 6.594.220,80 353.130,00 14.424,73 0,00 143.747,43 511.302,17 6.082.918,63 92,25 
set 30 1.744,00 4.520.448,00 341.738,71 13.959,42 0,00 139.110,42 494.808,55 4.025.639,45 89,05 
out 31 923,00 2.472.163,20 353.130,00 14.424,73 0,00 143.747,43 511.302,17 1.960.861,03 79,32 
nov 30 718,00 1.861.056,00 341.738,71 13.959,42 0,00 139.110,42 494.808,55 1.366.247,45 73,41 
dez 31 615,00 1.647.216,00 353.130,00 14.424,73 0,00 143.747,43 511.302,17 1.135.913,83 68,96 

Fonte: Cunha (2002). 
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Data: Mon, 4 May 2009 08:37:57 -0300   
De: http://www.google.com/search?q=Ana.Braz%40ana.gov.br        

 
Para: <marciacarvalho@ufs.br> 
Assunto: ENC: Demanda do site - Bacia do rio Vaza-Barris    

Cabeçalho Completo 

Todos os Anexos 
Prezada Márcia, 

Até o momento não há iniciativa para criação do Comitê do Rio Vaza-Barris. Para mais informações, 

sugiro um contato com a Superintendência de Apoio à Gestão de Recursos Hídricos da ANA pelo 

telefone (61) 2109-5238. 

Atenciosamente, 

Ana Carolina de M. Braz 

Jornalista 

Assessoria de Comunicação Social 

Agência Nacional de Águas 

Telefone: (61) 2109-5110 

Celular: (61) 9112-5675 

E-mail: ana.braz@ana.gov.br  

De: MÁRCIA CARVALHO [mailto:marciacarvalho@ufs.br]  
Enviada em: terça-feira, 28 de abril de 2009 12:19 
Para: Ana Carolina de Macedo Braz 
Assunto: comit 

Nome :   MÁRCIA CARVALHO 
DDD e Telefone :   79-9978-9635 

Cidade :   ARACAJU/SE 

Endereço :   RUA LUIZ VIEIRA RAMOS, 95, SOL NASCENTE, BAIRRO 
JABOTIANA 

CEP :   49095-220 
Assunto :   comit 

Texto :   Prezados Sou professora da UFS e aluna do doutorado 
em Geografia desta instituição e solicito informações 
sobre o Comitê de Bacia do rio Vaza Barris. Esta Bacia é 
de rio Federal e gostaria de saber se já existem ações 
no tocante a estruturação do seu comitê que envolve os 
estados da Bahia e Sergipe. Esta informação é muito 
importante para minha tese que aborda a questão dos 
recursos hídricos no estado de Sergipe. Agradeço 
antecipadamente a atenção dispensanda. Márcia 
Carvalho. 
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