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RESUMO 

 

A complexidade e os desafios do uso da sub-bacia hidrográfica do rio Piauitinga foram 
abordados a partir da escolha da metodologia geossistêmica adaptada para pequenas bacias 
hidrográficas com base no diagnóstico dos condicionantes geoambientias e socioeconômicos. 
A área em estudo compreende os municípios de Lagarto, Boquim, Salgado e Estância 
perfazendo a área de 411,98 km² e comprimento do rio principal 59,86 km, contribuindo para 
o abastecimento d’água de aproximadamente 120.000 pessoas através de dois pontos de 
captação, no alto curso pelo Sistema Integrado Piauitinga – Salgado e baixo curso através da 
SAAE – Estância.  Dessa forma, foram realizadas discussões teóricas e conceituais referente 
aos conceitos geográficos, geomorfológicos, teoria de sistemas, geoprocessamento, 
possibilitando uma análise geográfica da ocupação da sub-bacia hidrográfica do rio 
Piauitinga. Quanto aos resultados, envolveram a análise dos condicionantes geoambientais 
caracterizando-se pela maior presença do Grupo Barreiras associados aos Tabuleiros 
Costeiros, uma amplitude altimétrica de 184m, com metade da sua área composta por áreas 
planas, proporcionando escoamento superficial lento, não necessitando de práticas 
sofisticadas para conservação do solo; e as variáveis socioeconômicas em consonância com a 
interferência antrópica na modificação da paisagem. Os reflexos do uso e ocupação do solo 
foram realizados através da imagem do satélite SPOT 5 (2005), da qual foi restituída os 
corpos hídricos na escala 1: 25.000, ampliando a quantidade e qualidade das informações 
existentes, cuja produto anterior data a década de 1970 na escala 1: 100.000, identificando 
1724 canais. O uso e ocupação do solo partiu do reconhecimento prévio da área em campo e 
visualização da imagem, constituindo-se nas classes área degradada, área urbana, capoeira, 
mata, cultivos agrícolas e pastagem, associados às condições dos corpos hídricos. Com base 
nos estudos realizados o uso desta sub-bacia hidrográfica, com importante manancial para 
abastecimento d’água, que compreende atualmente cerca de 10% da população de Sergipe, 
está ameaçado em decorrência de ações impactantes do esgotamento sanitário, desmatamento, 
retirada de areia no leito e lixões. Portanto, segure-se medidas mitigadoras que compreendam, 
implementação do esgotamento sanitário, ações de replantio nos cursos d’água e topo da 
vertente e ações efetivas de educação ambiental, sistematizadas a partir da consolidação da 
unidade gestora – Comitê, visando à redução dos conflitos de uso dos recursos naturais na 
sub-bacia hidrográfica do rio Piauitinga.  
 

Palavras-chave: Bacia hidrográfica, uso do solo e geoprocessamento 



ABSTRACT 

 

The complexity and challenges of using the sub-basin of the river Piauitinga were approached 
from the choice of methodology geosystem suited for small river basins based on diagnosis of 
geoenvironmental and socioeconomic conditions. The area under study includes the 
municipalities Lagarto, Boquim, Salgado and Estancia and making the area of 411.98 square 
km and a length of 59.86 km main river, contributing to the water supply of about 120,000 
people through two points of abstraction , The top course by the Integrated System Piauitinga 
- Salgado and low going through the SAAE - Estancia. Thus, there were conceptual and 
theoretical discussions concerning the geographical concepts, geomorphologic, theory of 
systems, geoprocessing, allowing a geographical analysis of the occupation of the sub-basin 
of the river Piauitinga. As for results, involved the analysis of constraints geoenvironmental 
characterized by the increased presence of the Group Board Coastal Barriers associated with a 
magnitude of altimetry 184m, with half its area consists of flat areas, providing runoff slow, 
not requiring sophisticated practices for soil conservation, and the socioeconomic variables in 
line with the human interference in the modification of the landscape. The consequences of 
the use and occupation of land were made through the image of satellite SPOT 5 (2005), 
which was returned the bodies in the water scale 1: 25,000, increasing the quantity and quality 
of existing information, product whose previous date of the decade 1970 in the scale 1: 
100,000, identifying channels 1724. The use and occupation of land left the area prior 
recognition of the field and in view of the image, constituting themselves into classes 
degraded area, the urban area, capon, forest, agricultural crops and pasture, associated with 
conditions of water bodies. Based on studies using this sub-basin, with important source for 
water supply, which currently comprises about 10% of the population of Sergipe, is 
threatened due to the actions impact sanitation, deforestation, removal of sand in bed and 
landfill. So, hold up measures mitigating they understand, implementation of sanitation, 
shares of replanting in water courses and top strand and effective actions of environmental 
education, systematized from the consolidation of unit manager - Committee, aimed at 
reducing conflicts use of natural resources in the sub-basin of the river Piauitinga. 
 
Key-words: River basin, land use and geoprocessing.
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INTRODUÇÃO 

 

Os estudos, as pesquisas, as políticas públicas e outras ações visando o gerenciamento 

global das bacias hidrográficas, segundo Fonseca e Bastos (1998), têm como objetivo oferecer 

subsídios ao planejamento e à promoção do desenvolvimento regional sustentável local, 

levando-se em consideração que os recursos hídricos tenham como base às bacias 

hidrográficas como unidade de estudo, incorporada num sistema complexo com muitas 

variáveis. 

O estado de Sergipe apresenta um padrão de utilização intenso de sua base física, 

marcado pela destruição dos ecossistemas naturais e por repercussões de vulto nos corpos 

d’água. A gênese desse padrão, todavia, não representa um processo próprio da região. Ele se 

insere no processo mundial de ampliação do capital cujas características nos espaços 

subdesenvolvidos são delineadas pela progressiva utilização dos recursos sem o alcance 

concomitante de índices de elevada qualidade de vida para as populações. 

De particular, Sergipe apresenta uma densa malha hidrográfica, mas composta de rios 

pequenos, a exceção do rio São Francisco, intermitentes e irregulares, dotados de pequena 

utilidade para fins energéticos.  Eles possuem nascentes e grande parte dos cursos médios 

insuficientes para suprimento permanente. No litoral, a influência das marés adentra vários 

quilômetros, resultando num imenso volume de água com elevado grau salino. Essas 

condições delimitam a carência e importância do recurso água para o Estado e para os 

sergipanos. 

A sub-bacia hidrográfica do rio Piauitinga possui grande importância socioeconômica 

no contexto geográfico para a região Centro-Sul de Sergipe, na medida em que abastece parte 

da população dos municípios de Estância, Salgado, Lagarto, Boquim, Simão Dias, Riachão do 

Dantas, e Poço Verde já próximo ao estado da Bahia (Figura 01). Destacam-se ainda os usos 

para dessedentação animal, lavagem de roupa, pesca e lazer. Tal importância dá-se pelo fato 

de que o rio Piauitinga atravessa uma das áreas mais representativas para a economia do 

Estado produtora de gado de corte, caprino, citrus e maracujá, e importante zona industrial. 
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Para tanto este trabalho apresenta o diagnóstico ambiental da sub-bacia hidrográfica 

do rio Piauitinga, através do cenário de uso e ocupação do solo, no qual retrata o 

desenvolvimento do quadro ambiental e socioeconômico, a partir do uso das técnicas de 

geoprocessamento que possibilitou a observação e a análise dos principais problemas 

ambientais. 

BACIA DO
 RIO REAL

BACIA DO RIO 
VAZA-BARRIS

BACIA DO RIO 
 JAPARATUBA

BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO 

ALAGOAS

BAHIA

BAH IA

BACIA DO RIO PIAUÍ 

SUB-BACIA DO RIO PIAUITINGA

BACIA DO 
RIO SERGIPE

Fonte: SRH/SEPLAN, 2004.
Organização: FLÁVIA DANTAS MOREIRA
Adaptação: LEANDRO BARROS DE SANTANA

LOCALIZAÇÃO DA SUB-B ACIA DO RIO PIAUITINGA
NO ESTADO DE SERGIPE

 

Aracaju

Figura 01: Localização da área de estudo no Estado de Sergipe 
Fonte: SEPLAN/SRH, 2004. 
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Este trabalho enquadra-se nas propostas da Política Nacional de Recursos Hídricos 

que entre outros aspectos estabelece a bacia hidrográfica como unidade básica para o 

desenvolvimento de estudos, e complementa afirmando a real importância de se realizar 

Diagnósticos Ambientais, de modo que retrate cenários atuais dos elementos compreendidos 

na área em estudo, neste caso específico a Sub-bacia Hidrográfica do Rio Piauitinga. 

A estrutura do trabalho consta de cinco capítulos que envolvem as discussões teóricas, 

conceituais e os resultados encontrados após a aplicação dos procedimentos metodológicos. O 

capítulo introdutório aborda os problemas que motivaram esse estudo, o recorte espacial e a 

metodologia adotada para o desenvolvimento da pesquisa. 

Posteriormente, no segundo capítulo foi realizada uma análise sistêmica da paisagem 

diante das questões ambientais, com enfoque na bacia hidrográfica, e tendo como suporte 

instrumental o uso das Geotecnologias. 

No terceiro capítulo são apresentados os resultados envolvendo os condicionantes 

geoambientais e sua interferência antrópica na modificação da paisagem.  

No quarto capítulo são abordadas as variáveis socioeconômicas e sua relação no 

contexto da sub-bacia hidrográfica. 

E por fim, no quinto capítulo, os reflexos do uso e ocupação do solo através da leitura 

integrada do aparato técnico do geoprocessamento e o confronto local. 

As considerações finais compreendem subsídios para redução dos conflitos de uso, a 

partir da implementação da gestão ambiental da sub-bacia hidrográfica do rio Piauitinga. 
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1. A SUB-BACIA DO RIO PIAUITINGA COMO UNIDADE DE ESTUDO 

   

1.1.  RECORTE ESPACIAL DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A delimitação de um espaço possuidor de características próprias estava no escopo da 

Geografia desde sua fase inicial e hoje, em qualquer estudo que se faça, a primeira 

preocupação é definir o recorte espacial. Esse recorte, além de ser uma necessidade prática de 

operacionalização da pesquisa, não deve ser arbitrário, pois é uma necessidade metodológica 

estreitamente relacionada aos pressupostos teóricos adotados. O recorte definirá a abordagem, 

a extensão das análises, a validade das observações. 

Considerando que os recortes devem obedecer a uma identificação da real extensão 

espacial de um conjunto de objetos inter-relacionados por uma lógica constitutiva, coloca-se 

em análise o uso de um recorte natural, ou seja, a bacia hidrográfica. 

A sub-bacia hidrográfica do Piauitinga está inserida entre os municípios de Lagarto, 

Boquim, Salgado, Estância e Itaporanga d’Ajuda, sendo este último município, 

desconsiderado da análise dos dados devido a sua inexpressividade na participação da área da 

bacia, conforme observado nas figuras 02 e 03 abaixo. 

 

 

  
Figura 02: Participação da área dos municípios na sub-bacia hidrográfica do rio Piauitinga. 
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Figura 03: Localização dos municípios compreendidos na sub-bacia hidrográfica do rio Piauitinga. 

 

Contida na região Centro Sul de Sergipe, a sub-bacia do Piauitinga perfaz uma área de 

411,98 km² e perímetro de 121,22 km. O principal curso d’água desta área de estudo, nasce no 

Povoado Brasília, no município de Lagarto, às margens da Rodovia Estadual 214 e recebe 

contribuição de 1724 canais, destacando-se o Grotão e Quebradas – margem esquerda, 

Capivara, Riachão do Teté e Grilo na margem direita, sendo este último responsável pelo 

abastecimento da cidade de Boquim. Suas águas desembocam no rio Piauí nas proximidades 

da sede do município de Estância, percorrendo uma extensão é de 59,86 km e apresentando 

uma amplitude altimétrica em seu trajeto de 184 metros. 

Considerada uma região tradicionalmente utilizada como promotor do 

desenvolvimento regional e local tem na pecuária, agricultura e  indústria um uso impactante 

Fonte: SRH/SEMARH, 2005.
Adaptação: FLÁVIA DANTAS MOREIRA  
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do meio natural, resultante do longo processo de apropriação dos recursos naturais, 

promovendo durante longo tempo o esgotamento e degradação dos recursos naturais.  

Dentre os vários usos dos recursos hídricos da sub-bacia hidrográfica do rio 

Piauitinga, destaca-se o abastecimento de água através da captação no rio Piauitinga para a 

sede municipal de Estância, através do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto – e o 

Sistema Integrado do Piauitinga instalado no povoado São Bento em Salgado, onde são 

captadas e tratadas as águas do rio Piauitinga e posteriormente distribuídas nas localidades 

dos municípios de Lagarto, Simão Dias, Riachão do Dantas, Poço Verde e povoados dos 

respectivos municípios, por meio de reservatórios e redes de distribuição, beneficiando 

aproximadamente 120.000 habitantes. Além disso, a DESO capta água no riacho Grilo, em 

Boquim, para abastecimento da sede do referido município. 

Outrossim, informamos que há uma preocupação no crescimento da demanda de água 

que vem aumentando anualmente, já que a população tem crescimento vertical e uso 

constante de água crescimento geométrico. Logo é necessário despertar para a esgotabilidade 

desse elemento natural, visto que o mesmo poderá enfrentar conflitos nas suas potencialidades 

e na sua capacidade de atender a demanda a qual está destinada, acarretando em problemas 

para o desenvolvimento local sustentável. 

 

1.2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para a execução do presente trabalho foi realizado um aprofundamento teórico 

referente aos conceitos geográficos, geomorfológicos, teoria de sistemas, geoprocessamento, 

possibilitando uma análise geográfica da ocupação da sub-bacia hidrográfica do rio 

Piauitinga. 

A escolha da metodologia geossistêmica baseou-se na proposta idealizada por Mendonça 

(1999) que adaptou a Teoria Geral dos Sistemas aos estudos de pequenas e microbacias 

hidrográficas. Com base nessa premissa o estudo para a sub-bacia hidrográfica do rio 

Piauitinga constituiu de inventário bibliográfico, documental e cartográfico, possibilitando 

a integração dos aspectos físicos, biológicos e socioeconômicos.  

A análise ambiental consistiu na elaboração e interpretação de mapas temáticos 

referentes à geologia, geomorfologia, hipsometria, declividade, hidrografia, pedologia e uso 

do solo que permitiram a modelagem da paisagem da sub-bacia. 
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A base cartográfica na escala de 1: 100.000 foi extraída do Atlas Digital sobre 

Recursos Hídricos do Estado de Sergipe (SERGIPE, 2004), além de outros elementos 

contidos na área de estudo: limites, sedes municipais e estradas.  

Para a atualização dessas informações foram utilizadas imagens do satélite SPOT 

(sensor HRVIR) com resolução espacial de 10 metros reamostradas para 5 metros (SERGIPE, 

2005), além de ortofotocartas na escala de 1:10.000 (SERGIPE, 2004). O uso desse material 

possibilitou a geração e atualização de um produto cartográfico na escala 1: 25.000, que 

culminou em uma nova delimitação para a bacia hidrográfica e de seus atributos, tais como 

hidrografia, povoados e sedes municipais atendendo aos diferentes propósitos e níveis de 

detalhamento da pesquisa.  

Os dados digitais georreferenciados foram processados pelo Sistema para 

Processamento de Informações Georreferenciadas – SPRING 4.3.3, desenvolvido pelo 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE e apresentados na forma de mapas temáticos 

tais como: 

· Mapa hidrográfico – elaborado a partir da composição das imagens de satélite 

SPOT (SERGIPE, 2005), com sobreposição das curvas de nível com 

eqüidistância de 20 metros (NASA 2007), para posterior digitalização da 

hidrografia, realizada no SPRING 4.3.3. A geração desse mapa na escala 1: 

25.000, teve como fundamento a análise do comportamento hidrológico na 

sub-bacia; 

· Mapa geológico – confeccionado a partir do mapa geológico do Estado de 

Sergipe, 1998, na escala de 1: 250.000 produzido pela Companhia de Pesquisa 

de Recursos Minerais (CPRM), em meio digital não georreferenciado. O 

georreferenciamento e posterior digitalização das informações e atribuição das 

classes temáticas foram executadas no programa SPRING 4.3.3. Associado a 

este, também foram extraídas as classes temáticas do Atlas Digital Sobre 

Recursos Hídricos de Sergipe na escala 1: 100.000 (SERGIPE, 2004) e coletas 

de informações no RADAMBRASIL (BRASIL, 1983) de escala 1: 1.000.000. 

Os estudos geológicos forneceram dados para o conhecimento da natureza e 

composição das rochas, disponibilidades hídricas, compartimentação 

estrutural, às formações superficiais e a identificação e a análise das unidades 

geomorfológicas; 
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· Mapa geomorfológico – foi confeccionado a partir das informações fornecidas 

no Atlas Digital Sobre Recursos Hídricos de Sergipe (SERGIPE, 2004) na 

escala 1: 100.000, com sobreposição dos estudos realizados no 

RADAMBRASIL (BRASIL, 1983) de escala 1: 1.000.000. Estas análises 

permitiram identificar as formas de relevo, através do domínio morfoestrutural 

e unidade geomorfológica; 

· Mapa hipsométrico – elaborado em meio digital a partir das curvas de nível 

adquiridas através da SRTM (NASA, 2007) disponibilizados via Rede Mundial 

de Computadores – INTERNET, das quais foram interpoladas com 

eqüidistância de 20 metros, que em seguida receberam tratamento no programa 

Spring 4.3.3. Para fins sistemáticos foram criadas seis classes com intervalos 

irregulares compreendido entre a altitude 20 até a maior curva encontrada na 

área em questão, ou seja, 200 metros. Com a elaboração deste pôde-se 

representar e analisar a dinâmica de uso e ocupação do solo;  

· Mapa de declividade – confeccionado a partir das curvas de nível adquiridas 

através da SRTM (NASA, 2007) disponibilizados via Rede Mundial de 

Computadores – INTERNET, das quais foram interpoladas com eqüidistância 

de 20 metros, que em seguida receberam tratamento no programa Spring 4.3.3, 

sendo constituído como parâmetro definidor das classes, os limites de 

declividade apontados no Artigo 2º do Código Florestal, sendo estabelecidas 5 

classes no intervalo de < 2% a > de 100%, este, corresponde a 45° de 

inclinação. Este mapa serve como ferramenta para estudos de planejamento, 

verificação das inclinações das vertentes e a fragilidade ambiental da área; 

· Mapa de solos – elaborado a partir do mapa de pedológico da EMBRAPA 

(2007), escala 1:100.000, georreferenciado e digitalizado no SPRING 4.3.3. 

com posterior recorte referente à área de estudo. Devido ao caráter do 

mapeamento executado, a legenda das associações de solos foi baseada em 

função do componente que ocupa maior área designado como unidade de 

mapeamento e utilizando a nomenclatura da EMBRAPA (1999) e; 

· Mapa de uso e ocupação do solo – elaborado a partir das imagens de satélite 

SPOT 5 (SERGIPE, 2005), da qual foi realizada a interpretação dos usos e 

ocupação do solo com a atribuição das classes temáticas: mata; capoeira; 
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pastagem; cultivos agrícolas; área urbana; e área degradada, cuja elaboração foi 

realizada no SPRING 4.3.3.  

A caracterização fisiográfica foi realizada com base nos documentos cartográficos 

produzidos na escala 1: 25.000, utilizando-se o programa SPRING 4.3.3, tendo como base 

Christofoletti (1980). Para isso, foram utilizados cálculos e técnicas geomorfológicas 

correspondentes a área, no tocante a forma, elevação altimétrica, declividade e hierarquia 

conforme a Tabela 1. 

 
DESCRIÇÃO SÍMBOLO/UNIDADE 

Área A/km² 

Perímetro P/Km 

Comprimento do rio principal e canais Lm/Km 

Ordens do rio – Sthraler (1952) N° 

Altitude da Foz Am/ m 

Amplitude altimétrica Ap/m 

Densidade hidrográfica Dh/ km 

Coeficiente de manutenção Cm/ m 

Forma da bacia Ic 

Densidade de drenagem Dd/km² 

Tabela 01: Características Fisiográficas que serão determinadas para a sub-bacia hidrográfica do rio Piauitinga. 

 

As informações referentes à hidrogeologia foram obtidas através do estudo realizado 

pela Companhia de Pesquisa de Recursos Naturais – CPRM e Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH e compreende todos os municípios da sub-bacia 

hidrográfica do rio Piauitinga. 

O balanço hídrico foi gerado segundo o método Thornthwaite e Mater (1956), com 

base nos dados pluviométricos disponibilizados no Centro de Meteorologia de Sergipe – 

CEMESE vinculado a SEMARH e engloba uma série histórica de 1975 a 2007, porém devido 

a alguns problemas de continuidade dos dados nos municípios em estudo, foi considerado 

para efeitos de análise o período compreendido entre 1985 e 2004. Já a temperatura foi obtida 

através de valores estimados. 
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Os dados analíticos que deram suporte para a análise socioeconômica foram obtidos 

junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os Censos Demográficos de 1990 e 

2000 e Agropecuários de 1980 e 1995 e algumas publicações realizadas pela 

Superintendência Estudos e Pesquisas, vinculada a Secretaria de Estado do Planejamento 

(SUPES/SEPLAN), na área estudada, possibilitando o conhecimento e uma análise regional 

do meio físico e dos aspectos socioeconômicos. 

O trabalho de campo consistiu em elemento fundamental para a checagem das 

informações cartográficas. Além dessas, foram feitas observações que envolveram o 

comportamento dos principais contribuintes do rio Piauitinga, a disposição do relevo, a 

interação com a dinâmica climática e solos, bem como reconhecimento de algumas áreas de 

ocupação antrópica, tais como: cidades, povoados, barragens, lixões, matadouros e outros 

elementos de interesse, sendo todos fotografados e georreferenciados, posteriormente 

sistematizados em um do banco de dados georreferenciados, que levaram aos diagnósticos 

temáticos e às sínteses parciais que apontaram as possibilidades de sustentabilidade para todos 

os atores da sociedade e a manutenção dos recursos naturais.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

   

2.1. SOCIEDADE E NATUREZA: O DESPERTAR AMBIENTAL 

 

É notório destacar que o modelo de desenvolvimento praticado pela humanidade tem 

promovido uma exaustão dos recursos naturais alertando para a esgotabilidade e conseqüente 

comprometimento da vida na Terra.  

 

A intensificação inevitável dos usos d’água em virtude do aumento 
populacional, da expansão das áreas irrigadas e do crescimento industrial 
constitui uma fonte potencial de conflitos, à proporção que as – situações de 
escassez e poluição tendem a agravar-se com o tempo. (SERGIPE, 2002, 
p.7). 
 

Desde sua gênese o homem interage com a natureza. Esta interação a princípio ocorreu 

de forma integrada e sem gerar conflitos de grandes dimensões. A partir de certo momento em 

sua história o ser humano passa a enxergar o mundo de outra forma, mudando sua postura em 

relação à natureza. As conseqüências deste processo histórico estão presentes na atualidade, 

reveladas nos signos e hábitos da vida moderna. 

O ser humano sempre atendeu suas necessidades de ordem física com a utilização dos 

recursos naturais, seja diretamente seja mediante um processo de transformação. Com o 

desenvolver da espécie, novas necessidades vieram surgindo; por isso, deu-se uma demanda 

acrescida em quantidade e qualidade diferenciadas; e para tanto, foram inventados novos 

processos, sempre mais incrementados, como fim de produzir bens e serviços necessários à 

demanda. E o peso de tudo continua recaindo mais exigente e abusivo sobre a Natureza 

(COIMBRA, 2002). 

Esse fato é registrado a partir da Revolução Industrial, no qual o homem passa a ser o 

fator mais importante nas transformações sobre a Terra. Com a utilização da máquina a 

exploração dos recursos naturais só tende a aumentar. Neste período a natureza passa a ser 

considerada uma fonte inesgotável de recursos, com capacidade infinita de assimilar dejetos. 

O homem deixa definitivamente de ser dominado para se tornar dominador, seus objetivos se 

concentram na produção, circulação e principalmente no consumo de bens. 
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Segundo Leff (2001) a problemática ambiental aparece como um sintoma e um 

questionamento do modelo de civilização construído sobre a perspectiva de elementos de 

racionalidade das sociedades modernas. 

A degradação ambiental e a conseqüente queda na qualidade de vida, associado ao 

aumento da exclusão/desigualdade social, estão a exigir uma discussão que aprofunde a 

articulação entre meio ambiente e desenvolvimento econômico, pois se questiona até que 

ponto os recursos naturais e a humanidade suportarão o modelo hegemônico de produção e 

consumo. Em uma conjuntura perpassada por transformações econômicas, políticas, sociais, 

institucionais e culturais, portanto, intensificam-se as crises socioambientais no mundo. 

Não estamos isentos de responsabilidade na condução do planeta Terra e na 

articulação dos nossos próprios rumos. O destino é comum, embora a maior parte do gênero 

humano não se dê conta disso (COIMBRA, 2002). 

Sachs (1992) pressupõe que uma criatividade ecológica que seja capaz de subsidiar 

uma forma de pensar de cunho desenvolvimentista, que garanta um meio de vida sustentável, 

em cenários culturais e ambientais diferentes, enfatizando a capacidade da população local de 

agir de forma não-agressiva em relação ao meio ambiente. 

A partir das últimas décadas, uma série de mecanismos foram propostos para tentar 

regular as tensões internacionais no campo ambiental. Como foco principal dos debates estava 

a Europa, impulsionando questionamentos sobre a qualidade de vida, após a Segunda Grande 

Guerra Mundial. Estas indagações surgiram num contexto em que as promessas da satisfação 

das necessidades de exploração dos recursos naturais estavam esgotando as fontes de energia, 

desencadeando crises – do petróleo que limitavam o conhecimento das matérias-prima, a 

pressão demográfica, a pobreza dos países pobres, alertava os cientistas e a sociedade de uma 

forma em geral, sobre as modificações que estavam sendo provocadas no meio ambiente 

(MENDONÇA, 2001). 

A publicação do livro “Primavera Silenciosa” de Rachel Carson, no ano de 1962, se 

constitui em um importante meio de divulgação da situação em que se encontravam os 

recursos naturais, diante da ação das atividades humanas. O mesmo ocorreu com a publicação 

do 1º Relatório do Clube de Roma “Os limites do crescimento” que destacou a inexistência de 

uma natureza inesgotável e indispensável à exploração da humanidade, bem como o cenário 

de esgotamento dos recursos naturais em um médio prazo. 
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Um dos momentos mais importantes na história do ambientalismo, foi a Conferência 

das Nações Unidas de Estocolmo em 1972, quando se estabeleceu o primeiro diálogo entre 

países ricos e pobres acerca do meio ambiente. Nesta época a poluição atmosférica e hídrica 

já assumia proporções catastróficas, mas mesmo assim poucos países implementaram ações 

concretas para a reduzirem. A partir deste momento, afirmou-se o entendimento de que a 

atividade econômica, por depender de recursos naturais disponíveis para matéria-prima 

necessita ser utilizado com racionalidade, tendo em mente que a conservação é fundamental 

para a sobrevivência dos seres humanos e manutenção do sistema econômico. 

Como resultado de vários eventos no âmbito do meio ambiente e desenvolvimento em 

todo o mundo durante o Século XX, foi realizado no Rio de Janeiro em 1992 a Cúpula da 

Terra ou Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento - ECO- 

92, na qual foram estabelecidos vários acordos e propostas, entre estas a Agenda 21 com 

postulados para um desenvolvimento sustentável e a busca de comprometimento das nações 

com as futuras gerações. 

Coimbra (2002) enfatiza que o clamor ecológico, transmite os anseios de um estrato 

privilegiado da sociedade mais do que os das grandes massas, que não têm elementos e 

condições para pronunciar-se. Essa parcela mínima, privilegiada, que dispõe de recursos para 

investir, desenvolver e poluir é também a parcela reduzida que têm consciência, meios e 

condições para reclamar. Basta ver o caso das classes abastadas proprietárias de indústrias, de 

loteamentos, da especulação imobiliária, da publicidade desenfreada; e, muito perto de nós, o 

automóvel com que esbarramos a cada passo. Os poluidores que usufruem das condições 

favoráveis que o sistema vigente lhes oferece são as vozes cínicas que mais reclamam da 

poluição. 

 

A busca por um desenvolvimento sustentável é um processo contínuo e 
progressivo, gerado na comunidade e por ela assumido, que leva as 
populações a um crescimento global e harmonizado de todos os setores da 
sociedade, através do aproveitamento dos seus diferentes valores e 
potencialidades, em modo a produzir e distribuir os bens e serviços 
necessários à satisfação das necessidades individuais e coletivas do ser 
humano por meio de um aprimoramento técnico e cultural, e com menor 
impacto ambiental possível. (COIMBRA, 2002; 51). 
 

Reverter essa situação exige mudanças de comportamento e até de estruturas 

socioeconômicas; entretanto a base está atrelada aos conhecimentos dos sistemas naturais, ou 
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seja, analisar quais são suas potencialidades e seus limitantes, a fim de estreitar a relação entre 

os sistemas naturais e sociais.  

Com base nas discussões apresentadas constata-se que para estabelecer um processo 

de desenvolvimento deve-se utilizar a questão ambiental como norteador da sustentabilidade 

mundial, com a implementação e aplicação de políticas ambientais. 

Atualmente, a complexidade ambiental em que vivemos nos conduz, na maioria das 

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

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

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

os problemas ambientais. Neste cenário, torna-se também relevante a busca de adequar 

metodologias e ferramentas para trabalhar o planejamento de unidades ambientais que 

apontem perspectivas mais coerentes e duradouras para a proteção, preservação e conservação 

das diversidades de paisagem e unidades de paisagem, sobre a superfície terrestre (GUERRA; 

MARÇAL, 2006). 

Transportando essas idéias para o paradigma da sustentabilidade, vemos que a 

sustentabilidade dos sistemas ambientais surge como uma característica emergente que não 

pode ser buscada isoladamente nem no subsistema físico-natural nem no socioeconômico. Por 

outro lado, essa sustentabilidade impõe determinadas restrições a cada um dos subsistemas. 

Exemplo disso é que não se pode esperar que em um ambiente com presença ou influência 

humana, a natureza siga um processo evolutivo idêntico ao que ocorreria em um ambiente 

totalmente natural.  

A interferência antrópica necessariamente não causará derivações na natureza caso se 

busque a sustentabilidade do sistema ambiental. Da mesma forma, o desenvolvimento de uma 

sociedade não pode acontecer à revelia das características do subsistema físico-natural. Para 

atingir a sustentabilidade, muitas vezes não será possível para uma sociedade colocar em ação 

todo potencial de desenvolvimento que ela possa vir a possuir, pois isso pode trazer 

conseqüências adversas para a natureza. 

A constatação da crise ambiental pela humanidade levou-nos a repensar a relação entre 

sociedade e natureza, segundo a perspectiva da complexidade, essa relação sociedade-

natureza pode ser representada através de sistemas com organização, dinâmica de 

funcionamento e especificidades próprias de cada um, mas que, ao se inter-relacionarem, 

formam um sistema de maior nível hierárquico. 
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2.1.1. A Perspectiva Sistêmica na Geografia 

O sistema é um todo complexo, organizado, formado pelo conjunto ou combinação de 

objetos ou partes. O enfoque sistêmico pesquisado examina-se como algo imóvel, mas como 

um objeto que muda constantemente, devido o metabolismo de suas partes inter-relacionadas 

em um todo integral. 

O interesse atual nos sistemas foi provocado à medida que se acumularam 

conhecimentos e as investigações foram evoluindo, descobrindo novos objetos de pesquisas e 

estudadas as relações entre eles, conduzindo à necessidade de analisar uma grande quantidade 

de variáveis, sendo impossível estudar tais situações complexas por métodos tradicionais 

(RODRIGUEZ, 2004). 

Segundo definição de Christofoletti (1999), esse sistema maior denomina-se sistema 

ambiental complexo, que é a organização espacial resultante da interação entre o subsistema 

físico-natural (natureza) e o subsistema socioeconômico (sociedade). Nessa inter-relação, o 

subsistema físico-natural funciona como suporte para as atividades humanas, fornecendo as 

potencialidades e limitações dentro das quais estas atividades podem ser desenvolvidas 

(CHRISTOFOLETTI, 1996).  

Nos sistemas ambientais há, portanto, interação e transformação recíprocas entre os 

subsistemas físico-natural e socioeconômico. 

O subsistema socioeconômico pode impor mudanças ao subsistema físico-natural 

conforme a sociedade transforma suas propriedades geoecológicas em recursos naturais dos 

quais se apropria (CASSETI, 1991); além disso, com inovações tecnológicas, é possível a 

sociedade alterar os limites e potencialidades do subsistema físico-natural.  

Essa reciprocidade pode ser bem exemplificada pela inter-relação entre o relevo e a 

apropriação do espaço pela sociedade. Conforme afirma Casseti (1991): 

 
Ao se procurar abordar as derivações ambientais processadas pelo homem, 
deve-se entender que tudo começa a partir da necessidade de ele ocupar 
determinada área, que se evidencia pelo relevo, ou mais especificamente, 
pelo elemento do relevo genericamente definido por vertente. Assim, a 
ocupação de determinada vertente ou parcela do relevo, seja como suporte 
ou mesmo recurso, conseqüentemente responde por transformações do 
estado primitivo, envolvendo desmatamento, cortes e demais atividades que 
provocam as alterações da exploração biológica e se refletem diretamente no 
potencial biológico. (p. 33).  
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Ainda segundo o autor, por servir como suporte das relações entre sociedade e 

natureza, é no relevo que se reflete o jogo das interações naturais e sociais.  

A perspectiva holística da natureza resgatou a visão de conjunto, cuja compreensão se 

perpassa pela premissa de como as diversas partes da natureza interagem em padrões que 

tendem ao equilíbrio e persistem ao longo do tempo em busca deste. Dentro dessa perspectiva 

não se pode mais encarar a Terra como dissociada da civilização humana; somos parte do 

todo, e olhar para ele significa, em última análise, olhar para nós mesmos (VITTE; GUERRA, 

2004). 

 

2.1.2. Pensamento Geossistêmico  

Nas suas linhas mais abrangentes e dentro de sua visão mais clássica, a Geografia é 

uma ciência que tem como principal escopo a investigação das interações e organização dos 

processos espaciais que se realizam na superfície terrestre, incluindo neste contexto os fatos 

físicos, biológicos e humanos (VITTE; GUERRA, 2004). 

Nesse contexto, o entendimento da relação sociedade-natureza é baseado nos 

conceitos da ciência geográfica, resultando numa organização espacial explicada pela forte 

relação com as questões de cunho ambiental/físico e com o sistema socioeconômico (PEREZ 

FILHO, 2006). 

A Geografia como área de conhecimento sempre expressou sua preocupação com a 

busca da compreensão da relação do homem com o meio (SUERTEGARAY, 2003). 

Diante das várias conceituações para o estudo da natureza e do homem neste espaço, a 

ciência geográfica atual destaca uma preocupação em conhecer cada dia mais o ambiente 

natural de sobrevivência do homem, bem como entender o comportamento das sociedades 

humanas, suas relações com a natureza e suas relações socioeconômicas e culturais (ROSS, 

2003). 

Nos fins da década de 1960, a paisagem, quase estranha à moderna Geografia Física, 

sem despertar interesses para estudos mais aprofundados, volta a fazer parte da concepção 

geográfica, quando o conceito de sistema é incorporado à Geografia, a partir da concepção de 

geossistema. 
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A introdução da abordagem sistêmica na ciência geográfica, de acordo com os 

conceitos da Teoria Geral dos Sistemas, baseia-se na modelização e quantificação dos 

elementos da paisagem, abrindo um novo caminho para o entendimento do funcionamento das 

paisagens. 

O desenvolvimento do enfoque sistêmico em Geografia tem dado lugar à 

formulação da noção espacial de geossistema. A geograficidade de tais sistemas tem sido 

conceituada nos seguintes pontos de vista: estudo prioritário das relações entre a natureza, 

a sociedade e a economia; análise da forma geográfica de movimento da matéria; 

subordinação a objetos geográficos determinados a exemplo da bacia hidrográfica e 

submissão ao espaço e ao território (RODRIGUEZ, 2004). 

O conceito foi definido pelo geógrafo Sotchava, em 1963, no qual “o geossistema 

inclui todos os elementos da paisagem como um modelo global, territorial e dinâmico, 

aplicável a qualquer paisagem concreta”. Ainda pode ser utilizado para expressar a conexão 

entre a natureza e a sociedade (PASSOS, 2003). 

Os geossistemas correspondem ao resultado da combinação dos fatores 

geomorfológicos, climáticos, hidrológicos e da cobertura vegetal, podendo influir fatores 

sociais e econômicos, e, por serem processos dinâmicos, podem ou não gerar unidades 

homogêneas internamente e associam-se à idéia de organização do espaço com a evolução da 

natureza (GUERRA; MARÇAL, 2006). 

Seguindo o mesmo raciocínio para Christofoletti (1991), a composição do geossistema 

se dá por elementos topográficos, biogeográficos e pedológicos, que são dinamizados pelos 

fluxos climáticos, incorporando-se a ação das atividades humanas, se tornando participativa 

tanto na caracterização como na dinâmica do ambiente. Para o referido autor, o sistema 

ambiental, em conjunto com o socioeconômico, compõe a paisagem integrada, definindo-se 

por variações de lugar para lugar, em função da dinâmica da paisagem, que constitui um 

sistema espacial. 

Monteiro (1978), citado por Christofoletti (1999, p 43), didaticamente esclarece o 

seguinte: 

 

O geossistema é um sistema singular, complexo onde interagem os 
elementos humanos, físicos, químicos e biológos, e onde os elementos 
socioeconômicos não constituem um sistema antagônico e oponente, mas 
sim incluídos no funcionamento do próprio sistema. 
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O geossistema, como todo sistema natural, é classificado como aberto, uma vez que 

nele entra e sai determinada quantidade de matéria e energia, fazendo dele um sistema 

dinâmico. Uma vez identificados os sistemas abertos, como aqueles em que ocorrem 

constantes trocas de energia e matéria, tanto recebendo, como perdendo, e adaptando esses 

entendimentos para a bacia hidrográfica, observa-se que o estudo da mesma se ajusta 

perfeitamente à abordagem sistêmica.  

O geossistema, portanto trata-se de uma unidade dimensional compreendida entre 

alguns quilômetros 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 (BERTRAND, 2004). 

O esboço teórico apresentado por Bertrand (2004) para explicar o funcionamento do 

geossistema é o seguinte: 

 

 
Figura 04: Organograma de explicação da teoria geossistêmica. 

 

De acordo com Sotchava (1977), o paradigma sistêmico ou o estudo de geossistemas, 

aparece como uma nova alternativa para a orientação de pesquisas científicas na moderna 

Geografia Física e capaz de resolver o grave problema das subdivisões/especializações desta 

ciência, que acabaram por levar a um distanciamento do seu principal objetivo: a conexão da 

natureza e da sociedade. 

Um sistema é caracterizado por: a) seus elementos ou unidades; b) suas relações – os 

elementos dependem um dos outros, através de ligações que denunciam os fluxos; c) seus 

atributos – são as qualidades atribuídas a um sistema para que se possa dar-lhe características, 



32 
 

tais como comprimento, área, volume, composição ou densidade dos fenômenos observados; 

d) entrada (input); e) saída (output) (CHRISTOFOLETTI, 1979). 

Um sistema é composto por matéria, energia e estrutura (CHRISTOFOLETTI, 1979, p 

8). A matéria se caracteriza pelo material que será mobilizado através do sistema, é aquilo que 

vai se movimentar. A energia se caracteriza pelas forças que fazem o sistema funcionar, 

“gerando a capacidade de realizar trabalho”. Já a estrutura é constituída pelos “elementos e 

suas relações, expressando-se através do arranjo de seus componentes” (Idem,p. 13). 

Morin (1997, p. 112) coloca que um sistema é, ao mesmo tempo, “um e múltiplo”. Ou 

seja, é único, mas também é múltiplo, sendo que é composto por vários outros (sub) sistemas, 

pois a parte de um sistema tem sua identidade própria e participam da identidade do todo. 

Assim, o todo não é somente a soma das partes; depende da intensidade das interações e inter-

relações que ocorrem entre as partes. E para compreender as características das partes 

constitutivas de um sistema é necessário que se conheça não somente as partes, mas também 

as suas relações.  

Ainda segundo Sotchava (1977) no estudo dos geossistemas destacam-se não os 

componentes da natureza, mas as conexões entre eles; quanto ao estudo da paisagem, sob esta 

abordagem, é necessário destacar sua dinâmica, estrutura funcional, conexões, etc., e não 

somente analisar sua morfologia e subdivisões. Um Geossistema, sendo um “sistema espacial 

natural, aberto e homogêneo” (TROPPMAIR, 2004, p.102), caracteriza-se por sua 

morfologia, ou seja, o arranjo da disposição dos elementos e da conseqüente estrutura 

espacial; pela sua dinâmica, ou o fluxo de energia e matéria que passa pelo sistema e que 

variam no espaço e no tempo; pela inter-relação de seus elementos; e pela exploração 

biológica da flora, fauna e humana. 

Christofoletti (1999) ressalta que “os sistemas ambientais servem de suporte as 

atividades sócio-econômicas, cujas potencialidades constituem as bases para os programas de 

desenvolvimento sustentável”. 

 

2.1.3. Análise da Paisagem  

Verifica-se que o conceito de paisagem, dentro dos estudos geográficos acaba por 

adquirir uma importância bastante grande, frente à forma como era apreendida anteriormente. 

Associa-se esse fato, a ela ter ressurgido aliada ao conceito de geossistema, principalmente 

com a concepção difundida por George Bertrand.  
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A paisagem reaparece no cenário geográfico como uma unidade concreta e dinâmica, 

muito mais próxima do objeto da Geografia, enquanto ciência do espaço e da sociedade. 

Nestes termos, a paisagem, como unidade concreta, e o geossistema, como método teórico, 

formam um binômio inseparável e necessário, que até então faltava aos estudos geográficos.  

A partir da visão sistêmica, concebe-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, 2004). 

Paisagem, então, é o complexo dos elementos que compõem e configuram um lugar 

determinado e que tem estreita vinculação com a vida que nele se desenvolve (COIMBRA, 

2002). 

A utilização da concepção paisagística, como base territorial das condições naturais do 

território, permite alcançar a interconexão das informações dos diferentes componentes e 

elementos naturais, e dos impactos que sobre os mesmos exerce a atividade humana 

(RODRIGUEZ, 2004). 

Uma primeira abordagem conduz tradicionalmente a maioria dos geógrafos para um 

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

 

De um lado, eles reconhecem sua materialidade, isto é, a existência de uma 
estrutura e de um funcionamento próprios aos corpos naturais que a 
constituem e de outro lado, eles afirmam que o status paisagístico destes 
corpos naturais é determinado pelo sistema de produção econômica e 
cultural, cujos efeitos diferem segundo as ‘produções’ e os grupos sociais. A 
dimensão social e histórica da paisagem está claramente afirmada e a 
percepção está englobada no conjunto do processo social. (PASSOS, 2003, 
p. 53). 
 

A paisagem está integrada, tendo em vista que o homem, ou mais precisamente, a 

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

Geografia Física e Geografia Humana. A paisagem é reflexo da organização social e de 

condições ‘naturais’ particulares. A paisagem é, portanto, um espaço de três dimensões: 

‘natural’, social e histórica (PASSOS, 2003). 

Nesse sentido, lembramos que a paisagem é desde a origem, um produto socializado 

(BERTRAND, 2004; PASSOS, 2003). 
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Segundo Passos (2003), a maioria dos geógrafos situa a paisagem na interface da 

natureza e da sociedade, participando de uma renovação da pesquisa nestas áreas.  

A seguir têm-se algumas definições dessa categoria de análise da geografia. 

Tricart (1977) apresenta a paisagem como sendo uma dada porção perceptível a um 

observador onde se inscreve uma combinação de fatos visíveis e invisíveis e interações as 

quais, num dado momento, não percebemos senão o resultado global. 

Para Bertrand (2004) é uma porção do espaço caracterizado por um tipo de 

combinação dinâmica, e, portanto instável, de elementos geográficos diferenciados – 

fisiológico, biológico e antrópico – que, ao atuar dialeticamente uns sobre os outros, fazem da 

paisagem um conjunto geográfico indissociável que evolui em bloco, tanto sob o efeito das 

interações entre os elementos que a constituem como sob o efeito da dinâmica própria de cada 

um dos elementos considerados separadamente.  

A paisagem é a natureza integrada e deve ser compreendida como síntese dos aspectos 

físicos e sociais, sendo importante seu conhecimento, no sentido de serem desenvolvidas 

pesquisas aplicadas que possam levar a metodologias que colaborem com o manejo adequado 

e sustentável dos recursos naturais, relevantes para as sociedades como um todo (GUERRA; 

MARÇAL, 2006; p.14).  

Para Christofoletti (1999), a paisagem constitui-se no campo de investigação da 

Geografia, onde se permite que o espaço seja compreendido como um sistema ambiental, 

físico e socioeconômico, com estruturação, funcionamento e dinâmica dos elementos físicos, 

biogeográficos, sociais e econômicos.  

Segundo Monteiro (2000), a análise da paisagem é muito adequada aos estudos 

ambientais. Existem formas diversas de conduzir os estudos da paisagem, sendo um deles a 

abordagem geossistêmica.  

Maximiano (2004) apresenta a paisagem como algo resultante das relações dinâmicas 

de elementos físicos, biológicos e antrópicos, além de afirmar que ela não é apenas um fato 

natural, mas inclui a existência humana. 

Bolós (1981) apresenta como objetivo do estudo da Geografia e da paisagem uma 

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

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

sistema.  
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Para Soares (2001) a paisagem é composta por características homogêneas, cujos 

limites ultrapassam as demarcações jurídicas e administrativas, sendo delimitadas por 

elementos naturais, como bacias hidrográficas, podendo ser aplicada ao planejamento 

ambiental. 

Os contornos podem ser definidos a partir de feições do uso do solo, tendo como 

produtos paisagem urbana, paisagem rural, degradada ou natural, ou podem ser unidades 

territoriais e/ou espaciais, como municípios, parques e bacias hidrográficas (MAXIMIANO, 

2004). 

A unidade de paisagem trata-se de uma unidade espacial que apresenta características 

singulares (tanto no meio geobiofísico, quanto no meio sócio-econômico) que a definem e a 

delimitam e a distinguem das outras unidades, podendo consistir, por excelência, numa 

unidade de planejamento/ gerenciamento ambiental. 

Para Monbeig apud Maximiano (2004), a paisagem é um fato geográfico, um fato que 

só se explica em sua complexidade, como pode ser observado na citação a seguir: 

 

Sintetizando os conceitos das diversas épocas e áreas de conhecimento, há 
aspectos que merecem ser mencionados quando de uma abordagem do ponto 
de vista da paisagem, seja como objeto de interesse de pesquisa, seja como 
método de estudo. Seriam eles: o aspecto visual; a complexidade de inter-
relações entre os elementos físicos e destes com os elementos culturais; a 
possibilidade de cartografar a paisagem, já que a mesma ocupa um lugar; a 
diversidade da escala da paisagem - do local ao planetário; a possibilidade de 
classificar paisagens em unidades diferenciadas ou homogêneas; a 
possibilidade de classificar paisagens com ênfase em um elemento de sua 
composição - vegetação, clima ou cultura; o caráter dinâmico das paisagens; 
a possibilidade de análise por meio dos elementos, estrutura e/ou 
funcionamento da paisagem. (MAXIMIANO, 2004, p. 90). 

 

A verificação do geossistema como uma unidade de paisagem passível de cartografia, 

pode subsidiar, de maneira consistente, projetos de planejamento, ordenamento e 

monitoramento ambiental (SARAIVA, 2005). 

A interação de vários elementos compõe a organização de um espaço, assim, tem-se 

na configuração do quadro físico o clima, a geologia, a geomorfologia, o solo, a vegetação e a 

hidrografia, os quais conjuntamente formam a paisagem geográfica (ROSS, 1994). Esta, por 

sua vez, vem sofrendo inúmeras alterações que desembocam em desequilíbrios provenientes, 

na maioria das vezes, dos usos incorretos dos recursos naturais. 
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Para minimizar a degradação ambiental que advém dos processos de desenvolvimento 

e ocupação do espaço pelas atividades humanas, são necessários estudos da paisagem que 

subsidiem a elaboração de planos ordenados da relação homem versus natureza 

(CHRISTOFOLETTI, 1993). 

Entretanto, os estudos da paisagem carecem ainda de melhores aprofundamentos, 

especialmente quando se trata da realização de estudos integrados. Estes continuam ainda em 

fases de experimentações conseguindo apenas aproximações de uma apreensão global. 

Para a sociedade capitalista é de grande importância o estudo da paisagem com base 

no planejamento das intervenções humanas no meio natural, levando-se em conta as 

potencialidades e fragilidades de cada ambiente. Na análise dos elementos naturais e para seu 

planejamento, utiliza-se as bacias hidrográficas como delimitação, pois as atividades 

antrópicas desenvolvidas ocasionam perturbações em todo sistema natural, que compreendem 

esta unidade de estudo. 

A concepção de bacia hidrográfica pode ser considerada como exemplo de sistema 

natural complexo, por apresentar todas as características inerentes a este tipo de sistema. Vista 

como uma unidade organizada complexa, a bacia hidrográfica é formada por subsistemas, de 

cujas interações resultam a organização do sistema como um todo integrado. Assim, a bacia 

hidrográfica não pode ser entendida pelo estudo isolado de cada um dos seus componentes: 

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

elementos (PEREZ FILHO, 2006). 

Diante do exposto, percebe-se que, para entender e avaliar os diversos componentes e 

processos e interações que ocorrem nas bacias hidrográficas, é necessário procurar analisar os 

processos naturais das distintas paisagens que a integram, sendo que isso se realiza através de 

estudos analíticos de cada componente e as inter-relações desses componentes.  

É essa também a mesma idéia citada por Giometti (1998, apud OLIVEIRA, 2003, p. 

739) ao afirmar que “pela abordagem sistêmica, a bacia hidrográfica pode ser considerada a 

melhor unidade de trabalho, pois oferece os subsídios necessários para a compreensão da 

organização e dinâmica dos fluxos de matéria e energia que por ela circulam”.  

Neste sentido, a bacia hidrográfica pode ser considerada como um geossistema, pois aí 

ocorrem trocas de energia. Assim, estudá-la de forma holística é do ponto de vista teórico-

metodológico, o mais adequado. 
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2.2. UNIDADE DE ANÁLISE NATURAL: BACIA HIDROGRÁFICA 

 

2.2.1. – A água como foco da problemática ambiental 

Dada a essencialidade à vida, ao poder de resiliência dos corpos hídricos em seus 

variados estados, frente às crescentes demandas por água, os recursos hídricos são 

estratégicos nas mais variadas etiologias da relação sociedade versus natureza. Sendo assim, 

esses recursos devem ser avaliados em um contexto sócio-espacial amplo, superando uma 

visão exclusivamente limnológica. A concretude e as possibilidades analíticas do conceito de 

Bacia Hidrográfica dão subsídios científicos aos estudos socioambientais sobre esta questão. 

Na Roma antiga a busca pela água era constante, tendo sido criado o cargo de 

Comissário de Águas de Roma, a fim de gerenciar o uso da água. Uma das grandes obras que 

merece destaque é a complexa rede hidráulica composta por aquedutos, sendo observado em 

algumas estruturas modernas (CAMPOS; STUDART, 2001). 

Depois da Revolução Industrial, a concentração de populações nas cidades 

desencadeou sérios problemas relacionados à questão da água, tendo como repercussão no 

século vinte importantes transformações nos processos adotados pela sociedade para 

aproveitamento dos recursos hídricos. De um uso local e incipiente no início do século, 

passou-se a um uso intenso e setorial, até se buscar, ao final do século XX, implementar o 

conceito de uso múltiplo, integrado e sustentável da água. 

A ênfase nos recursos hídricos ocorre mediante a sua importância no conjunto 

produtivo como um todo já que os mesmos são essenciais como matéria-prima ou como 

subsídio. A água está em tudo. É essencial para todas as formas de vida. Basta dizer que sem a 

água não existiriam processos vitais como a fotossíntese e a respiração (ROSS, 2003). 

A água como qualquer outro recurso, é motivo para relações de poder ou de conflitos. 

O controle e/ou a posse da água são, sobretudo, de natureza política, pois interessam a uma 

coletividade. As relações conflituais que se travam a propósito da água são observáveis em 

grande escala, como por exemplo, nas zonas irrigadas submetidas à repartição das águas, ou 

em pequena escala, onde duas nações disputam entre si uma bacia hidrográfica (RAFFESTIN, 

1993). 
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Segundo Campos e Studart (2001), o aumento da demanda, acompanhado pelo 

declínio na qualidade das águas, pode levar, a uma nova guerra mundial, agora tendo como 

produto em questão a água. 

A água é alvo da preocupação ambiental nesses tempos em que a escassez dos 

recursos naturais ameaça a sobrevivência humana e a continuidade do desenvolvimento. 

Não importa, questionar o conceito desse desenvolvimento, nem a natureza alarmista 

da qual é revestida a expressão “sobrevivência humana”. O fato é que a qualidade das águas 

superficiais tem sido afetada em muito pelas atividades produtivas ou por seus reflexos como 

a poluição por esgotos, derramamentos acidentais de produtos tóxicos em vias de transporte, 

disposição inadequada de rejeitos sólidos, etc. 

 

2.2.2. – Do curso d’água a bacia hidrográfica 

Remonta aos primórdios dos estudos hidrológicos e geomorfológicos a identificação 

da bacia como unidade fundamental de processos de escoamento hídrico e sedimentar. Horton 

(1945), por exemplo, contribuiu significativamente para a definição da bacia como um 

sistema individualizado, porém hierarquizado, quando identificou parâmetros de organização 

dos canais de drenagem, cuja abordagem quantitativa, nortearia uma nova concepção 

metodológica nos estudos de bacias hidrográficas (CHRISTOFOLETTI, 1981). 

Os rios constituem os agentes mais importantes no transporte dos materiais 

intemperizados das áreas elevadas para as mais baixas, até sua foz ou o exutório final. A 

definição do que venha a ser rio é discutida por vários autores, porém Christofoletti (1981) 

apresenta-o como uma corrente contínua de água, mais ou menos caudalosa, que deságua 

noutra, no mar ou lago, de tamanho mínimo impreciso, recebendo para tanto diversos nomes 

para os cursos de água menores: arroio, ribeira, riacho, ribeirão e outros, reservando-se o 

termo rio para o principal e maior dos elementos componentes de determinada bacia de 

drenagem. 

A bacia hidrográfica funciona como sistema integrado, em que as variações climáticas, 

a cobertura vegetal e a litologia são fatores que controlam a morfogênese das vertentes e, por 

sua vez, o tipo de carga detrítica a ser fornecida aos rios. Os rios funcionam como canais de 

escoamento fazendo parte integrante do ciclo hidrológico e a sua alimentação se processa 

através das águas superficiais e das subterrâneas. O escoamento fluvial compreende, portanto, 

a quantidade total de água que alcança os cursos de água, incluindo o escoamento pluvial e a 
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parcela das águas precipitadas que só posteriormente vai se juntar a eles através da infiltração, 

porém sem descartar as perdas devidas à evapotranspiração e o tamanho da área ocupada pela 

bacia (CHRISTOFOLETTI, 1981).  

O ciclo hidrológico, portanto, para Schiavetti e Camargo (2005) caracteriza-se por um 

fenômeno natural de circulação fechada da água entre a superfície terrestre e a atmosfera 

dirigido pelo Sol levando-se em consideração à gravidade e à rotação terrestre, sendo 

elementos deste a evapotranspiração, a condensação, a precipitação, o escoamento e a 

infiltração.  

As bacias hidrográficas, hidrologicamente, são áreas definidas e fechadas 

topograficamente cuja entrada de água ocorre através da precipitação pluvial, e a saída é tida 

pelo volume de água escoado superficialmente, enquanto que a evapotranspiração e a 

percolação correspondem às perdas intermediárias nesse processo (PINTO; AGUIAR 

NETTO, 2008). 

O escoamento superficial corresponde ao segmento do ciclo hidrológico relativo ao 

deslocamento das águas sobre a superfície do solo é de fundamental importância para o 

projeto de obras de engenharia, dimensionadas de modo a suportar as vazões máximas 

decorrentes de escoamento superficial, devendo os estudos e as análises dos cursos de água 

serem realizados em função da perspectiva global do sistema hidrográfico. 

Ao definir a bacia hidrográfica, Guerra e Guerra (2001) nos diz que: 

 
[...] é um conjunto de terras drenadas por um rio principal e seus afluentes. 
Nas depressões longitudinais se verifica a concentração das águas das 
chuvas, isto é, do lençol de escoamento superficial, dando o lençol 
concentrado – os rios. A noção de bacia hidrográfica obriga naturalmente a 
existência de cabeceiras ou nascentes, divisores d’água, cursos d’água 
principais, afluentes subafluentes etc. Em todas as bacias hidrográficas deve 
existir uma hierarquização na rede, e a água se escoa normalmente dos 
pontos mais altos para os mais baixos. (p. 76) 
 

Segundo Christofoletti (1980) bacia hidrográfica é um sistema aberto já que, ocorrem 

constantes trocas de energia e matéria com seus atributos e com outros sistemas 

geomorfológicos. “A bacia hidrográfica compõe-se basicamente de um conjunto de 

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

até resultar um leito único no exutório” (SILVEIRA, 2000).   

Explicitando a troca de energia e matéria, bem como a espacialização da bacia 

hidrográfica Guerra e Cunha a define como sendo: 
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[...] de qualquer hierarquia, estão interligadas pelos divisores topográficos, 
formando uma rede onde cada uma delas drena água, material sólido e 
dissolvido para uma saída comum ou ponto terminal, que pode ser outro rio 
de hierarquia igual ou superior, lago, reservatório, ou oceano. (1996, p. 353). 

 

Esse vínculo inicial, e perfeitamente compreensível, dos estudos em bacias com a base 

física do ambiente, fez com que a abordagem geossistêmica de Bertrand (2004) encontrasse 

uma estrutura ideal de desenvolvimento utilizando a bacia como um recorte possível. Nessa 

perspectiva, a ação humana foi incorporada como mais um elemento do sistema, que 

condiciona fluxos de matéria e energia, alterando o comportamento ou equilíbrio natural dos 

geossistemas. 

Assim, pode-se afirmar que a microbacia é toda bacia hidrográfica cuja área seja 

suficientemente grande, para que se possam identificar as inter-relações existentes entre os 

diversos elementos do quadro socioambiental que a caracteriza, e pequena o suficiente para 

estar compatível com os recursos disponíveis, respondendo positivamente à relação 

custo/benefício existente em qualquer projeto de planejamento (VITTE; GUERRA, 2004). 

Enquanto unidade que permite análise sistêmica, a bacia hidrográfica possibilita o 

estudo dos componentes, processos e interações que nela ocorrem.  

A sociedade é vista como agente fundamental que interfere sobre os processos 

naturais. Como os limites de uma bacia determinam os limites do sistema (ou subsistema) a 

ação humana somente vai ser considerada enquanto interagir dentro daqueles limites; o 

elemento humano e suas ações têm que ser passíveis de mapeamento. Os fluxos de energia 

gerados por esse elemento humano estão, no caso, no mesmo nível dos fluxos gerados entre 

elementos naturais. 

Isso realça a noção de que a bacia é um sistema complexo no qual fluxos de água e de 

sedimento constituem os seus processos fundamentais e que interagem com outros elementos 

do sistema, buscando uma configuração otimizada. Reforça-se a idéia de que a bacia 

hidrográfica é uma unidade fundamental de estudo quanto aos processos naturais. 

 

2.2.3. – Bacia hidrográfica como unidade de planejamento 
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Diante da real importância das bacias hidrográficas seu uso inadequado associado à 

ausência de medidas de conservação constitui uma intervenção drástica com conseqüências 

condicionantes a própria vida humana.  

A bacia hidrográfica é justamente o palco dessas ações e degradações, refletindo 

sistemicamente todos os efeitos. A identificação da bacia como unificadora dos processos 

ambientais e das interferências humanas tem conduzido à aplicação do conceito de gestão de 

bacias hidrográficas, dando ao recorte destas um novo significado.  

A bacia hidrográfica é adotada como unidade de planejamento para a qual há 

necessidade de estudar o gerenciamento do recurso natural como um todo, sem redução 

temática, identificando as disponibilidades e carências dos recursos naturais disponíveis de 

modo sustentável (SILVA; PRUSKY, 2000 p. 5). 

A adoção da bacia hidrográfica como unidade de estudo, é considerada por quase 

todos os estudiosos e pelos Estados como um todo indivisível, independente das fronteiras 

político-administrativas, nas quais todos os recursos naturais e atividades econômicas devem 

ser levadas em conta como um sistema, interagindo em conjunto (MOTA; AQUINO, 2001). 

Segundo Fonseca e Bastos (1998), a importância de se adotar a bacia hidrográfica 

como unidade de estudo e planejamento, está ligada ao fato de que suas características e 

aspectos estão intimamente relacionadas ao ciclo hidrológico, aos recursos hídricos, além das 

atividades desenvolvidas pelo homem para sua sobrevivência, proporcionando subsídios ao 

planejamento e à promoção do desenvolvimento local e regional sustentável.  

Apesar das reconhecidas vantagens de uso da bacia hidrográfica como unidade de 

estudo dos seus componentes, deve ser ressaltado que na maioria das vezes a base política 

administrativa municipal/estadual não coincide com os limites dos divisores topográficos, 

necessitando que os estudiosos adequem os dados relativos às atividades humanas a estrutura 

dos recursos naturais, a fim de possibilitar o entendimento dos sistemas locais. 

Tucci (2002), aborda o planejamento dos recursos hídricos como algo que pode ser 

implementado através de uma série de documentos idealmente articulados que se diferenciam 

quanto aos objetivos, à abrangência setorial e geográfica, e ao detalhamento. 

As nações mais desenvolvidas, entre elas a França, têm utilizado a bacia 

hidrográfica como unidade de planejamento e gestão, compatibilizando os diversos usos e 

interesses pela água e garantindo sua qualidade e quantidade. Os planos de gerenciamento 

de bacias hidrográficas devem contemplar a utilização múltipla dos recursos da água 
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levando em conta a qualidade do ambiente e da vida da população. No Brasil, esses planos 

têm privilegiado, na maioria das vezes, um único aspecto da utilização dos recursos 

hídricos (irrigação ou saneamento ou geração de energia), acarretando problemas de ordem 

sócio-ambiental e econômica, uma vez que esses planos não estão relacionados com o 

desenvolvimento sustentável, que, através do respeito às limitações dos ecossistemas para 

conservar o estoque de recursos (CUNHA; GUERRA, 2004). 

Através do planejamento trans-setorial pode coexistir no trabalho a inserção das 

parcelas da sociedade envolvidas no processo de gestão. Aos usuários das águas cabe decidir 

as formas de uso deste recurso, através do planejamento e da fiscalização e da participação em 

discussões pertinentes à questão ambiental. 

É consenso entre os pesquisadores que a bacia hidrográfica é o espaço de 

planejamento e gestão das águas, onde se procura compatibilizar as diversidades 

demográficas, sociais, culturais e econômicas das regiões por se constituir em um sistema que 

constantemente está interagindo em conjunto (VITTE; GUERRA, 2004). 

Desse modo, a adoção da bacia hidrográfica como unidade de pesquisa permite a 

avaliação da qualidade e sustentabilidade ambiental, a partir da análise tanto de indicadores 

dos limites e potencialidades que o sistema físico-natural impõe ao sistema socioeconômico, 

como de indicadores das condições de vida da população que a habita e de suas pressões e 

respostas sobre a estabilidade do sistema físico-natural. 

Informações que reflitam de forma sistêmica as características ambientais de tal 

unidade territorial tornam-se essenciais, pois, além de colaborarem na compreensão da relação 

sociedade-natureza local, fundamentam ações e medidas que busquem melhorias efetivas para 

as condições constatadas. 

 

2.2.4. – Recursos hídricos e a Legislação Brasileira 

Quanto aos aparatos legais o Brasil, tem sido eficiente gerando instrumentos 

competentes e modernos. Um marco legal, fundamental na gestão dos recursos hídricos 

brasileiro foi o "Código das Águas” – primeira legislação relevante voltada para o 

gerenciamento dos recursos hídricos no Brasil – estabelecido pela Lei nº 24.643/34 ainda hoje 

vigente no que não contraria as leis subseqüentes. 
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Após os avanços mundiais envolvendo a problemática ambiental, é estabelecida a Lei 

nº 6.938/81 que cria a Política Nacional de Meio Ambiente, que tem como objetivo a 

preservação, a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando 

assegurar as condições para o desenvolvimento sócio-econômico, a segurança nacional e a 

proteção da dignidade da vida humana.  

Entre os princípios adotados pela Lei nº 6.938/81, destaca-se: a consideração do meio 

ambiente como patrimônio público, a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em 

vista o seu uso coletivo; a racionalização do uso da água, assim como de outros recursos 

ambientais; o planejamento e a fiscalização do uso de recursos ambientais; o controle e 

zoneamento das atividades potencialmente ou efetivamente poluidoras, os incentivos ao 

estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e para a proteção dos 

recursos ambientais; o acompanhamento do estado da qualidade ambiental; a recuperação de 

áreas degradadas; a proteção de áreas ameaçadas de degradação; a educação ambiental em 

todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade.  

A Constituição Federal do Brasil, de 1988, instituiu a bacia hidrográfica como base 

para o planejamento regional. Um novo impulso a gestão das águas no Brasil foi dada com a 

Política Nacional de Recursos Hídricos, que tem como texto legal básico a Lei Federal nº 

9.433/97. Já a Política Estadual de Recursos Hídricos de Sergipe é baseada na Lei nº 

3.870/97, sendo esta posterior a Política Nacional. A criação do comitê estadual de bacias 

hidrográficas tem como premissa a instância descentralizada e participativa que envolve 

discussão e deliberação e é composto por representantes de diferentes setores da sociedade 

que tenham algum interesse na bacia hidrográfica. 

Segundo a Constituição Federal, as águas superficiais pertencem à União quando os 

rios ou lagos banham mais de um estado ou são internacionais. Os demais são de domínio dos 

estados. Isso significa dizer que não existem águas particulares ou municipais. Cabe à União e 

aos estados conceder a outorga de direito de usos dos recursos hídricos.  

Entre os dispositivos legais a Política Nacional de Recursos Hídricos estabelece os 

princípios básicos praticados em todo o país na gestão dos recursos hídricos, propõe entre 

outros o uso múltiplo das águas, quebrando-se a hegemonia de um setor usuário sobre os 

demais, o reconhecimento do valor econômico da água; induzindo ao uso racional da água, 

bem como a gestão descentralizada e participativa, priorizando as decisões da sociedade 

organizada.  
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A inserção dessa participação é um elemento fundamental, por legitimar as decisões e 

ações, notadamente sobre os recursos hídricos, principalmente através da conscientização 

social. Os comitês de bacia hidrográficas se constituem em elemento fundamental na gestão 

dos recursos hídricos, entretanto deve-se ter cuidado quanto ao envolvimento político e 

econômico em detrimento da questão maior – a água. 

Como objetivos a Lei 9.433/97 assegura às atuais e às futuras gerações a necessária 

disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos e a 

preservação e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem naturais ou decorrentes 

do uso inadequado dos recursos naturais.  

Inicialmente, o Código Florestal Brasileiro estabelecido pela Lei n° 4.771/65 também 

regulamenta as matas ciliares, as florestas e demais formas de vegetação naturais situadas ao 

longo dos rios ou de qualquer curso d’água, como áreas de preservação permanente, desde o 

seu nível mais alto em faixa marginal até sua foz, cuja largura mínima são definidas a partir 

da largura dos cursos d’água.  

Caberia ainda observar que a preservação da cobertura vegetal é essencial para a 

conservação dos recursos hídricos, pois está relacionada tanto ao escoamento superficial, 

quanto ao deflúvio subterrâneo. A retirada da cobertura vegetal provoca a diminuição da taxa 

de infiltração (recarga), agravando os processos erosivos, alterando o regime hídrico dos rios 

e o comportamento do clima e das chuvas nas bacias. No caso da remoção das matas ciliares, 

haverá um aumento dos processos erosivos e assoreamento dos corpos d’água. Então, é 

necessário que haja uma política que gerencie de forma eficaz não apenas o uso da água, mas 

de todos os elementos que integram o sistema de uma bacia hidrográfica. 

Para a aplicação da legislação, a mesma traz um conjunto de instrumentos que 

possibilitam o estudo e a avaliação da bacia hidrográfica, possibilitando o conhecimento 

necessário dos recursos e suas disponibilidades.  

Há vários instrumentos importantes que auxiliam no gerenciamento, a saber: planos 

estaduais e nacional de bacias hidrográficas, sistemas de informação e de suporte à tomada de 

decisões, metas de qualidade da água – enquadramento dos corpos d’água em classe e etc. 

mas, para muitos, os direitos de uso e a cobrança pelo uso da água são essenciais para o 

desenvolvimento dos sistemas de gerenciamento dos recursos hídricos, inclusive para a 

implantação de todos esses instrumentos. Uma mudança de ordem institucional como essa 
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requer transformações e adaptações em vários níveis e ocasionará problemas de diferentes 

naturezas.  

 

2.2.5.  – Gestão das Águas  

A necessidade da gestão das águas decorre da complexidade de usos a que é destinado, 

o que deverá aumentar substancialmente com as pressões das futuras demandas. Estas 

pressões serão motivadas por diversos fatores, dentre eles; desenvolvimento econômico, 

aumento populacional, pressões regionais, mudanças tecnológicas e sociais, e urbanização.  

A gestão das águas consiste num conjunto de princípios e valores onde a questão 

ambiental reveste-se de um novo sentido, a valorização da natureza. Este processo de repensar 

a natureza está ocorrendo porque as questões ambientais estão atingindo a todos. Quando há 

escassez de água, quando o solo não produz mais é que se questiona a qualidade de vida. 

“A gestão das águas é definida como o conjunto de procedimentos organizados no 

sentido de solucionar os problemas referentes ao uso e ao controle dos recursos hídricos” 

(CAMPOS; STUDART, 2001, p.41). 

Pode ser entendida, ainda, como: 

 

uma atividade analítica e criativa voltada à formação de princípios e 
diretrizes, ao preparo de documentos orientadores e normativos, à 
estruturação de sistemas gerenciais e à tomada de decisões que têm por 
objetivo final promover o inventário, uso, controle e proteção dos recursos 
hídricos. (LANNA, 2000, p. 5). 

 

Lanna (1995, p. 51), ao analisar a complexidade do gerenciamento de bacia 

hidrográfica, constata que uma bacia hidrográfica pode ser considerada: 

 

um quebra-cabeça composto de micro e pequenas bacias, sujeito a atividades 
humanas difusas (agricultura) e concentradas (cidades e áreas industriais), 
mas que, além da complexidade intrínseca da interrelação entre as partes e o 
todo, apresenta variabilidade temporal com elementos de imprevisibilidade 
(comportamento aleatório). 

 

Para que o gerenciamento de bacia hidrográfica seja um instrumento de aplicação 

dinâmica, o autor acima referido considera que: 
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as teorias e metodologias de gestão ambiental devem se basear em um 
conceito superior, integrador do sistema como um todo, para que a análise 
detalhada de cada parte faça sentido: ou seja, o tratamento detalhado de cada 
parte pode ser realizado coerentemente, apenas se isto não resultar na perda 
da visão integradora do conjunto. (LANNA, 1995, p.51). 

 

Na prática, observa-se que, muitas vezes, algum conflito pelo uso da água ou problema 

ambiental preponderante (escassez, poluição, seca, enchente) é o fato desencadeador de um 

processo de gestão. 

O modelo de gestão da água apresenta dificuldades específicas, a multiplicidade de 

usos e as importantes funções que desempenha em quase todas as atividades humanas 

contribuem para tornar ainda mais complexa a relação entre os usuários. O recurso é um só e 

nem sempre seus usos alternativos podem ser compatibilizados. O novo sistema de gestão, 

que vem sendo introduzido, principalmente no que diz respeito à criação de comitês de bacias 

hidrográficas, traz diversos desafios que indicam a necessidade de modificações profundas no 

âmbito cultural das esferas da administração e da sociedade. 

É preciso que, além da adoção de um referencial teórico-metodológico integrador do 

sistema como um todo, seja promovida uma efetiva integração entre a gestão de recursos 

hídricos e a gestão ambiental de forma que o planejamento e a gestão da bacia hidrográfica 

sejam realmente encarados e efetuados de modo integrado e não focados exclusivamente no 

elemento água. 

 

2.3. A CONTRIBUIÇÃO DA GEOTECNOLOGIA PARA OS ESTUDOS DE 

BACIA HIDROGRÁFICA 

 

A necessidade do homem de compreender o universo que o cerca exige que a 

cartografia, enquanto “arte de conceber, levantar, redigir e divulgar mapas” (JOLY, 1990, p. 

7), seja cada vez mais eficiente. 

O domínio do instrumental tecnológico pelo geógrafo, tomado na sua acepção plena 

do ponto de vista teórico e prático, é de fundamental importância uma vez que as 

Geotecnologias, no seu sentido mais abrangente contemplando a Cartografia Digital, o 

Sensoriamento Remoto e o Sistema de Informação Geográfica (SIG), fazem parte do conjunto 
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de objetos e de ações necessárias à compreensão da paisagem, delimitada neste estudo pela 

bacia hidrográfica. 

Apesar do crescimento da degradação ambiental na superfície terrestre é fato que 

novos métodos de avaliação e planejamento têm produzido benefícios ao gerenciamento dos 

recursos naturais, como é o caso da integração entre Cartografia Digital, Sensoriamento 

Remoto e Sistema de Informação Geográfica. Essa tríade fornece meios para se obter, 

armazenar e manipular grandes quantidades de dados geocodificados permitindo sua 

visualização e análise. Para seu entendimento, destaca-se o aprofundamento na temática 

evolutiva dos estudos cartográficos diante do avanço das geotecnologias para os estudos em 

bacias hidrográficas. 

 

2.3.1. Da Cartografia ao Geoprocessamento 

 

A razão principal da relação interdisciplinar forte entre Cartografia e 

Geoprocessamento é o espaço geográfico. Cartografia preocupa-se em apresentar um modelo 

de representação de dados para os processos que ocorrem no espaço geográfico. Por outro 

lado, o Geoprocessamento representa a área do conhecimento que utiliza técnicas 

matemáticas e computacionais, fornecidas pelos Sistemas de Informação Geográfica, para 

tratar os processos que ocorrem nesse mesmo espaço. Isto estabelece de forma clara a relação 

interdisciplinar entre Cartografia e Geoprocessamento (D’ALGE, 2001). 

Os mapeamentos são representações, em superfície plana, das porções heterogêneas de 

um terreno, identificadas e delimitadas. Um mapa permite observar as localizações, as 

extensões, os padrões de distribuição e as relações entre os componentes no espaço, além de 

representar generalizações e extrapolações. O mapa entre outros objetivos deve fornecer a 

síntese, a objetividade, a clareza da informação e a sistematização dos elementos a serem 

representados, possibilitando ser um instrumento de comunicação entre planejadores e atores 

sociais do planejamento (SANTOS, 2004).  

O grande volume de informações, a demora na realização de tarefas e o concomitante 

desenvolvimento da ciência da computação contribuíram para o avanço nas técnicas de 

geoprocessamento.  
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No final do século XX, a introdução das ferramentas computacionais nas diversas 

áreas da pesquisa deu um novo impulso aos estudos do espaço geográfico. Houve uma 

verdadeira revolução das técnicas cartográficas: passou-se do nanquim para o mouse do 

computador. Diversos programas de desenho foram aprimorados, facilitando o desenho por 

meio da cartografia automatizada, gerando programas específicos da cartografia que foram 

desenvolvidos sob um novo conceito: Sistema de Informação Geográfica – SIG.  

Dentre as geotecnologias podemos destacar: Cartografia Digital, com a utilização do 

Sistema de Informação Geográfica que introduziram um avanço tecnológico na coleção e 

armazenamento de dados para inventários, monitoramentos, análises e simulações ambientais. 

Os mapas temáticos, em formato digital, passaram a ser armazenados num SIG como uma 

série de camadas georreferenciadas com estruturas vetorial (ponto, linha e polígono) e 

matricial (imagem), onde cada camada ou plano de informação contém os dados de um único 

atributo, ou seja, uma camada para tipo de solo, outra para rede de drenagem, etc. Este 

conjunto de tecnologias para análise da informação espacial, tem sido atribuído o termo 

Geoprocessamento. 

Segundo Dainese (2001), o geoprocessamento transfere as informações do mundo real 

para o sistema computacional. Esta transferência é feita sobre bases cartográficas, através de 

um sistema de referência adequado. Um sistema de geoprocessamento é georreferenciado, 

desde a sua aquisição até a geração de saídas na forma de mapas, relatórios ou arquivos 

digitais. 

O objeto principal do geoprocessamento é fornecer ferramentas computacionais para 

que sejam determinadas as evoluções espacial e temporal de um fenômeno geográfico e as 

inter-relações entre diferentes fenômenos (CÂMARA; MEDEIROS, 1996). 

Uma das principais contribuições metodológicas do geoprocessamento à pesquisa 

geográfica é, certamente, a possibilidade de implantar processos de análise que, quando 

trabalhados somente em termos conceituais, aparentavam ser muito complexos. 

 

Esses processos são a abordagem e a análise sistêmicas, conceitos que 
trouxeram para as ciências que lidam com complexa gama de variáveis, em 
especial para as ciências espaciais, grande ganho na aproximação entre o 
modelo de estudo e a realidade. (MOURA, 1993, p. 49). 
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Desse modo, o desenvolvimento da tecnologia de informação na última década tem 

oferecido ao pesquisador/gestor oportunidades de melhorar o processo de tomada de decisão e 

resolução de problemas no domínio geoespacial de maneira mais rápida e precisa. 

Santos (1996) dá especial ênfase ao papel da tecnologia como vetor de mudanças da 

sociedade e condicionante da ocupação do espaço, no que denomina o meio técnico 

científico-informacional. Além do mais, enfatiza a necessidade de libertar-se de visões 

estáticas do espaço, a exemplo do condicionamento de mapas analógicos, ao enfatizar a 

componente de processo – variante no tempo, como parte essencial do espaço. 

O Geoprocessamento possibilita uma visualização espacial com precisão e agilidade, 

além de proporcionar um produto cartográfico que torna informações complexas acessíveis a 

usuários de diversas áreas. Além disso, permite analisar grandes quantidades de dados 

georreferenciados, independente de serem estatísticos, dinâmicos ou atuando de maneira 

isolada ou em conjunto. 

Portanto, essa técnica de alguma forma está vinculada a um determinado lugar no 

espaço, ou seja, por meio de um simples endereço ou por coordenadas e, assim, vários 

sistemas se aplicam a qualquer tema que manipulem dados ou informações vinculadas ao 

espaço, cujos elementos possam ser representados em um mapa, como casas, escolas, 

hospitais, aterros sanitários, bacias hidrográficas, etc. 

A tecnologia ligada ao geoprocessamento envolve diversos níveis de sofisticação 

destinados à implementação de sistemas com fins didáticos, de pesquisas acadêmicas e 

profissionais nas mais diversas áreas, como: Análise de Recursos Naturais, Planejamento 

Urbano e Regional, Transportes, Comunicações, Energia, Agricultura, Saneamento e outras. 

Nesse sentido, a Geografia, enquanto ciência preocupada em estudar os processos 

sociais e suas relações com a natureza vem produzindo pesquisas de múltiplos enfoques, 

voltadas ao meio ambiente, a partir da utilização do geoprocessamento como ferramenta nas 

análises espaciais.  

 

2.3.2. Elementos do Geoprocessamento 

Entre os elementos do Geoprocessamento utilizados para estudos ambientais, destaca-

se os produtos do Sensoriamento Remoto e do Sistema de Informação Geográfica, como as 

imagens orbitais e modelos de elevação do terreno, respectivamente. 
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O sensoriamento remoto pode ser definido, de uma maneira ampla, como sendo a 

forma de obter informações de um objeto ou alvo, sem que haja contato físico com ele. As 

informações são obtidas utilizando-se a radiação eletromagnética refletida e/ou emitida pelos 

alvos, geradas por fontes naturais como o Sol e a Terra (NOVO, 1995; MOREIRA, 2003; 

ROSA, 1993) obtidas por meio dos satélites artificiais.  

O sensor, portanto, é um dispositivo capaz de responder à radiação eletromagnética em 

determinada faixa do espectro, registrá-la e gerar um produto numa forma adequada para ser 

interpretada pelo usuário. O sensor é constituído basicamente por um coletor, que pode ser 

uma lente, espelho ou antena e um sistema de registro, que pode ser um detector ou filme. 

Novo (1995, p. 94) ressalta que as imagens de satélite possuem a vantagem de operarem em 

uma ampla faixa do espectro eletromagnético, inclusive em faixas fora do visível como o 

infravermelho.  

O seu processo envolve basicamente duas fases: a fase aquisição de dados e a fase de 

utilização. Na fase de aquisição são fornecidas as informações referentes à radiação 

eletromagnética, aos sistemas sensores, ao comportamento espectral dos alvos, à atmosfera, 

etc. Os dados obtidos são apresentados na forma de imagens, sendo que a interpretação desses 

produtos permite efetuar inúmeros mapeamentos, tais sejam referentes à ocupação urbana, a 

vegetação, a hidrografia, a parâmetros geomorfológicos, etc. (LUCHIARI et al., 2005).  

O tamanho de um objeto representando uma imagem deve ser considerado em função 

da escala. Um objeto pode ser distinguido pelo seu tamanho em relação a outros que estejam 

representados na imagem. Quanto à forma refere-se às características morfológicas de um 

objeto, sua configuração e características geométricas. Em geral, as formas irregulares 

referem-se às feições naturais, como rios, rochas, vegetação; as formas regulares referem-se 

às obras criadas pelo homem, como estradas, praças e edificações (LUCHIARI et al., 2005). 

A idéia de escala está diretamente ligada à de representação da realidade, pode ser 

considerada como uma aproximação da realidade, na busca por uma compreensão do todo 

(CASTRO, 2003). Nos estudos em sub-bacias hidrográficas a utilização de escalas grandes, é 

justificada pela necessidade de identificar os elementos geográficos para que possam ser 

claramente mapeados. 

Para Bueno (2000) o uso de imagens de sensoriamento remoto permite um estudo 

uniforme da região, mesmo em locais de difícil acesso. Outros elementos que reforçam a sua 

ampla disseminação envolvem a questão da periodicidade, com que se obtêm informações; 
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qualidade cada vez maior no que diz respeito à resolução espacial, obtida através de sensores 

multiespectrais de alta tecnologia; assim como a segurança; economia e rapidez na obtenção 

de resultados. 

Neste contexto, é indiscutível a importância do sensoriamento remoto para cartografia, 

pois devido a sua rapidez, eficiência e periodicidade na obtenção das imagens, reduzem a 

necessidade dos trabalhos de campo, representando uma das formas mais viáveis de 

monitoramento ambiental, tanto em escalas locais como em globais.  

O sensoriamento remoto, portanto é uma técnica utilizada para obtenção de imagens 

de modo seguro e rápido, devendo posteriormente ser utilizado o Sistema de Informação 

Geográfica para análise das informações previamente coletadas. 

 
2.3.3. Sistema de Informação Geográfica 

O uso da tecnologia do Sistema de Informação Geográfica desempenha de um modo 

complexo a continuidade daquela técnica representada desde os primórdios pelo 

conhecimento cartográfico, sendo assim, combinam os avanços da cartografia automatizada, 

dos sistemas de manipulação de banco de dados e do sensoriamento remoto, com o 

desenvolvimento em análise geográfica, para produzir um conjunto de procedimentos 

analíticos que auxiliam no gerenciamento e na atualização constante das informações 

disponíveis.  

Os SIGs não são ferramentas para inventários de informação simplesmente, mas, o são 

para modelagem, podendo ser utilizados para simular e testar modelos e/ou estimar situações, 

pois tem a capacidade de integrar, em uma única base de dados, informações de diversos 

aspectos do estudo de uma região, possibilitando a entrada de dados de diversas formas, 

combinando dados de fontes variadas e gerando novos tipos de informações espaciais 

provenientes de dados cartográficos, dados de censo e cadastro urbano e rural, imagens de 

satélite, redes e modelos numéricos de terreno. 

A tecnologia do SIG baseia-se em um sistema composto por programas e máquinas, 

submetidos a uma organização de pessoas, interligadas para um mesmo fim, que, por sua vez, 

utilizarão dados georreferenciados visando à possibilidade de planejar e monitorar questões 

ligadas ao espaço geográfico, através de produtos gerados pelo sistema. Numa visão 

abrangente, um SIG compreende as seguintes componentes independentes, porém interligados 

uns aos outros através de funções especificas. São eles: interface com o usuário; entrada e 

integração de dados; funções de consulta e análise espacial; visualização e plotagem; 



52 
 

armazenamento e recuperação de dados organizados sob a forma de um banco de dados 

geográficos, conforme Figura 05. 

 

 

Figura 05: Estrutura Geral de Sistemas de Informação Geográfica 

 

A identificação de uma base cartográfica é o ponto de partida para qualquer SIG, e ela 

deve ser elaborada obedecendo-se os princípios básicos da cartografia. As informações 

temáticas na superfície terrestre devem estar vinculadas por um sistema de coordenadas, que 

pode ser o Geográfico e/ou UTM. O produto gráfico de um SIG resulta da sobreposição de 

níveis de informações que ocupam um mesmo espaço, na íntegra ou parcialmente. 

A realização de um mapeamento quando sistematizado em SIG tem por objetivos 

adquirir, armazenar, combinar, analisar e recuperar informações codificadas espacialmente, 

integrando em uma única base de dados informações espaciais provenientes de várias fontes 

de dados, como: mapas analógicos, fotografias aéreas, imagens de satélite, dados de análise e 

de campo. 

O SIG deve conter funções de análise que envolvem de simples operações 

matemáticas como soma, subtração, multiplicação e divisão até operações lógicas, a saber: 

análise zonal e de vizinhança, de distância e proximidade, de conectividade, e outras funções 
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que permitem a modelagem de complexos cenários ambientais, fato que não ocorria com 

destreza antes do advento das geotecnologias. 

Desta maneira, os elementos que compõem o geoprocessamento, ou seja, as técnicas 

de sensoriamento remoto e o Sistema de Informação Geográfica, possibilitam o 

desenvolvimento de análises espaciais como recurso indispensável para a compreensão da 

paisagem. 

 

2.3.4.  Importância da cartográfica na análise ambiental em bacias 

hidrográficas 

A concepção da Cartografia abordada por Pezzotti et al (1994) surgiu da necessidade 

do homem em conhecer mais detalhadamente o mundo onde vivia, e documentá-lo, a fim de 

transmitir esse conhecimento a outros membros de seu grupo. Pode ser definida como a 

ciência, a técnica e a arte de representação espacial das alterações dos fenômenos da natureza 

e da sociedade ao longo do tempo.  Os objetivos que norteam esta ciência envolve a 

elaboração e preparo de cartas, mapas e outras formas de representação cartográfica, bem 

como sua utilização (FERREIRA, 1988). 

Para representar à dinâmica dos processos ambientais é importante que se busque uma 

Cartografia que incorpore todas as relações existentes entre os elementos naturais e sociais, 

como um instrumento capaz de revelar o conteúdo da informação mobilizada de forma 

abrangente, esclarecedora e crítica. 

Dessa maneira, percebe-se que a utilização de um mapa é essencial no planejamento 

de uma bacia hidrográfica. Assad e Sano (1998), afirmam que ao se fazer um planejamento 

integral de uma microbacia hidrográfica, é importante conhecer o uso da terra. Esse autor 

sugere que essa informação deve ser apresentada em forma cartográfica, pois se torna um 

material indispensável na definição do grau de proteção do solo pela cobertura vegetal 

original e no uso racional da terra. 

Os estudos sobre bacias hidrográficas estão utilizando cada vez mais sistemas 

computacionais com grande capacidade de processamento de dados espaciais. Essa evolução 

envolve a utilização de técnicas de sensoriamento remoto e de geoprocessamento que 

permitem uma visualização do conjunto e da dinâmica de extensas áreas da superfície 

terrestre.  
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A utilização do Sistema de Informação Geográfica pode subsidiar a observação e 

análise da bacia hidrográfica como um todo e as suas transformações, bem como os impactos 

causados por fenômenos naturais e pela ação antrópica. Pois, a sua interface possibilita desde 

a elaboração de análises morfométricas (areal, linear, hipsométrica e topológica) e 

geoestatísticas, até a modelagem numérica do terreno, sendo apresentados sob a forma de 

mapas com elevada precisão de um produto final e a economia de tempo em relação aos 

métodos tradicionais de análise.  

As aplicações da Geotecnologia, contudo, além da sua dimensão técnica, como um 

instrumento moderno de tratamento da informação geográfica que influencia tanto as práticas 

espaciais como as representações do espaço, têm-se revelado importante elemento cuja 

dimensão social e política permeiam o processo de (re) produção das relações sociais de 

produção no mundo contemporâneo (MATIAS, 2003). 

A aplicação das geotecnologias na produção de inventários e apoio à prática do 

planejamento de bacias hidrográficas possibilita a definição física e a análise quantitativa dos 

componentes socioambientais, bem como as análises qualitativas correspondentes. Esta 

característica o torna uma valiosa ferramenta no auxilio aos processos de tomada de decisão. 
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3. O SISTEMA AMBIENTAL DA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 
PIAUITINGA 

 

 

Para compreender os distintos comportamentos morfodinâmicos da sub-bacia 

hidrográfica do rio Piauitinga, primeiramente, deve-se entender os componentes do sistema 

ambiental físico como elemento base ao inicio de todo e qualquer estudo ambiental 

fundamentado na teoria geossistêmica, na qual esta pesquisa se baseia. Para isso, o trabalho 

partirá para uma descrição e análise destes elementos físicos constituintes do sistema vistos à 

seguir: 

 

3.1. GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA 

 

Os estudos geológicos permitem a caracterização litoestratigráfica e estrutural, dando 

embasamento para os estudos hidrogeológicos, geomorfológicos e pedológicos. Na área de 

estudo, observou-se a presença expressiva do Grupo Barreiras (figura 06), onde os estudiosos 

pressupõem a datação na Idade Terciária. Tal dedução é devido à insuficiência da Formação 

Barreiras de fossilizar os organismos vivos, o que impede a sua datação precisa.  

Este tipo de formação possui espessura média de 100 metros, repousando, em 

discordância, sobre unidades estratigráficas mais antigas. Por distribuir-se de forma 

superficial, é constituído por sedimentos terrígenos (cascalhos, conglomerados, areias finas e 

grossas e níveis de argila) pouco consolidados e estratificação irregular (SANTOS et. al., 

1998). Outra característica do Grupo Barreiras é a sua composição por cores variadas, 

coloração intimamente relacionada ao tipo de minério presente no solo. Na área da sub-bacia, 

Grupo Barreiras domina cerca de 95% dela, sendo composto por areias finas e grossas com 

níveis argilosos a conglomeráticos (Figura 07).  
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Figura 07: Presença do Grupo Barreiras no alto e baixo curso respectivamente. 
UTM: E 657.450  N 8.792.984 e E 672.070  N 8.759.984 

 

Os sedimentos do Grupo Barreiras encontram-se erodidos em alguns pontos da área de 

estudo. Nas proximidades das sedes dos municípios de Salgado e Estância afloram as rochas 

da Formação Lagarto e do Complexo Granulítico que são postas em contato, através de uma 

falha perpendicular ao curso do rio Piauitinga no sentido NE – SW. 

A Formação Lagarto (Grupo Estância), de Idade Cambriana, caracteriza-se pela 

presença de arenitos, siltitos e conglomerados, de matriz vermelho-arroxeado, levemente 

metamorfisados. Nesta formação não ocorrem dobramentos significativos e suas camadas 

geralmente tem mergulhos fracos e regulares, devido basculamento por falhas normais 

(SANTOS et al, 1998). 

Já o outro tipo de formação geológica, o Complexo Granulítico, de Idade Pré-

Cambriana, aflora na sua maior parte na região sul do Estado de Sergipe, conformando uma 

cunha em direção à Bahia. Na área de estudo, seu afloramento ocorre coligado ao grupo 

Estância e em não conformidade com a cobertura do Grupo Barreiras. Na sua composição 

predominam os ortognaisses, que dão a textura de granulação média, intensamente dobrada, 

como é observado no leito do rio Piauitinga, nas proximidades da sede de Estância conforme 

figura 08 (SANTOS et al, 1998 e FONTES et al, 1999). 
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Figura 08: Complexo Granulítico aflorado no rio Piauitinga em Estância. 
UTM: E 670.036  N 8.754.490 

É o contato entre estas formações que possibilita a surgência de água, pois o 

falhamento é o evento tectônico responsável pela ocorrência de minadouros de água mineral 

no Balneário da cidade de Salgado. E no município de Estância, baixo curso do rio Piauitinga, 

correndo sobre as rochas da Formação Lagarto. 

Quando se refere à hidrogeologia, a sub-bacia do Piauitinga tem o privilégio de estáar 

compreendida em três domínios hidrogeológicos de boa permeabilidade, que são as 

Formações Superficiais Cenozóicas, o Cristalino e o Grupo Estância conforme figura 09.  

As Formações Superficiais Cenozóicas ocupam aproximadamente 94% da área da sub-

bacia, que segundo Bonfim (2002, p. 06) “são constituídas por pacotes de rochas sedimentares 

que recobrem as rochas mais antigas das Bacias Sedimentares, da Faixa de Dobramentos 

Sergipana e do Embasamento Gnáissico. Em termos hidrogeológicos, tem um comportamento 

de “aqüífero granular”, caracterizado por possuir uma porosidade primária, e nos terrenos 

arenosos uma elevada permeabilidade, o que lhe confere, no geral, excelentes condições de 

armazenamento e fornecimento d’água”.  

Na sub-bacia do Piauitinga este domínio está representado pelo Grupo Barreiras que, 

“a depender da espessura e da razão areia/argila das suas litologias, pode produzir vazões 

significativas” (BONFIM, 2002, p. 06). Ademais, segundo Silva (2005), na área em estudo, 

observa-se no Grupo Barreiras a ocorrência de escoamento sub-superficial ou hipodérmico, 

um forte indicador de que o recapeamento do Barreiras é pouco profundo, que por 

conseqüência, gera um lençol freático raso e abundante. 

O Barreiras, para Bonfim (2002), comporta-se como um sistema aqüífero livre, 

podendo, em certas circunstância apresentar níveis confinados ou semiconfinados devido à 
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intercalação de níveis argilosos e sílticos argilosos, interpostos à níveis arenosos e areno 

conglomeráticos mais espessos (Figura 09). 

Já o Domínio Cristalino, ocorre em algumas áreas da sub-bacia, nas proximidades da 

sede de Salgado e Estância e na porção oeste da sub-bacia.  Este domínio apresenta 

comportamento de “aqüífero fissural”, em que a porosidade primária nesse tipo de rocha é 

inexistente. A água subterrânea, neste caso, é condicionada por uma porosidade secundária 

representada por fraturas e fendas, originando reservatórios aleatórios, descontínuos e de 

pequena extensão. Todavia, devido a sua estrutura e efeitos climáticos, as vazões produzidas 

por poços existentes no Domínio Cristalino são pequenas e na maior parte das vezes, 

salinizada, o que restringe os seus usos para o consumo de pequenas comunidades ou como 

reserva estratégica em períodos prolongados de estiagem (BONFIM, 2002). 

O domínio hidrogeológico Grupo Estância, ocorre em duas áreas da sub-bacia já 

descritas anteriormente. Por envolver sedimentos essencialmente arenosos da unidade 

geológica do Grupo Estância, tem como características fundamentais um intenso 

fraturamento, litificação acentuada e forte compactação, que lhes conferem os dois tipos de 

comportamento de aqüífero, o granular, com porosidade primária baixa, e o fissural 

acentuado, com porosidade secundária de fendas e fraturas, motivo pelo qual prefere-se 

enquadra-lo com mais propriedade como aqüífero do tipo granular e “misto”, com baixo a 

médio potencial hidrogeológico (BONFIM, 2002). 

Portanto, as principais recargas dos mananciais subterrâneos ocorrem por meio das 

precipitações pluviométrica, associado à estrutura geológica e hidrogeológica que permitem 

um excedente hídrico de qualidade e com boa disponibilidade anual, garantido o 

abastecimento de populações além da área da sub-bacia do Piauitinga.   
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3.2. GEOMORFOLOGIA E SOLOS 

 

A associação da geomorfologia à formação superficial, permite analisar o potencial e 

as restrições que interferem no comportamento e uso do solo por meio das atividades 

antrópicas. As formas de relevo identificadas originaram as duas unidades geomorfológicas 

existentes na área da sub-bacia do Piauitinga.  

O Pediplano Sertanejo é uma unidade geomorfológica que pertence ao Baixo Planalto 

Pré-litorâneo, estando presente na retaguarda dos Tabuleiros Costeiros, e engloba áreas 

aplainadas que se elevam gradativamente de Leste para Oeste (FRANÇA; CRUZ et al, 2007). 

No alto curso do Piauitinga, esta unidade se destaca entre os patamares altimétricos de 140 a 

200m, que sob influência do clima semi-árido do passado, originou superfícies extensas e 

planas ao truncar as estruturas pré-cambrianas ocorrentes em áreas da sub-bacia. Além das 

superfícies pediplanadas, neste tipo de unidade também são encontradas colinas dissecadas, 

cristas e interflúvios tabulares (SERGIPE, 1979) (Figura 10). 

 

 
Figura 10: Superfície Pediplanada nas nascentes do rio Piauitinga, município de Lagarto. 
UTM: E 657.450 N 8.792.984 

 

Todavia, um elemento peculiar deste tipo de unidade e presente no alto curso do 

Piauitinga é a predominância de modelados de dissecação homogênea controlado pela erosão 

fluvial, originando as colinas suaves e onduladas na paisagem do município de Lagarto.  

Portanto, enquanto que nesta área a Superfície de Aplanamento corresponde “a planos 

inclinados uniformizados por cobertura de origem diversas, resultantes de retoques e 
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remanejamentos sucessivos, indicando predominância de processos de erosão areolar” 

(BRASIL, 1983). Em algumas áreas da sub-bacia, ocorrem feições planas “inumada por 

coberturas de origem diversas, geralmente separadas por escarpas ou ressaltos [...]” (BRASIL, 

1983), denominada de Superfície Tabular Erosiva. Estas são encontradas no médio curso do 

Piautinga e nos bordos Oeste e Leste da sub-bacia, demonstrando uma diferenciação na 

composição dos sedimentos do Grupo Barreiras, ou seja, relevo residual do Pediplano antes 

existente nesta área. Sua superfície apresenta uma carapaça ferruginosa incrustada mais 

resistente aos processos erosivos do que a estrutura do relevo do entorno (Figura 11). 

Por serem capazes de modificar grandes extensões da sua superfície, os cursos d’água 

constituem-se no processo morfogenético um dos elementos mais atuante na esculturação da 

paisagem. Os canais fluviais tem grande capacidade de esculpir seus vales, formar planícies 

aluviais, a partir do transporte de sedimentos, que na maioria das vezes são oriundos das 

encostas pertencentes às bacias onde esses rios estão situados. 

Os dados morfométricos expressam as ligações entre parâmetros medidos diretamente 

ou por índices existentes na sub-bacia hidrográfica do rio Piauitinga, tais quais área, 

perímetro, comprimentos dos canais, hipsometria, declividade além de outros apresentados a 

seguir na tabela 02: 

 

DESCRIÇÃO RESULTADO 

ÁREA 411,98 km² 

PERÍMETRO 121,22 km 

COMPRIMENTO DO RIO 59,86 km 

TOTAL DE SEGMENTOS 1724 

1ª ORDEM 1386 

2ª ORDEM 286 

3ª ORDEM 46 

4ª ORDEM 05 

5ª ORDEM 01 

DENSIDADE HIDROGRÁFICA 4,18 km 

DENSIDADE DA DRENAGEM 2,36 km 

COEFICIENTE DE MANUTENÇÃO 0,42 m 

FATOR DE FORMA 0,11 

Tabela 02: Valores obtidos referente à análise morfométrica 
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O rio Piauitinga apresenta um comprimento de 59,86 km, com uma drenagem de 

tributários que somam 976,22 km, perfazendo uma área de 411,98 km² e perímetro de 121,22 

km, sendo um dos parâmetros fundamentais para o estudo dos fenômenos hidrológicos de 

precipitação e vazão. Deve-se ressaltar que os valores apresentam divergência em relação ao 

estudo realizado por Oliveira (2002), pois foi gerada uma nova base cartográfica, na escala 

1:25.000, ampliando a quantidade e qualidade das informações existentes no mapeamento 

anterior 1:100.000 que data da década de 1970 

Os canais de drenagem somam 1724, com hierarquia de 5ª ordem, perfazendo uma 

densidade de drenagem de 2,36 km, ou seja, a disponibilidade dos canais de escoamento para 

o fluxo de entalhamento do relevo resulta da ação de uma boa drenagem.  

O coeficiente de manutenção correspondendo a área mínima necessária para 

manutenção de um metro de canal de escoamento foi de 0,42 m. Já a densidade hidrográfica 

de 4,18 km caracteriza a relação existente entre a área da bacia e o número de rios por 

quilômetro quadrado, demonstrando uma concentração intensa dos canais. 

Como se pôde observar com o mapa de hipsometria (Figura 12), esta unidade de 

planejamento apresenta comportamento que permite a visualização da distribuição das 

altitudes em proporções regulares entre todas as classes (Tabela 03). O destaque é para o 

intervalo de 60 a 100 metros, correspondente a todo o médio curso, proporcionando alguns 

trechos meandrantes. 

 

INTERVALOS ALTIMÉTRICOS (m) RESULTADO 

0 – 20 0,01% 

20 – 40 1,73% 

40 – 60 9,95% 

60 – 100 36,10% 

100 – 120 34,18% 

140 – 200 18,03% 

Tabela 03: Valores obtidos referente à análise morfométrica 
 

Observando o mapa de hipsometria pode-se constatar que as áreas de maiores altitudes 

estão na porção norte da sub-bacia hidrográfica com 186 m, onde se encontram as nascentes 

do rio Piauitinga, demonstra uma amplitude altimétrica de 184m e as menores próximo a foz, 

com menor cota de 2 m. 
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A variação horizontal do terreno é de fundamental importância para se compreender 

com que intensidade ocorre os processos erosivos e o transporte dos sedimentos. As fortes 

declividades são indicativas das variações abruptas dos terrenos, intensificando a ação erosiva 

das chuvas. 

Analisando a carta de declividade constata-se que a maior parte da área da sub-bacia 

hidrográfica do rio Piauitinga encontra-se em declividade igual ou inferior a 2 %, reforçando 

sua caracterização como corpo d’água de planura, com poucas quedas d’água, dificultando o 

escoamento superficial e a perda de solo. Santos (2004) alerta que o escoamento superficial 

das águas tende a se intensificar mediante as características estruturais e fisiográficas. Diante 

deste quadro, a necessidade de proteção das vertentes é extremamente importante. 

Desta forma, procedeu-se à separação de classes de declividade de acordo com a 

metodologia de De Biasi (1992), sendo o relevo distribuído em cinco classes de declividade, 

conforme quadro abaixo e figura 13: 

 

Classe - % Características 

0 – 2 Compreende a maior parte da sub-bacia hidrográfica, caracterizando-a pela presença de áreas 
planas, proporcionando escoamento superficial lento. Não necessitando de práticas sofisticas 
para conservação do solo. 

2 – 6  É formada por declives suaves, cujo escoamento é lento ou médio, observado por toda a área 
de estudo, na seqüência da classe anterior. 

6 – 20  Constitui as áreas de relevo ondulado, proporcionando rápido escoamento superficial, 
principalmente nas nascentes sendo responsável por manter os leitos abastecidos. 

20 – 50 Ocorre no alto curso da sub-bacia hidrográfica, sendo formada por áreas muito inclinadas, o 
que dificulta o desenvolvimento da atividade agrícola. 

> 50  Inexpressiva representação no alto curso, com áreas fortemente inclinadas, sendo susceptível 
a erosão. 

Quadro 01: Classes de declividade da sub-bacia hidrográfica do rio Piauitinga. 
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Diante do exposto, as terras cultiváveis da sub-bacia encontram-se em terrenos com 

pouca declividade, dificultando o escoamento superficial e a perda de solo pela erosão 

laminar e vertical.  

A declividade da bacia controla quase sempre a velocidade com que vai ocorrer o 

escoamento superficial, afetando o tempo que a água da chuva leva para concentrar-se nos 

leitos dos rios, constituindo a rede de drenagem da bacia, controlando também o tempo de 

permanência de água no solo e, conseqüentemente, a quantidade de água filtrada. 

Dentre os diversos parâmetros qualitativos utilizados para caracterizar o relevo a 

declividade do terreno é um elemento de ampla aplicabilidade, sendo empregado nas 

pesquisas que envolvem questões ambientais. 

Com base nos dados pode-se constatar que a análise morfométrica e suas relações com 

o meio, possibilita a prevenção e programação da capacidade de vazão dos corpos d’água 

existentes com maior eficiência, objetivando uma política de uso racional da sub-bacia 

hidrográfica do rio Piauitinga. 

No tipo de relevo pediplanado, devido à composição geológica sob influencia 

climática, originaram Argissolos Amarelo Distrófico e Álico, e os Argissolos Vermelho-

Amarelo Distrófico e Álico segundo a EMBRAPA (1999) (Figura 14). 

Ainda de acordo com a EMBRAPA (1999), o Argissolo Amarelo Distrófico e Álico 

ocupa as grandes áreas de topografia aplanada nos topos tabulares, sendo um solo de baixa ou 

muito baixa fertilidade natural. Entretanto, este tipo de solo apresenta condição favorável ao 

uso agrícola através de técnicas de manejo, por possuir superfície arenosa na camada 

superficial.  

E é no alto curso do Piauitinga, no limite da sub-bacia, onde se encontra o Argissolo 

Amarelo. Com o emprego de insumos agrícolas e favorecimento da qualidade da superfície, 

permitem ao produtor boas condições para o cultivo de citros, mandioca, fumo, mamão e 

coco, produtos estes que se destacam na economia dos municípios que fazem parte da sub-

bacia.  
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Ainda no Pediplano Sertanejo, ocorrem algumas machas da classe dos Argissolos 

Vermelho-Amarelo Distrófico e Álico, que se desenvolvem onde dominam o relevo suave 

ondulado, ainda que não se verifiquem elevados gradientes de declividade na área. A 

dinâmica dos Argissolos está associada à ocorrência de superfícies suborizontais, muito 

presente nos Tabuleiros Costeiros. 

Todavia, a unidade geomorfológica que possui mais representatividade na área de 

estudo são os Tabuleiros Costeiros, marcados por desníveis nos bordos. Ela é elaborada sobre 

os sedimentos do Grupo Barreiras, entre as altitudes de 20 a 120m, sentido NW – SE, cujo 

relevo se caracteriza pela presença de topos planos e colinosos, separados por vales de fundo 

chato, ou seja, com fraca intensidade de aprofundamento da drenagem (Figura 11). 

Segundo BRASIL (1983) a unidade geomorfológica Tabuleiros Costeiros é 

identificada pelo domínio morfoestrutural Depósitos Sedimentares região dos Piemontes 

Inumados. E na área de estudo, os Tabuleiros Costeiros correspondem a uma Superfície de 

Aplanamento com características distintas.  

Na sub-bacia em questão, os Tabuleiros são fortemente dissecados pela drenagem do 

rio Piauitinga e de seus tributários, principalmente os riachos Grotão e Grilo, favorecendo a 

instalação de pequenos sucos de drenagem, ravinas, voçorocas. A rede de drenagem dos 

principais rios da sub-bacia hidrográfica apresenta evidências de controle estrutural. O 

paralelismo dos canais de drenagem, a angularidade e mudanças bruscas no curso dos rios 

principais e nos cursos de menor ordem estão associados aos feixes de falhamentos 

decorrentes do tectonismo, portanto, comprovando que essa drenagem se desenvolveu nas 

linhas de fraqueza.  

Ademais, os sedimentos do Grupo Barreiras encontram-se erodidos em alguns pontos 

da área de estudo, e um dos elementos contribuinte para essas alterações também ocorre com 

a participação do agente antrópico, principalmente quando associado às práticas agrícolas. 

As atividades agrícolas praticadas na área da sub-bacia estão relacionadas ao tipo de 

solo presente nesta unidade de relevo, que segundo a EMBRAPA (1999) há o predomínio dos 

Argissolos Vermelho-Amarelo Distrófico e Álico e em menor expressão areal pelos 

Argissolos Vermelho-Amarelo Álico (Figura 14). 

O solo está intimamente relacionado à ação integrada do clima e organismos vivos 

sobre o material de origem, condicionado pelo relevo em diferentes períodos de tempo, 
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representando as características que constituem a expressão dos processos e mecanismos 

dominantes na sua formação (PALMIERI; LARACH, 2003). 

O Argissolos Vermelho-Amarelo são solos desenvolvidos a partir dos sedimentos do 

Barreiras, por isso a sua grande expressão no médio e baixo curso do Piauitinga. Em resposta 

à presença de óxido de ferro (mistura de hematita e goetita), apresentam horizonte textural de 

acúmulo de argila com cores na faixa do vermelho ao vermelho-amarelo, sendo também 

observável, as transições entre os horizontes devido à presença ou não de mosqueados. São 

solos normalmente profundos e às vezes pouco profundos, de textura muito variável que vai 

do arenoso ao argiloso. Todavia, apresentam boa permeabilidade, mas com média e baixa 

fertilidade natural devido a acidez oriunda são somente pela escassez de saturação por bases 

(inferior a 50%), bem como pela condição química do solo com baixo potencial nutricional 

abaixo da camada arável por causa da alta saturação por alumínio (EMBRAPA, 1999; 

CARVALHO, 2008). 

Nas áreas onde ocorrem os Argissolos observa-se maior ou menor disposição ao 

cultivo agrícola, devido principalmente, ao fator declividade. Pois, quando o relevo se 

apresenta aplanado ou pouco movimentado, o solo se torna mais favorável à utilização 

agrícola, com destaque para a citricultura, fruticultura e cultura de subsistência (mandioca, 

feijão e milho).  

Já quando o relevo se apresenta mais movimentado, com declividade acentuada, o solo 

se torna mais suscetível à erosão, pois possui pouca profundidade e maior pedregosidade. 

Como também, a inclinação gera um fator de impedimento à mecanização agrícola, sendo, 

portanto, mais utilizadas neste tipo de ambiente as práticas agrícolas da pastagem e os 

criatórios de galináceos em galpões. 

Ainda na área dos Tabuleiros são encontrados, ao longo das margens do rio Piauitinga, 

os Neossolos Flúvicos (Figura 14). Segundo a EMBRAPA (1999), os Neossolos são solos 

minerais ou orgânicos pouco espessos, bem drenados e pouco evoluídos, oriundo das 

sobreposições de camadas de sedimentos aluviais recentes sem relações pedogenéticas entre 

os estratos. Este tipo de solo, por está presente nas planícies aluviais, apresentam uma grande 

diversificação na granulometria, variando do arenoso ao argiloso, o que influenciam na 

diferenciação da sua drenagem interna. 
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Na sub-bacia do Piauitinga, este tipo de solo tem grande potencialidade agrícola, por 

apresentar uma planura em seu relevo associada à proximidade com o rio, que contribui para a 

prática da pastagem natural, cultivo de subsistência e horticultura (FONTES, et al, 1999). 

E por fim, em menor representatividade, são encontrados na porção Oeste da sub-

bacia, no município de Boquim, os Latossolos Amarelo Distróficos (Figura 14). São solos de 

avançado estágio de intemperização, muito evoluídos e alta coesão natural. Tal coesão se dá 

com o solo em estado seco, devido à presença de argila em sua composição, variando de dura 

a muito dura, o que impede o desenvolvimento da raiz das plantas e o manejo das terras. 

Quando em estado úmido, este solo torna-se friável, de fácil manejo e de boa infiltração. Esta 

variação na coesão é em decorrência da presença ou não de material arenoso em sua 

composição, que a depender da quantidade, pode não ser um bom retentor de água 

(EMBRAPA, 1999 e FONTES et al, 1999). 

Na área de estudo, os Latossolos estão distribuídos no topo do relevo plano e suave 

ondulado dos Tabuleiros, em torno do povoado Mangue Grande em Boquim (Figura 15) onde 

são desenvolvidos o cultivo de citrus e fumo. Este solo é de baixa fertilidade natural e ácido, 

porém é bem desenvolvido, bem drenado, de com textura arenosa média, o que facilita na 

prática agrícola. Todavia, tais limitações podem ser corrigidas com o uso de adubos, 

corretivos e irrigação (EMBRAPA, 1999). 

 

 
Figura 15: Cultivo do fumo em consócio com a laranja (ao fundo) no povoado Mangue Grande. 
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Portanto, dentro desta análise em que associou a geomorfologia ao solo, pode-se 

observar o quanto o relevo exerce uma forte influência na evolução e desenvolvimento dos 

solos e nas condições hídricas existentes na sub-bacia hidrográfica do rio Piauitinga, 

repercutindo em uma fonte importante no Estado de Sergipe, voltada para os diversos usos, 

principalmente para o abastecimento humano.  

 
 

3.3. CLIMA E COBERTURA VEGETAL 

 

O clima é resultado de um processo complexo, envolvendo componentes, tais como 

vegetação e solo, em uma enorme variedade têmporo-espacial. Seu comportamento constitui-

se em elemento definidor e um fator configurador das atividades antrópicas.   

As variações climáticas são reguladas pela duração e intensidade da radiação solar, 

precipitação pluvial e temperatura, constituindo-se decisivamente para a definição das 

coberturas vegetais na paisagem.  

De acordo com SERGIPE (1979) o regime pluviométrico do Estado é do tipo 

Mediterrâneo, definido por um período seco de primavera-verão e um período chuvoso de 

outono-inverno. A temporalidade na precipitação está vinculada à ação constante dos Alíseos 

de Sudeste, cujas propriedades acarretam estabilidade, com estados de tempo bons e secos, 

sendo dificilmente modificados pela morfologia regional. Ademais, essa estabilidade só 

desaparece com a intervenção das correntes perturbadas provenientes dos demais sistemas 

atuantes. 

A regularidade das precipitações é assegurada pela atuação de dois sistemas 

meteorológicos: a propagação da Frente Polar Atlântica, responsável pela intensidade das 

chuvas, e as Correntes Perturbadas de Leste, atuantes no litoral no período de maio a agosto 

(FRANÇA; CRUZ, 2007). 

De acordo com a classificação climática de Thorntwaite e Mather (1956), a sub-bacia 

hidrográfica do rio Piauitinga se enquadra no tipo Megatérmico Subúmido Úmido e 

Subúmido. 

O Subúmido Úmido possui bons excedentes hídricos no fim do outono e no inverno e 

moderada deficiência hídrica de verão. É a única classificação climática da sub-bacia que 

apresenta índices hídricos (Im) excedentes positivos e ocorre na área da de estudo 
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compreendida no município de Estância e, parcialmente, nos municípios de Boquim e 

Salgado (FONTES et al, 1999). 

Já o Megatérmico Subúmido, apresenta moderados excedentes hídricos de inverno com 

estação seca bem definida e deficiência hídrica de verão significativa, ocorre parcialmente nos 

municípios de Salgado, Boquim e Lagarto (FONTES et al, 1999). 

 Os índices pluviométricos analisados compreendem o período de 1985 a 2004, 

perfazendo uma série histórica de 19 anos. Neste intervalo o valor médio de precipitação 

encontrada nos postos existentes nas sedes municipais é de 1.475 mm, com comportamento 

médio anual distinto espacialmente. A menor média encontrada foi de 1.182 mm no alto 

curso, em Lagarto, já os maiores valores médios foram identificados no município de 

Estância, no baixo curso da sub-bacia, com uma precipitação de 1.803 mm, conforme tabela 

04. 

 

ANO/PRECIPITAÇÃO ESTÂNCIA LAGARTO BOQUIM SALGADO 
1985 2.344,9 1.747,5 1.720,0 1.790,2 
1986 2.256,3 1.812,5 1.633,6 1.897,3 
1987 1.424,6 1.029,9 1.141,5 1.392,5 
1988 1.967,6 1.273,9 1.836,2 1.896,0 
1989 2.872,2 1.729,1 2.182,6 2.328,2 
1990 1.264,4 884,8 1.196,6 1.387,8 
1991 1.783,9 679,5 1.256,9 1.187,4 
1992 1.752,6 1.012,3 1.606,2 1.175,8 
1993 1.106,5 541,0 755,0 663,7 
1994 1.599,2 879,4 980,7 958,2 
1995 1.241,3 977,1 1.106,5 1.144,2 
1996 1.602,5 1.137,1 1.195,9 1.457,9 
1997 1.368,4 1.117,2 1.312,7 1.283,1 
1998 1.509,8 1.042,1 1.116,2 1.434,2 
1999 2.500,6 1.242,8 1.532,1 1.534,3 
2000 2.167,5 1.054,2 1.454,6 1.880,3 
2001 1.534,8 1.036,9 1.173,2 1.459,3 
2002 1.549,2 1.191,2 1.153,6 1.702,2 
2003 1.498,3 1.054,7 1.034,0 1.174,7 
2004 923,4 1.031,7 1.185,9 1.040,4 

MÉDIA 1.803,5 1.182,8 1.398,6 1.515,1 
Tabela 04: Precipitações médias nos municípios compreendidos na sub-bacia hidrográfica do rio 
Piauitinga. 
Fonte: SEMARH, 2008. 
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O período chuvoso, com base no balanço hídrico (Figura 16) concentra-se nos meses 

de abril a agosto, fato este decorrente da atuação da Frente Polar Atlântica e das Correntes 

Perturbadas de Leste que incidem sobre a área de estudo, podendo constatar, portanto, um 

comportamento estacional das precipitações durante o período outono-inverno. Em 

contrapartida, no período primavera-verão há um decréscimo nas precipitações com raridade 

das chuvas e duração variável, o que definem a característica do regime pluviométrico como 

do tipo “Mediterrâneo” acima identificado.  

O balanço hídrico proposto por Thornthwaite (1948) tem como premissa fornecer 

subsídios aos cultivos agrícolas, a partir da disponibilidade hídrica no solo, desse modo 

evitando maiores perdas. 

Para Oliveira (2002) o conhecimento do período chuvoso é de fundamental importância 

para o desenvolvimento agrícola, pois ele direciona as políticas de planejamento no tocante a 

escolha da variedade a cultivar, período de plantio, colheita e distribuição, principalmente 

para Lagarto, Boquim e Salgado, municípios cuja economia gira em torno da produção 

agropecuária. 
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Figura 16: Balanço hídrico dos municípios compreendidos na sub-bacia hidrográfica do rio Piauitinga. 
Fonte: SEMARH, 2008. 

 

A temperatura estimada para os municípios em questão oscila entre 22 oC para os 

meses mais frios e chuvosos, quais sejam, julho e agosto e 26 oC para os meses mais quentes e 

mais secos, conforme tabela 05 (SERGIPE, 2008). Este comportamento é conseqüência do 

relevo e da orientação dos sistemas meteorológicos. 
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MESES/TEMPERATURA ESTÂNCIA LAGARTO BOQUIM SALGADO 

Janeiro 26.1 26.0 25,7 26,0 

Fevereiro 25.9 25.7 25,5 25,8 

Março 26.1 25.8 25,7 26,0 

Abril 25.5 25.3 25,1 25,4 

Maio 24.8 24.2 24,1 24,5 

Junho 23.8 23.1 22,8 23,4 

Julho 22.8 22.3 22,8 22,5 

Agosto 22.7 22.4 22,2 22,5 

Setembro 23.4 23.2 23,0 23,3 

Outubro 24.6 24.5 24,2 24,6 

Novembro 25.2 24.5 25,1 25,4 

Dezembro 25.6 25.7 25,5 25,7 

MÉDIA 24.7 28,2 24,3 24,6 
Tabela 05: Temperaturas médias nos municípios compreendidos na sub-bacia hidrográfica do rio 
Piauitinga. 
Fonte: SEMARH, 2008. 

 

Portanto, constata-se uma mudança decrescente no comportamento da precipitação e 

crescente da temperatura à medida que se afasta do Oceano, influenciado assim, na disposição 

e caracterização das formações vegetacionais. Isso porque, na mata Atlântica há uma maior 

precipitação e menor evaporação, enquanto na Caatinga ocorre o contrário e no Cerrado há 

um equilíbrio entre os dois elementos do clima (FRANCO, 1983).  

Com base no estudo realizado por Franco (1983) as características edáficas e 

morfológica da área de estudo contribuem para a presença de um ambiente no qual, o 

conjunto florístico está caracterizado originalmente pela presença da Mata Atlântica, cujas 

associações dependem diretamente do número de meses secos e da precipitação anual, e do 

Cerrado ou vegetação de Tabuleiros.  

A mata Atlântica se distribui na área da sub-bacia do Piauitinga, com as suas 

associações, condicionadas pelo clima e pelo tipo de solo predominante. No baixo curso, onde 

o clima é mais úmido e a drenagem insuficiente para o escoamento da água, há a ocorrência 

das plantas higrófilas e hidrófilas. O agrupamento deste tipo de vegetação denomina-se 

Campos de Várzeas (associação perenifólia), que por está presente nos Neossolos flúvicos nas 

margens dos cursos d´água, é constituído por plantas herbáceas, do tipo gramíneas e 

ciperáceas, a exemplo da tabua (Tipha domingensis), aninga (Montrichardia funífera), junco 

(Cyperus articulatus) (FRANCO, 1983). 
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No continuum aos Campos, margeando as áreas embrejadas e de várzeas, se 

desenvolvem as Matas de Várzeas, composta por indivíduos com mais de trinta metros, raízes 

superficiais grossas e longas, folhas e copas grandes e abertas. Como exemplos, a gameleira 

branca (Ficos doliária), ingazeira (Ingá eduli e Ingá sub-nuda), canafístula (Cássia grandis), 

entre outros (FRANCO, 1983). 

 Ainda fazendo parte da associação perenifólia da mata Atlântica, estão as Matas de 

Terra Firme, que se desenvolve do baixo em direção ao alto curso, à medida em que o solo se 

torna menos arenoso e com déficit de água. O porte destas espécies é superior a trinta e cinco 

metros de altura, sendo representados pelo: ingá-poca (Sclerolobium densiflorum), jequitibá 

(Cariniana sp.), ouricuri (Syagros coronata), piaçava (Attalea sp.), além de outros 

(FRANCO, 1983). 

Já as Formações Mistas Estacionais, decorrentes da redução da precipitação e aumento 

do número de meses secos, tem em seu domínio a Mata Atlântica, a partir da sua associação 

subperenifólia, e o Cerrado. 

A predominância de plantas caducifólias sobre as espécies perenifólias, origina a 

formação vegetal Associações Subcaducifólias da Mata Atlântica, cuja transição ocorre 

gradualmente à medida que se adentra a sub-bacia hidrográfica em direção ao alto curso. As 

espécies observadas apresentam altura de até vinte metros, sendo composta pelo Cedro 

(Cedrella sp.), jenipapeiro (Genipa americana), jacarandá (Dahlbergia nigra), alecrim 

(Lantana sp.), etc (FRANCO, 1983). 

Quanto ao Cerrado, vegetação intermediária entre a Mata Atlântica e a Caatinga, no 

nordeste é denominada de Tabuleiros, devido a sua expressividade nas áreas de Tabuleiros 

Costeiros. Na área de estudo, conforma um mosaico entremeando as suas espécies com a mata 

Atlântica.  

A presença de um solo muito lixiviado, dominantemente ácidos e álicos condiciona a 

formação de espécies de troncos com casca grossa, rugosa e suberosa, galhos tortuosos, folhas 

duras, arranhentas e coberta de pêlos, a saber: sucupira (Bowdichia virgilioides), mangabeira 

(Hancornia speciosa), lixeira (Curatella americana) e murici do tabuleiro (Byrsonima 

cidoniaefolia) (ROSS, 2006). 

De forma geral, sabe-se que as variações climáticas exercem grandes influências sobre 

a fisionomia da vegetação, e esta por sua vez, condicionada tanto pelo clima quanto pelo solo, 

vai ocupando ao longo de anos áreas com condições favoráveis para o seu desenvolvimento. 
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Todavia, devido interesses econômicos extrativistas ou cultivares, as formações vegetais 

foram destruídas para ceder espaço aos interesses humanos, principalmente nas áreas 

tabulares e vales ao longo dos cursos existentes na sub-bacia hidrográfica do rio Piauitinga, o 

que repercutiram nas mudanças do clima local, na qualidade do solo e na nova conformação 

da paisagem da região. 
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4.  CONDICIONANTES SOCIOECONÔMICOS DA SUB-BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO PIAUITINGA 

 

A ação humana se caracteriza como importante condicionante para mudanças na 

paisagem da sub-bacia hidrográfica do rio Piauitinga. O levantamento dos impactos 

socioeconômicos analisou dados em diferentes períodos visando diagnosticar ambientes 

anteriormente em equilíbrio. 

Para se compreender melhor a importância do rio Piauitinga, deve-se observar que os 

municípios que fazem parte da sub-bacia conformam uma área de 2.074,551 Km², 

representando um percentual de 9,46 em relação à área total do Estado. O somatório da sua 

população é de 193.383 habitantes segundo a contagem populacional realizada pelo IBGE em 

2007, representando assim, 9,97% do total de Sergipe.  

Ao comparar a população de 1991, 2000 e 2007 observa-se que, mesmo havendo um 

crescimento demográfico inexpressivo nos últimos sete anos de aproximadamente 6 mil 

habitantes, tal crescimento repercute na demanda por água com seus múltiplos usos, 

acarretando em sérios problemas ambientais, como na qualidade da água e até mesmo na 

escassez hídrica (Figura 17).  

 

Figura 17: População total dos municípios na sub-bacia hidrográfica do rio Piauitinga. 
Fonte: PNUD, 2000 e IBGE/Contagem Populacional, 2007. 
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Vale registrar ainda, que os valores descritos acima são da população total dos 

municípios onde a sub-bacia está inserida, ou seja, na área desta unidade de planejamento o 

total de habitantes é significativamente menor. Contudo, mesmo havendo uma 

representatividade populacional reduzida, o uso das suas águas ultrapassa fronteiras político-

administrativas suprindo a carência hídrica de outras bacias hidrográficas, principalmente em 

municípios onde há uma maior concentração populacional na zona urbana (Figura 18).  

Na sub-bacia do Piauitinga, por exemplo, os únicos municípios cujas sedes estão 

inseridas na área de estudo são: Salgado, localizando-se totalmente dentro dos limites da sub-

bacia, e Estância, tendo aproximadamente 25% da sede municipal inserida na área do 

Piauitinga. Todavia, mesmo Lagarto e Boquim possuírem suas sedes fora da área de estudo, 

as sedes destes municípios também são abastecidas pelo rio Piauitinga e seus contribuintes, 

tornado-se, portanto, responsáveis pelos impactos ocorrentes nela, tanto pelos usos da água 

quanto pelas intervenções socioeconômicas. 

 

 
Figura 18: População urbana e rural dos municípios na sub-bacia hidrográfica do rio Piauitinga. 
Fonte: IBGE/Contagem Populacional, 2007. 

 

Os impactos ocasionados pelos usos dos recursos hídricos associados à ocupação na 

área da sub-bacia, tanto de ordem populacional quanto econômica, no município de Lagarto, 

compreendem quase metade da população que mora na zona rural onde desenvolve alguma 

atividade econômica que repercute no consumo de água e na produção de resíduos sólidos e 

líquidos.  

Sabe-se que o desenvolvimento da atividade agrícola exige a oferta do recurso água 

tão quanto o uso na área urbana, e os impactos advindos destes são ressaltados, 

principalmente, no município de Salgado, em que aproximadamente 90% da área do 
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município está inserida no perímetro da sub-bacia, no qual a maioria dos habitantes reside na 

zona rural, área carente de infra-estrutura básica.  

Para compreender melhor os usos e ocupações da sub-bacia, o quadro abaixo 

demonstra quais as principais formas de abastecimento de água ocorrentes nos quatro 

municípios da área de estudo. 

 

Município 

Total de 
domicílios 

particulares 
permanentes 

Forma de Abastecimento de Água 

Rede Geral 
(%) 

Poço ou 
Nascente 

(%) 

Outras 
Formas (%) 

Boquim 5.737 55,8 28,8 15,4 

Estância 14.260 81,9 14,3 3,9 

Lagarto 20.805 56,7 19,2 24,1 

Salgado 4.439 37,3 36,5 26,2 
Quadro 02: Saneamento Básico por domicílios Particulares Permanentes. 
Fonte: IBGE-Censo Demográfico, 2000. 

 

Das formas de abastecimento pesquisadas, a mais utilizada pelos domicílios é a rede 

geral, contudo, somente Estância possui 81,9% de residências abastecidas por este sistema, 

pois é o único município cuja maioria da população possui um abastecimento de água 

seguindo os padrões de qualidade exigidos para o consumo humano. Já nos municípios de 

Boquim e Lagarto, a rede geral é utilizada por pouco mais de 50% dos domicílios pesquisados 

pelo IBGE no ano de 2000, o que não diminui o agravante de quase metade da população 

consumir água através de poços e outras formas não mencionadas.  

Segundo Silva (2005), um fator energético importante, e que pode ser verificado em 

propriedades mais afastadas dos córregos d’água, é a exploração e captação d’água do subsolo 

com a perfuração de poços para exploração do seu nível hidrostático. Essa prática é comum 

na área da sub-bacia e de fundamental importância, pois o volume d’água encontrado no 

subsolo é aproximadamente 20 vezes maior que na superfície, alimentando os sistemas de 

adutoras para abastecimento público, através da perfuração de poços profundos no município 

de Salgado. O qual possui 62,7% dos domicílios consumindo água de poços ou de outras 

fontes de consumo.  

Isto é resultante da boa qualidade e quantidade de recursos hídricos em seu subsolo, 

principalmente na área da sub-bacia do rio Piauitinga onde se pode observar número 

expressivo de poços perfurados, tanto pelo poder público quanto por particulares (Figura 19). 

Esta situação quando não supervisionada se torna um aspecto preocupante, pois a captação de 
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água por poço e consumo sem tratamento, aliada à falta de esgotamento sanitário, podem 

causar sérios problemas à saúde pública e à qualidade ambiental. 

 

  
Figura 19: Poço artesiano no povoado São Bento de Baixo, município de Salgado. 
UTM: E 663.058 N 8.783.572 
 

E tal preocupação é reforçada pelos dados sobre esgotamento sanitário nestes 

municípios que compõem a sub-bacia do Piauitinga. O sistema de coleta de esgoto atende 

somente 13,4% dos domicílios destes quatro municípios, ou seja, mais de 80% dos dejetos 

escoam ou através de sumidouros ou de fossas construídas no fundo dos domicílios, em que 

muitas vezes são construídas sem seguir um padrão que garanta o tratamento final destes 

dejetos (Figura 20).  

Segundo a DESO, atualmente na área da sub-bacia, somente o município de Lagarto 

possui um sistema de tratamento de esgoto. Nos demais municípios os resíduos líquidos ou 

são captados por uma rede geral e despejados in natura em valas, canais e riachos, como 

ocorre nas sedes dos municípios, ou em fossas, comumente utilizado nos Povoados. 

 

 
Figura 20: Esgotamento Sanitário nos municípios compreendidos na área de estudo. 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2000. 
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De acordo com o Censo Demográfico (2000) realizado pelo IBGE, o índice de 

privação de saneamento em Sergipe é bastante elevado, no qual 45, dos 75 municípios 

sergipanos estão compreendidos na faixa que varia de 80 a 100% de carência de infra-

estrutura e serviços, como abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de lixo 

(Figura 21). E dentre estes municípios que apresentam tais privações estão inclusos os quatro 

que fazem parte da área de estudo, o que sintetiza os dados apresentado anteriormente sobre a 

oferta de infra-estrutura básica responsável para a garantia da qualidade de vida e ambiental. 

 

 
Figura 21: Sergipe – Privação de saneamento, 2000. 
Fonte: SEPLAN, 2007. 

 

Quanto à problemática do saneamento ambiental, principalmente da zona rural destes 

municípios, a maioria das propriedades rurais possui um poço artesiano construído nas 

proximidades da residência e poucos metros a este, está instalada uma fossa, muitas vezes 

asséptica, onde são despejados os rejeitos domésticos.  
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Um fato preocupante que ocorreu nos municípios da sub-bacia após a instalação de 

rede de abastecimento nas residências urbanas e rurais, foi à substituição dos poços 

abandonados por fossas, ou seja, no mesmo buraco onde existia o poço passou a receber os 

dejetos das residências, uma atitude que notadamente explana a carência de privação de 

saneamento. 

Por ser uma prática muito comum, passa ser um problema de saúde pública e que 

repercute no meio ambiente local, principalmente no município de Salgado onde as suas 

formações geológicas favorecem a acumulação abundante de água em seu subsolo, facilitando 

que a população consuma água, muitas vezes sem tratamento diretamente através da 

perfuração de poços artesianos.  

A economia dos municípios que compreendem a sub-bacia do rio Piauitinga baseia-se 

nos três setores econômicos: agropecuária, indústria e serviços. Ao tomar como base para 

análise dos condicionantes econômicos o Produto Interno Bruto – PIB dos municípios 

estudados, vê-se a expressividade do PIB Serviços como setor que mais gera riqueza (Figura 

22). Todavia, dentro deste setor da economia, 80% do valor são produzidos pelo comércio das 

cidades-pólo de Lagarto e Estância.  

 

 
Figura 22: Participação do PIB dos municípios da sub-bacia por setor produtivo, 2005. 
Fonte: Produto Interno Bruto dos Municípios Sergipanos – 2002-2005/SEPLAN, 2007. 

 

Os comércios de destes municípios atendem a toda região Centro Sul e até municípios 

da Bahia, oferecendo produtos e serviços dos mais variados tipos, e gerando no ano de 2007 

segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, 5.662 empregos formais nos 1.903 

estabelecimentos comerciais e prestadoras de serviços pesquisados. Esta centralidade urbana 

exercida pelas duas cidades-pólo da sub-bacia é complementada por Rocha (2006) quando 
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afirma que a freqüência no deslocamento das cidades circunvizinhas e povoados tanto para 

Lagarto como para Estância, visando a busca de alimentação, material de construção, serviços 

médicos e odontológicos, além da aquisição de artigos de confecção. 

Todavia, o comércio se aquece nos dias de feira, uma prática comum dos municípios 

sergipanos, e que não difere dos municípios que compreendem a área de estudo. É neste dia 

que a população dos povoados vai até a cidade em busca de bens e serviços para o 

atendimento das suas necessidades. É também o momento para a comercialização de produtos 

da agricultura familiar e do comércio da troca, sendo a feira considerada, portanto, o ponto 

alto da centralidade urbana destes municípios. 

Ademais, a feira é um reflexo da economia local, pois quando as atividades 

predominantes na economia do município estão em declínio, a feira e todo o comércio sofrem 

diretamente com esta queda, o que demonstra a fragilidade na cadeia das atividades 

econômicas locais.  

Quanto às atividades industriais, estas representam 30% da fatia do PIB, sendo 

Estância, o município com a maior participação neste PIB com mais de R$ 221 milhões. Na 

década de 1970, com a política nacional de industrialização, houve a instalação do Distrito 

Industrial de Estância – D.I.E. às margens do rio Piauitinga, passando a possuir duas fábricas 

de concentrado de laranja voltado para exportação (Europa e EUA). Com o D.I.E. a laranja 

assumiu uma posição de agente impulsionador da citricultura da região Centro-sul de Sergipe, 

levando o Estado ao status de segunda maior produtora de laranja do país e exportadora de 

concentrado de suco de laranja do Brasil (GOMES, 2008). Dessa forma, Estância assume 

características urbano-industrial, o que gerou novos empregos e contribuiu para a melhoria 

das condições de vida da população (FRANÇA; CRUZ, 2007). 

Segundo Fontes et al. (1999) várias agroindústrias voltadas para o beneficiamento de 

frutas e cítricos foram instaladas no D.I.E., mas que entraram em crise na década de 1990 

devido à irregularidade do abastecimento da matéria-prima. O parque industrial de Estância 

passou por uma revitalização no final da década de 1990 e atualmente conta com várias 

indústrias de importância nacional e internacional, com destaque para a Cervejaria Águas 

Claras, nas proximidades da sub-bacia do Piauitinga, e a Fábrica de concentrado de suco de 

laranja da Maratá (Figura 23), além de diversas indústrias voltadas para a produção de 

alimentos, equipamentos elétricos, beneficiamento do algodão (têxtil), cosméticos entre 

outros instaladas às margens do rio Piauitinga, que recebem incentivos do para modernizar e 

desenvolver a economia do Estado.  
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Figura 23: Fábrica de beneficiamento da laranja no município de Estância. 
UTM: N 670.383 E 8.755.271 
 

Já em Lagarto e Boquim, os incentivos à industrialização realizados pelo Governo do 

Estado, ocorreram posteriormente à implantação do Distrito Industrial de Estância, com a 

criação dos Núcleos Industriais de Lagarto e de Boquim. Estes núcleos foram implantados 

para estimular o desenvolvimento do setor secundário nestes municípios, sendo que em 

Lagarto contou com a presença do grupo Maratá como pioneiro na modernização industrial do 

município. Atualmente estão instaladas em Boquim indústrias de móveis e suco de laranja, 

em Lagarto, as indústrias que mais se destacam são as de plásticos e embalagens, café, têxtil, 

alimentícia, beneficiamento do fumo e da laranja, e recentemente o município contou com a 

instalação de uma indústria de pimenta do grupo Maratá e outra de produção de calçados da 

Azaléia, localizada no povoado Brasília (FIES, 2008). 

A oferta de emprego nos quatro municípios de estudo, está fortemente atrelada aos 

setores secundário e terciário (Figura 24). Tanto pelo desenvolvimento do setor industrial, que 

atrai a mão de obra da diversos lugares, principalmente da agricultura, quanto pelo comércio 

pujante e diversificado das cidades-pólo da região.  
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Figura 24: Oferta de emprego nos municípios da área de estudo. 
Fonte: RAIS, 2006. 

 

Todavia, o setor secundário, mesmo com investimentos do Governo, não atendeu as 

expectativas da população quanto à oferta de trabalho, isso se deveu à modernização dos 

equipamentos e à falta de capacitação da população para ocupar as vagas ofertadas. Com isso, 

o setor terciário passou a absorver esta mão de obra oriunda muitas vezes da zona rural, em 

decorrência da crise que estava ocorrendo na produção da laranja e do fumo, o que resultou na 

concentração em 69% de pessoal ocupado no comércio e serviços nos municípios da sub-

bacia em 2006. 

O gráfico abaixo faz um comparativo dos números de pessoal ocupado por setor e 

confirma o quanto os investimentos industriais atraíram pessoas para as cidades, bem como o 

êxodo rural, decorrente da crise na laranja no final da década de 1990. 

 

 
Figura 25: Pessoal ocupado por setor. 
Fonte: RAIS, 2008. 
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Em cinco anos o setor de comércio e serviços quase que dobrou no número de 

empregos gerados. Se por um lado esse aumento é bom na ocupação em que mais são 

ofertados empregos condicionando uma maior circulação de dinheiro, por outro, torna o 

comerciário cada vez mais vulnerável, sofrendo pressão da concorrência e da desvalorização 

do seu trabalho. França e Cruz (2007, p. 170) ainda afirma o seguinte: 

 

nos últimos anos, tem-se registrado o aumento das atividades informais, em 
função do desemprego e de reestruturação produtiva. [...] A população vem 
buscando alternativas de sobrevivência através da prestação de pequenos 
serviços ou negócios mais simples, como os de empregados domésticos, 
faxineiros, manicures, moto taxis, transporte clandestino, entre outros. 

 

Ademais, esta reestruturação produtiva gera um forte desequilíbrio entre as atividades 

econômicas ao concentrar quase toda renda em um só setor. O reflexo negativo recai sobre a 

atividade agropecuária, setor mais fragilizado, porém muito importante para o 

desenvolvimento da região por se constituir a atividade basilar dos municípios da sub-bacia. 

Ao retratar as atividades agropecuárias dos municípios da área de estudo, observa-se 

que a pastagem é responsável pela ocupação das maiores áreas destes municípios, totalizando 

92.618 hectares, e que mesmo com o decréscimo da sua área entre os dois censos (Figura 26) 

ainda se destaca em relação à agricultura. 

 

 
Figura 26: Área dos estabelecimentos agropecuários por utilização das terras em hectare. 
Fonte: IBGE – Censo Agropecuário, 1996 e 2006. 

 

A expressividade no tamanho da área de pastagem é um reflexo do processo histórico 

de uso e ocupação da região Centro Sul, que a tornou a maior produtora de bovino de corte do 
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Estado. Almeida apud Santana (2002) explica que a atividade pecuária em Sergipe foi uma 

constante ao longo quatro séculos, pois as condições naturais da vegetação, clima e solo 

permitiram que o gado fosse criado solto nos campos de pastagens naturais, a fim de abastecer 

os mercados da Bahia e Pernambuco. 

Contudo, foi no século XX que a pecuária bovina passou a se destacar na economia 

nacional, levando não somente ao aumento do número de cabeças, bem como ao plantio de 

novas pastagens, o que fez aumentar o número de grandes propriedades valorizadas pelo gado 

e pela pastagem, resultando assim, na concentração da terra e da renda (SANTANA, 2002). 

Na sub-bacia do Piauitinga este contexto não é diferente, mesmo relativizando os 

valores totais dos municípios em virtude da não abrangência da área total destes nos limites da 

sub-bacia, foram observados, através da pesquisa em campo, que as pastagens ocupam 

grandes áreas ao longo do vale do Piauitinga e seus afluentes, principalmente no riacho 

Capivara, médio e baixo curso da sub-bacia, transformando a paisagem das planícies aluviais, 

vertentes e topos dos tabuleiros, em grandes pastagens destinadas ao gado de corte, conforme 

Figura 27. 

 
Figura 27: Pastagem no médio curso, às margens do riacho Capivara. 
UTM: E 667.338 N 8.759.394 

 

Quadro abaixo confirma o uso intenso do solo destinado à pastagem ao detalhar o 

quantitativo de rebanho nos municípios da sub-bacia (Quadro 03). 
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Município 
1996 2006 

Bovinos Caprinos Ovinos Suínos Aves Bovinos Caprinos Ovinos Suínos Aves 

Boquim - SE 11.197 20 640 395 20.812 17.656 67 1.150 666 33.642 

Estância - SE 17.194 31 1.848 1.955 139.669 24.134 90 3.215 1.216 127.306 

Lagarto - SE 43.084 274 4.404 2.004 201.083 65.867 440 8.047 3.223 278.703 

Salgado - SE 7.170 43 1.072 3.777 868.009 12.975 76 1.840 5.248 116.717 

Total 78.645 368 7964 8.131 1.229.573 120.632 673 14.252 10.353 556.368 

Quadro 03: Efetivo dos rebanhos dos municípios da sub-bacia do Piauitinga por espécie (cabeças). 
Fonte: IBGE - Censo Agropecuário, 1996 e Produção Pecuária Municipal, 2006. 

 

O efetivo de rebanho bovino aumentou 50% em 10 anos, sendo somente o município 

de Lagarto responsável por 54% do total em 2006. Tal aumento é resultante da crise na 

produção na laranja, ocasionada pela queda de produção dos pomares velhos e da baixa nos 

preços da laranja no mercado nacional e internacional, levando os antigos produtores de citrus 

a destruírem seus pomares e a passarem a criar gado em partes destas áreas, a fim de 

compensar as perdas na produção. Outro aspecto é que a modernização da pecuária bovina 

levou a melhoria do gado, com a adoção de novas raças e utilização de novas técnicas de 

manejo, garantindo não só o controle de doenças, a exemplo do título de zona livre de aftosa, 

como a qualidade da produção pecuária sergipana. 

Tal modernização ocasiona uma pequena diminuição na área destinada ao gado, o que 

é visível na figura 26, porém mesmo com essa sutil redução, é observado nas áreas de 

pastagem ao longo da sub-bacia, a ocorrência de grandes propriedades ocupadas pelo gado, 

resultando na inibição de ocupação humana ao longo das estradas que cortam a área estudada. 

Esta relação é um indício da concentração de terras que ocorre na região Centro-Sul e que se 

reflete na área de estudo, decorrente não só da pastagem como de outros tipos de cultivos, a 

exemplo da laranja. 

Ainda de acordo com a figura 26, este demonstra um aumento significativo de 400% 

das áreas destinadas às lavouras temporárias no período de 10 anos, saindo do patamar de 15 

mil hectares para pouco mais de 60 mil em 2006. Diversos são os motivos que levaram ao seu 

crescimento, sendo mais relevante o declínio da citricultura sergipana, em que os produtores 

passaram dividir as suas terras com a produção de gado e o cultivo de lavouras temporárias. 

Dentro das lavouras temporárias, tem destaque os cultivos da mandioca, o milho, 

fumo, batata-doce e feijão.  A produção da mandioca, por exemplo, corresponde a 95% de 

toda produção de cultivos temporários em 2005 (Figura 28), sendo ele o grande produto da 
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agricultura familiar. Lagarto se destaca ao concentrar em seu território grande parte da 

produção, aproximadamente 140.000 toneladas, que inicia com os cultivos nos lotes e finaliza 

com a produção nas casas de farinha, particulares ou comunitárias, de derivados da mandioca 

(Figura 29). 

 

 
Figura 28: Quantidade produzida das principais lavouras temporárias nos municípios em estudo. 
Fonte: Produção Agrícola Municipal, 2005. 

 

Este cultivo está associado aos cultivos de milho, feijão, maracujá e fumo, sendo 

bastante visível no alto curso do Piauitinga em pequenas propriedades localizadas nos 

povoados Brasília e Boa Vista, ambos em Lagarto.  

 

 
Figura 29: Casa de Farinha no Povoado Pista Açu em Salgado. 
UTM: E 667.338 N 8.759.394 

 

O fumo é outro cultivo temporário, mas que requer tratos na cultura quanto à mão de 

obra qualificada e ao trabalho intenso. Produzido na região Centro-Sul do Estado, têm o 
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município de Lagarto como o maior produtor e beneficiador. A produção do fumo começou 

em Lagarto a partir do século XVII, onde se destacou como uma das maiores produtoras de 

fumo. Porém, foi no século XX que a produção passou a se desenvolver com a 

industrialização do fumo de corda, movimentando assim a economia de Lagarto ao exportá-lo 

para outros estados (FRANÇA; CRUZ, 2007 e LAGARTO, 2008). Já em Boquim, o fumo 

entrou como uma alternativa à crise enfrentada na laranja, sendo atualmente realizada em 

parceria com a Cia. Souza Cruz, que financia a produção e a destina para as suas unidades 

industriais para a produção de cigarro (ROCHA, 2008). 

Quando se refere aos cultivos industrializados, a laranja tem o maior destaque. 

Introduzida em Sergipe em 1920, foi em Boquim onde desenvolveu os primeiros cultivos, 

gerando a dinamicidade da região Centro-Sul. Na década de 1960, Boquim já despontava no 

Brasil como área produtora de laranja, o que estimulou os demais municípios circunvizinhos a 

produzir, nascendo assim o Pólo Citrícola Sergipano (SANTANA, 2002). 

Nos anos 1980, a citricultura sergipana chega ao seu ápice, tornando-se um dos 

maiores produtores mundiais de laranja, tanto pela modernização nas técnicas, incentivadas 

pela implantação da indústria de suco em Estância, quanto pela crise na produção da Flórida 

(EUA), oriunda de pragas e inverno rigoroso (FRANÇA; CRUZ, 2007).  

 

O envelhecimento dos laranjais, as doenças, as pragas e a ausência de 
políticas públicas de apoio ao produtor, a partir da década de 90, resultaram 
na queda da produção e dos preços, na diminuição da área colhida e do 
pessoal ocupado. Esses fatos contribuíram para uma grave crise social e 
econômica, ocasionando a substituição dos laranjais por outros cultivos ou 
por pastagens. (p. 162). 

 

A citricultura nos últimos anos, passa por um processo de revitalização, recebendo 

investimentos do governo do Estado para a melhoria e controle na produção de mudas a fim 

de evitar a contaminação por pragas. Ademais, o produtor adquire as mudas com o subsídio 

de 50%, estimulando a renovação e o aumento da produção dos pomares. 
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Figura 30: Quantidade produzida pelos principais produtos permanentes. 
Fonte: Produção Agrícola Municipal, 2005. 

 

Tal informação é confirmada pelo gráfico acima (Figura 30) em que se observa o 

aumento na produção da laranja em 2005. Este cultivo é sozinho, responsável por 83% do 

total de cultivos permanentes, o que demonstra a importância histórica e econômica da cultura 

do citrus na região Centro-Sul de Sergipe. Além disso, outro cultivo permanente em ampla 

ascensão nestes municípios, principalmente em Lagarto, é o maracujá. Esta fruta é cultivada 

por pequenos produtores em associação com outros cultivos temporários, sendo a região 

responsável pelo abastecimento das feiras livres e mercados das cidades. 
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5. CENÁRIO DOS CORPOS D’ÁGUA X USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA 

SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIAUITINGA 

 

 

A situação dos recursos hídricos da sub-bacia do rio Piauitinga foram abordados 

através de pesquisa de campo, cujas análises foram realizadas em períodos chuvosos e secos, 

respaldadas pela Legislação Florestal, em que atribui a presença de cobertura vegetal valores 

distintos para nascentes e cursos d´água conforme largura do canal, bem como o uso e 

ocupação do solo. 

 

5.1. NASCENTES 

 

A nascente principal do rio Piauitinga surge no topo da encosta da Superfície 

Pediplanada com vazão ininterrupta ao longo do ano, apresenta vale fluvial suavemente 

ondulado. Sua localização no Povoado Brasília, em Lagarto é decisiva para o atual estado. A 

interferência antrópica, através de práticas agressivas que compreendem o desmatamento da 

mata ciliar e supressão da vegetação para utilização da pastagem e construção de habitações, 

barramento do curso d’água a quinhentos metros da nascente e lançamento de efluentes 

domésticos. Este último merece destaque diante do impacto gerado diariamente, necessitando 

para tal a implementação de esgotamento e tratamento sanitário, não dependendo apenas da 

reivindicação da comunidade compreendida. Pode-se constatar, portanto, que em apenas um 

ponto analisado a presença de impactos ambientais de grandes proporções, conforme figuras 

31 e 32.  

  
Figura 31 e 32: Nascente principal do rio Piauitinga, com destaque para o recebimento de efluentes domésticos 
UTM: E 658.119 N 8.794.888 
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Figura 33: Significativa ausência de mata ciliar, conseqüente erosão das margens, associado ao 
barramento do curso do rio Piauitinga. 

 

No Povoado Boa Vista, em Lagarto, surge outra nascente perene afluente do rio 

Piauitinga no contato entre a Superfície Pediplanada e os Tabuleiros Costeiros. A vegetação 

ciliar é rarefeita, não contemplando o que exige a Legislação Florestal Brasileira, ou seja, um 

raio de cinqüenta metros.  

Visando minimizar esses impactos destaca-se o projeto “Adote um Manancial”, 

coordenada pelo Ministério Público, através da Promotoria de Meio Ambiente da Comarca de 

Lagarto com participação técnica científica da Universidade Federal de Sergipe. Os trabalhos 

de restauração ambiental das nascentes do rio Piauitinga, foram iniciados com participação de 

Órgãos do Governo, Empresas Privadas e Sociedade Civil organizada, tendo como princípio o 

uso de espécies nativas, pois quando do uso desta assegura a conservação da biodiversidade 

regional, aproveita-se as vantagens técnicas e econômicas, têm-se a facilidade de aclimatação 

das mudas, com perpetuação natural das espécies, a partir do cercamento da área conforme a 

Legislação Florestal.  

Segundo o projeto “Adote um Manancial”, em junho de 2007, das 28 nascentes 

diagnosticas em Lagarto, 21 estão completamente degradadas, isto é, não existe o mínimo de 

condição do próprio ambiente recuperar o estrago a médio ou longo prazo se não houver uma 

intervenção denominada de regeneração artificial. As demais nascentes encontram-se em 

estágio de perturbação, em que existe vegetação, mas não atendem a condição mínima da 

Legislação, um raio de 50 metros.  

Destaca-se na figura 34 a cerca fixada com plantio de espécies em antiga área de 

extração de argila, que segundo relatos dos moradores ocasionou um recuo da nascente em 
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aproximadamente duzentos metros. A natureza distrófica álica de pouca profundidade e maior 

pedregosidade dificulta o desenvolvimento das espécies.  

 

 
Figuras 34 e 35: Vista panorâmica de uma das nascentes com destaque para fixação de cerca para recuperação da 
vegetação. Na seqüência deslocamento da nascente em aproximadamente duzentos metros, no contato com a 
Formação Barreiras.  
UTM: E 657.450 N 8.792.984 

 

Após a instalação da cerca, a dessedentação animal foi reduzida consideravelmente, o 

que garante a lavagem de roupa, fato este que ocorre ao longo dos cursos d’águas existentes 

na sub-bacia (Figura 36). No caso das nascentes destaca-se a construção de pequenas 

barragens de fundamentalmente de cimento, cujo uso é justificado pelos moradores em 

decorrência da ausência do serviço de abastecimento canalizado. 

 

 
Figura 36: Nascente de afluente do rio Piauitinga, com moradores lavando roupas. 
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O minadouro localizado no Povoado Açu Velho em Lagarto, apresenta perenidade ao 

longo do ano, com destaque para a coloração azulada, em decorrência da composição 

mineralógica existente. O vale fluvial de fundo chato é densamente ocupado pelos cultivos de 

subsistência, como mandioca, milho e feijão.  

Idas a campo em intervalo de um ano possibilitaram constatar o crescimento da 

vegetação no entorno desta nascente. Entretanto, a ausência de consciência ambiental por 

parte da população local, quando da utilização para lavagem de roupas, desencadeia a retirada 

da vegetação em tempo que fazem descarte do material não degradável (Figura 37). Outro 

ponto interessante é o desconhecimento dos usos posteriores realizados a jusante, como o 

abastecimento d’água para aproximadamente 100.000 habitantes. Constata-se, portanto, a 

necessidade de realizar trabalho de educação ambiental diretamente com as comunidades 

envolvidas ao longo dos cursos d’água. 

 

 
Figura 37: Nascente em processo de recuperação após plantio de espécies, 2007 e 2008 respectivamente. 
UTM: E 656.475 N 8.792.984 
 

A nascente do riacho Grilo, encontra-se localizado no contato do Pediplano Sertanejo 

e Tabuleiros Costeiros, sob os solos Latossolos Amarelo Distrófico, na mesma faixa 

hipsométrica , entre 140 e 200 metros, cujo vale apresenta-se intensamente utilizado para o 

cultivo de milho associado com a laranja. A mata ciliar existente apresenta adensamento 

diferenciado, com quantitativo maior que as anteriores, porém em desajuste com a Legislação 

Florestal (Figura 38).  
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Figura 38: Vale da nascente do riacho Grilo, com em intenso processo de utilização agrícola.  
UTM: E 658.245 N 8.780.242 

  

A nascente da Lagoa do Cano, no Povoado Estancinha II, é utilizada para irrigação do 

cultivo de laranja e capim para alimentar o gado e ainda para lavagem de tratores e 

pulverizadores (Figura 39).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 39: Vista da nascente Lagoa do Cano, com destaque para o minadouro com casa de bomba. 
UTM: E 662.570 N 8.791.438 

 
 
5.2. CURSOS D’ÁGUA 

 

Os principais cursos d’água perenes existentes na sub-bacia hidrográfica do rio 

Piauitinga distribuem-se na margem esquerda pelo riacho Grotão e rio Quebradas e na 

margem direita pelo riacho Grilo, Teté e rio Capivaras. 

O rio das Quebradas tem sua denominação inicial como riacho Grotão, percorrendo 

todos os municípios da sub-bacia, a exceção de Boquim. O rio das Quebradas possui a maior 

extensão, cuja utilização de suas margens é aproveitado para a atividade agrícola 
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prioritariamente milho e mandioca, além do consumo humano e dessedentação animal, 

conforme figura 40. 

 

 
Figura 40: Vista do leito do rio Quebradas no médio curso, na SE 270 com seus múltiplos usos. 
UTM: E 669.872 N 8.785.588 

 

Outro riacho de grande relevância para a constituição da sub-bacia hidrográfica do 

Piauitinga é o denominado Grilo que, com sua vazão contínua, mesmo nos períodos secos, 

mantém seu curso d’água perene possibilitando a captação de água para abastecimento da 

sede municipal de Boquim (Figura 41).  

 

 
Figura 41: Captação de água no riacho Grilo, no município de Boquim. 
UTM: E 664.081 N 8.777.284 
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O riacho Riachão ou do Teté, como é popularmente conhecido possui condições 

climáticas diferenciadas, com os índices pluviométricos elevados, o que possibilitaria uma 

contribuição hídrica significativa. Contudo a ausência de recobrimento vegetacional nas zonas 

de recargas, supressão da vegetação ciliar, uso intensivo ao longo de seu curso compromete a 

sua vazão, que são substituídas por intervenções antrópicas, como a construção de barragens 

na tentativa de armazenamento hídrico figura 42. Destaca-se na área o intenso escavamento 

do leito com modelagem colinosa conforme figura 43. 

 
Figura 42: Barragem rompida em afluente do riacho Teté, no município de Estância. 
UTM: E 666.979 N 8.769.140 

 

 
Figura 43: Modelado do riacho Teté, no município de Estância. 
UTM: E 666.854 N 8.769.918 
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Já o riacho Capivara, afluente no Baixo Curso, apresenta o maior estágio de 

degradação, com intenso processo de assoreamento em suas margens e formação de bancos de 

areias. Em alguns trechos observa-se a tentativa de conter essa ação desencadeada entre 

outros fatores pela supressão da vegetação ciliar e uso excessivo do solo com pastagem 

(Figura 44). 

 

 
Figura 44: Vista panorâmica de afluente no Baixo Curso barrado para irrigação, porém sem fluxo d’água para 
abastecer seu afluente o riacho Capivara já em avançado estado de degradação, sem mata ciliar. 
UTM: E 667.338 N 8.760.340 
 

Visando minimizar os impactos ao longo da micro bacia hidrográfica do riacho 

Capivara, foi realizado um estudo para recuperação de áreas degradadas, sob coordenação da 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente, no qual diagnosticou-se as propriedades existentes na 

área. Constatou-se a existência de propriedades predominantemente formadas por minifúndios 

de até 10 ha, ocupados na sua maioria por pastagens para criação extensiva de pequenos 

rebanhos com pastagens mal-manejadas e em processo de degradação, agricultura de 

subsistência, e alguns pequenos remanescentes de mata em diferentes estágios de 

antropização e/ou sucessão ecológica.   

O trabalho destaca ainda que nenhum proprietário declarou adotar práticas 

conservacionistas, embora manifestem interesse por estas técnicas principalmente para evitar 

o desmoronamento dos taludes marginais, conforme figura 45. 
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Figura 45: Riacho Capivara assoreado, com destaque para desmoronamento de contenção arficial. 
UTM: E 667.050 N 8.761.136 

 

Em outro afluente do riacho Capivara, que cruza a estrada SE 471, pode-se constatar 

ação do aumento da vazão em decorrência do período chuvoso ocasionando desmoronamento 

da pista, mesmo com a presença significativa da vegetação ciliar de grande porte (Figura 46). 

 

 
Figura 46: Afluente do riacho Capivara sob ação do aumento das precipitações. 
UTM: E 667.095 N 8.760.978 

 

O rio Piauitinga apresenta um grande potencial para abastecimento humano, pois 

apresenta características de potabilidade que o asseguram como único manancial de água doce 

do centro-sul e sul do Estado, com baixo teor de salinização.  

O processo de abastecimento d’água inicia no povoado São Bento em Salgado (Figura 

47) e envolve a captação, tratamento e distribuição para as sedes dos municípios de Lagarto, 

Simão Dias, Riachão do Dantas e vinte e sete comunidades rurais. O Sistema Integrado do 

Piauitinga posteriormente recebe águas da barragem Dionísio Machado, em Lagarto, não 

fazendo parte da sub-bacia em questão, possibilitando um abastecimento de aproximadamente 

120.000 habitantes. 
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Figura 47: Sede e barragem para captação d’água na Estação de Tratamento de Água do Sistema 
Integrado do Piauitinga. 
UTM: E 664.106 N 8.782.658 
 

O abastecimento da sede de Salgado merece destaque, por não ser realizado através da 

captação acima citada, mas sim através da perfuração de poços, um total de sete dos quais 

cinco estão em funcionamento, o que demonstra a necessidade de unidades complementares 

para atender a demanda atual e futura do Sistema Integrado do Piauitinga.  

Foi identificado ainda que mesmo os povoados existentes na sub-bacia do rio 

Piauitinga disponibilizando água para municípios distantes, a população não dispõe de 

cobertura da rede pública de abastecimento d’água utilizando-se de poços artesianos. Em 

alguns casos, quando do fornecimento de água encanada, há a substituição do elemento água 

nos poços pela instalação de fossas que realizam o descarte de efluentes sólidos e líquidos, 

acelerando o processo de contaminação do solo e conseqüentemente do lençol freático, uma 

vez que os efluentes líquidos são infiltrados diretamente sem o devido tratamento. 

O rio Piauitinga tem ao longo de seu curso diversos aproveitamentos, dos quais sua 

importância que vai desde a beleza paisagística ao fornecimento d’água para o consumo 

humano, dessedentação animal, irrigação, agropecuária, elemento do processo industrial, 

fonte de renda para pescadores, ou seja, fonte de vida para uma parcela significativa dos 

cidadãos moradores ou não dessa sub-bacia hidrográfica. 

No alto curso recebe contribuição de afluentes com vazão suficiente para ser captada 

em Salgado e posteriormente banha a sede municipal, com destaque para o tradicional 

potencial de balneabilidade que se encontra abandonado (Figura 48). 
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Figura 48: Balneário abandonado no município de Salgado. 
UTM: E 666.176 N 8.780.424 
  

No médio curso a paisagem é marcada pela supressão da vegetação e substituição para 

a prática da pastagem, com aumento no tamanho das propriedades. Esse fato desencadeou 

invasões e formação de acampamentos, visando à desapropriação, sendo esta questão já 

discutida em estância governamental (Figura 49). 

 

 
Figura 49: Rio Piauitinga no médio curso, com acampamentos às margens da SE 472, em Salgado. 
UTM: E 666.746 N 8.772.249 e E 666.489 N 8.777.348 
 

O baixo curso do rio Piauitinga caracteriza-se pelas práticas impactantes de retirada de 

areia do leito, fato constatado em campo, nos cursos do rio Piauitinga e riacho Capivaras, 

mesmo o canal apresentando estado avançado de assoreamento (Figura 50). 
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Figura 50: Retirada de areia no baixo curso, no rio Piauitinga e riacho Capivara. 
UTM: E 672.688 N 8.762.572 e E 667.557 N 8.758.936 

 

Os resíduos produzidos na cidade de Estância são despejados em um terreno que 

localiza-se no divisor de águas no baixo curso às margens da BR 101, porém no topo da 

vertente existe um afluente do rio Piauitinga que passa a receber o chorume oriundo do 

processo de decomposição (Figura 51). 

 

 
Figura 51: Vista frontal e da retaguarda da lixeira às margens da BR 101 em Estância.  
UTM: E 672.964 N 8.759.834 

 

O rio Piauitinga ao margear a cidade de Estância, traz em seu bojo a importância 

histórica quando do registro da passagem do Imperador Dom Pedro II, em 1860 ao 

abastecimento, destaca-se na mesma área o potencial turístico caso haja um processo de 

revitalização deste manancial (Figura 52).  
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Figura 52: Ponte sob o rio Piauitinga e bares ocupando às margens desse manancial, na sede de Estância. 
UTM: E 670.113 N 8.754.336 

 

A sede de Estância é abastecida pelas águas do rio Piauitinga, porém sua captação é 

comprometida por estar localizado no baixo curso, recebendo toda a carga de sedimentos 

carreados desde o alto curso, associado aos efluentes domésticos e defensivos agrícolas, ou 

seja, de constituintes orgânicos e inorgânicos. Diante disso é utilizado um maior número de 

produtos químicos para o tratamento e posterior abastecimento e consumo humano (Figura 

53). 

 

 
Figura 53: Captação de água no rio Piauitinga na sede de Estância. 
UTM: E 670.025 N 8.754.546 

 

E por fim a foz do rio Piauitinga está localizada próximo à BR 101 sentido sul, na sede 

municipal de Estância, culminando na foz com o rio Piauí, cujo exutório final é o Oceano 

Atlântico, conforme figura 54. 
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Figura 54: Foz do rio Piauitinga, na confluência com o rio Piauí. 
UTM: E 669.223 N’ 8.752.390 

 

Seu trecho final é caracterizado por uma planície de inundação disposta em áreas de 

pastagens associadas à ocupação urbana, com destaque para o Distrito Industrial de Estância, 

contribuindo para o lançamento de efluentes industriais, além dos domésticos provenientes da 

sede municipal. Portanto o nível de contaminação dos recursos hídricos em sua foz 

compromete a sua utilização, mesmo tendo sido observado alguns pescadores nesta área, fato 

minimizado pela ação estuarina no rio Piauí. 

Como parte fundamental para o planejamento integral da sub-bacia hidrográfica foi 

realizado um mapeamento do uso e ocupação do solo, retratando o comportamento das 

intervenções antrópicas (Figura 55 e 56). Entretanto, o uso de mapas analógicos apresentou 

limitações, como, por exemplo, a dificuldade de atualização das informações nele contidas, 

tendo em vista a alteração dinâmica do espaço, a dificuldade para sobreposição das 

informações em número cada vez maior, ocasionando demora na realização de tarefas. 

Desse modo, foram utilizadas técnicas de geoprocessamento, que possibilitaram a 

interpretação da paisagem através de cruzamento de informações e operações lógicas.  

O uso de uma imagem de satélite de média resolução possibilitou a identificação de 

elementos, antes imperceptíveis nas escalas existentes para a área de estudo no Estado de 

Sergipe. 

A escolha das classes deu-se a partir do reconhecimento prévio da área em campo e 

visualização da imagem, constituindo-se em: área degradada ou solo exposto, área urbana, 

capoeira, cultivos agrícolas, mata, pastagem e área sem informação. Este último 

correspondendo ao material de baixa qualidade que após tratamento impossibilitou sua 

interpretação. 
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Os dados de uso do solo demonstram a paisagem da sub-bacia, predominantemente 

rural, com grandes áreas de pastagem e cultivos. O desenvolvimento da atividade 

agropecuária desencadeou um processo histórico de desmatamento para expansão agrícola e 

formação de pastagens, surgindo posteriormente em substituição às matas, através da 

rebrotação, uma vegetação secundária denominada capoeira. 

 

CLASSES DE USO KM² 
ÁREA 

RELATIVA 

Mata 118 30,45 % 

Pastagem 83,25 21,48 % 

Cultivos agrícolas 85,08 21, 96 % 

Vegetação capoeira 89,75 23,16 % 

Área urbana 5,9 1,52 % 

Área degradada 5,5 1,42 % 

Tabela 06: Dados obtidos a partir da interpretação da imagem de satélite SPOT (SEMARH, 2004) e cálculos de 
área realizados em ambiente SPRING. 
 

Os cultivos estão localizados no alto curso da bacia, no Pediplano Sertanejo, onde a 

área cultivada representava cerca de 21,96 % da área total, com destaque para as plantações 

de citrus com suas variações, além do cultivo de subsistência desenvolvido em pequenos 

sítios. 

As pastagens ocorrem no médio e principalmente no baixo curso com estrutura 

fundiária superior aos cultivos, correspondente a 21,48 %. As pastagens alternam-se entre 

pastos manejados e abandonados, este se constituindo em reserva de valor, ocasionando 

conflitos de terra. 

A interpretação das imagens possibilitou identificar estágios da capoeira, com porte e 

densidade variadas, sinalizando seu processo regenerativo. Entretanto, com o avanço das 

culturas sazonais este processo pode ser interrompido em detrimento do aproveitamento 

econômico. 

As matas são encontradas em alguns trechos dos cursos d’água em questão, entretanto 

não possui o limite mínimo estabelecido pela Legislação Federal, o que pode comprometer a 

reposição da recarga d’água na sub-bacia hidrográfica do rio Piauitinga. 
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Os remanescentes da vegetação original encontram-se em áreas de difícil acesso, 

principalmente nas vertentes de maior declividade e topos de morros, ocupando 30,45% da 

área total. 

A definição da ocupação urbana ocorre de forma espaçada através de Povoados e das 

sedes municipais de Salgado e parcialmente Estância, com destaque para o Distrito Industrial 

e a presença de conjuntos habitacionais com incentivos governamentais ocorre próximo às 

sedes.  

As áreas degradadas desencadeiam a exposição completa do solo, comprometendo o 

processo de infiltração da água no lençol freático, ocorrendo de forma bastante isoladas, e 

vinculadas à extração do minério argila, construções e outros fins. 

 A ocupação desordenada do solo na sub-bacia hidrográfica, deu-se a partir da 

ausência do Governo quando do descumprimento da Lei e políticas públicas mal 

dimensionadas ao longo do seu período de ocupação. Ocasionando em um uso intenso de 

práticas agrícolas à industrialização, ocasionando, prejuízos ambientais. Dessa forma, a ênfase 

no planejamento do uso do solo tem como função nortear as decisões a serem tomadas, 

direcionando a maneira como os recursos do ambiente devem ser utilizados para beneficiar a 

sociedade atual, sem comprometê-los para o futuro. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A aplicação das propostas metodológicas proporcionou uma leitura da paisagem 

evidenciada pela apropriação do uso do solo, se constituindo em referência para a 

compreensão de grande parte dos problemas ambientais.  

A necessidade de planejamento em bacias hidrográficas tem importância quando 

vemos que esta unidade representa uma parcela pequena, mas não desprezível na manutenção 

dos recursos naturais. Este trabalho, então, constitui uma importante fonte de informações 

para o gerenciamento e manejo adequado dos recursos hídricos na área da bacia hidrográfica 

do rio Piauitinga. 

De modo geral, entre as respostas esperadas para este trabalho destacam-se a 

confecção das cartas temáticas, organizadas a partir dos dados gerados por sensores remotos, 

o qual possibilitou a quantificação e cruzamento de informações através das técnicas de 

geoprocessamento, melhorando a análise geoespacial. 

Neste âmbito, foi desenvolvida uma base cartográfica digital para os recursos hídricos 

e uso do solo na escala 1: 25.000, para monitoramento da dinâmica ambiental da região.  

A análise das variáveis morfométrica da drenagem, além de possibilitar inferências sobre 

as características geológicas, geomorfológicas e pedológicas da sub-bacia, poderá servir também 

como parâmetro para o planejamento do uso e ocupação do solo, pois através dos índices 

verificados podemos estabelecer níveis de fragilidades e com isso adequar os projetos de 

parcelamento do solo as características físicas da área. 

Os resultados obtidos de sua aplicação demonstram-na eficaz, validando a sua 

utilização para determinação dos padrões de uso do solo em extensa área de modo rápido e 

preciso. 

Para tanto, foi abordado o processo de ocupação da área nas últimas décadas, sendo 

uma região tradicionalmente utilizada para a agropecuária, que após receber incentivos 

governamentais desenvolveu o setor industrial. Desses relatos foram assinaladas as principais 

variáveis espaciais que influenciam o modelo conceitual de mudanças, diante das atividades 

de uso impactante.  

Desse modo, pode-se constatar que após estudos, este manancial para abastecimento 

d’água, que compreende atualmente cerca de 10% da população de Sergipe, está ameaçado 

em decorrência de ações impactantes, decorrentes principalmente, pelo esgotamento sanitário, 

desmatamento, retirada de areia no leito e lixões. 
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A implementação do esgotamento sanitário nas áreas urbanas e rurais, repercutirá em 

redução dos gastos com saúde pública, decorrente de doenças associadas a questões hídricas; 

redução do uso de produtos químicos para potabilidade da água; bem como assegurar os 

múltiplos usos, desde o consumo humano à realização das atividades econômicas.  

A recuperação de áreas degradadas minimizará a supressão da vegetação, 

especialmente às localizadas nas áreas de recargas, como as nascentes, canais de drenagem e 

topos das vertentes, além de conservar a vegetação existente de maior porte.  

Outra ação de grande relevância é o estimulo para as discussões do conteúdo meio 

ambiente nas disciplinas escolares, tendo por base a promoção ou avanço do nível da 

consciência ecológica das crianças e jovens, visando à qualidade de vida e a sustentabilidade 

da população. 

A escassez do recurso água, pode num futuro próximo acarretar em comprometimento 

conflitos nas suas potencialidades e na sua capacidade de atender a demanda a qual está 

destinada, acarretando em problemas para a sustentabilidade local. 

Logo, espera-se que este estudo sirva de base para a implementação da gestão 

ambiental, por meio dos agentes públicos, iniciativa privada, sociedade civil, enfim os 

usuários a partir da instalação do Comitê de desta bacia hidrográfica. 

Finalmente, o material cartográfico apresentado e elaborado a partir de técnicas de 

geoprocessamento, torna-se um banco de dados estruturados em ambiente de Sistema de 

Informação Geográfica, passível de atualização e disponibilização para subsidiar trabalhos 

que tenham como foco a sub-bacia hidrográfica do rio Piauitinga. 
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