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RESUMO 

 

A bacia hidrográfica é considerada como o conjunto de terras drenadas por um rio principal e 

seus afluentes, e como uma unidade de análise da superfície terrestre, onde é possível estudar 

as inter-relações entre os elementos da paisagem. A área em estudo, a bacia inferior do Rio 

Real, é composta pelos municípios baianos de Jandaíra e Rio Real, e dos municípios 

sergipanos Cristinápolis, Indiaroba, Itabaianinha, Tomar do Geru e Umbaúba. É dotada de 

características ambientais peculiares como a planície costeira formada por restingas, que se 

originaram pela superposição de cordões litorâneos, manguezais e campos dunares. Assim 

este trabalho tem por objetivo analisar as condições socioambientais da Bacia Inferior do Rio 

Real, bem como propor subsídios para o seu planejamento e gestão ambiental. O referencial 

teórico-metodológico foi baseado nos estudos de Bertrand que ofereceram subsídios para os 

estudos integrados. Desta forma, para alcançar os objetivos foram realizados levantamentos 

bibliográficos, cartográficos, documentais e de campo, onde se constatou a atuação de 

diversos atores sociais na configuração da paisagem, a exemplo das atividades econômicas: 

citricultura, cocoicultura, pecuária, carcinicultura e o turismo, com destaque para município 

de Jandaíra/BA, que em função da beleza da paisagem do Povoado Mangue Seco atrai muitos 

turistas nacionais e internacionais, ainda neste município, na praia de Costa Azul há 

perspectiva de construção de resorts, o que poderá contribuir para o aumento do fluxo 

turístico. Além disso, buscou-se, a partir das unidades de relevo (Planície Costeira, Tabuleiros 

Costeiros e Tabuleiros do Rio Real), fazer uma análise geossistêmica dos condicionantes 

geoambientais, das atividades econômicas, dos aspectos populacionais e do seu potencial 

turístico. Cabe aos responsáveis pelo planejamento e gestão, promover o desenvolvimento 

sustentável potencializando os efeitos benéficos e compatíveis com os princípios de 

igualdade, justiça social e sustentabilidade ambiental. 

 

Palavras-chave: Bacia hidrográfica. Geossistema. Turismo e Paisagem. 
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ABSTRACT 

 

The watershed is defined as all land drained by a main river and its tributaries, is taken as a 

unit of analysis of the surface, where it is possible to study the interrelationships between 

landscape elements, in this sense, the area study, the lower basin of the Rio Real, is composed 

of municipalities of Bahia and Rio Real Jandaíra and the municipalities in Sergipe 

Cristinápolis, Indiaroba, Itabaianinha, and take the Geru Umbaúba. It is endowed with unique 

environmental features such as coastal plain formed by salt marshes, mangroves that were 

originated by the superposition of beach ridges and dune fields. Given that this work is to 

analyze the social and environmental conditions of the Lower Basin of the Rio Real as well as 

providing grants for the planning and environmental management. The theoretical and 

methodological studies was based on Bertrand that offered subsidies for integrated studies. 

Thus, to achieve the objectives were achieved bibliographic, cartographic, documentary and 

field, where he found the performance of various social actors in shaping the landscape, like 

the economic activities: citrus, cocoicultura, cattle, shrimp farming and tourism, with 

especially the city of Jandaíra / BA, which according to the beauty of the landscape of 

Mangue Seco Village attracts many domestic and international tourists, even in this town on 

the beach of Costa Azul is no prospect of construction of resorts, which may contribute to 

increased tourist flow. In addition, we sought from the relevant units (Coastal Plains, Coastal 

Plains and the Rio Real trays), to analyze geosystems of geoenvironmental conditions, 

economic activities and population aspects of its tourism potential. It is responsible for the 

planning and management, promote sustainable development and enhancing the beneficial 

effects consistent with the principles of equality, social justice and environmental 

sustainability. 

 

Keywords: River basin. Geosystem. Tourism and Landscape. 
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I  INTRODUÇÃO  

 

O meio ambiente deve ser entendido como algo em equilíbrio dinâmico com 

peculiaridades próprias. Entretanto, quando a sociedade se organiza impõe mudanças aos 

ambientes naturais causando prejuízos, como degradação ambiental e redução da qualidade de 

vida.  

O homem ocupa e explora o espaço natural para a satisfação de suas necessidades, e 

na medida em que percebe que esse espaço não o satisfaz, tende a manipulá-lo 

irracionalmente, não respeitando as condições do meio ambiente global e muito menos às leis 

da natureza (BENI, 2002). 

A identificação da bacia hidrográfica, como unificadora dos processos ambientais e 

das interferências humanas, tem conduzido a um interesse cada vez maior por parte dos 

pesquisadores em estudar sua dinâmica e propor soluções para uma utilização mais adequada.  

Historicamente, os rios como parte integrante das bacias hidrográficas sempre tiveram 

um papel fundamental nas sociedades, a exemplo dos Rios Tigre e Nilo que foram fatores 

decisivos para o surgimento de antigas civilizações, como também para a irrigação e 

fertilização dos solos. Cunha (2003) aborda que os rios espelham, de maneira indireta, as 

condições naturais e as atividades humanas desenvolvidas na bacia hidrográfica sofrendo, em 

função da escala e intensidade de mudanças nesses dois elementos, alterações, efeitos e 

impactos no comportamento da descarga, carga sólida e dissolvida, e poluição das águas.  

O estudo da Bacia Inferior do Rio Real servirá como mais um subsídio a fim de se 

compreender a atuação dos atores sociais responsáveis pela configuração da paisagem, 

permitindo constatar a necessidade de se buscar entender de forma integrada os indicadores 

geoambientais, as atividades econômicas, os aspectos populacionais e o seu potencial 

turístico. 

O conhecimento dos aspectos geoambientais da Bacia Inferior torna-se essencial para 

um melhor planejamento e ordenamento deste espaço, já que se trata de uma área com 

múltiplos usos e com vetores diferenciados de ocupação destacando-se atividades sócio-

econômicas que interferem na configuração das paisagens, dentre elas a citricultura, a 

pecuária, a carcinicultura e o turismo de sol e praia. 
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O destaque turístico é resultado da beleza cênica do seu estuário, principalmente no 

Povoado Mangue Seco com suas dunas e praias que vêm atraindo uma diversidade 

significativa de turistas. 

O principal objetivo desta dissertação é analisar as condições socioambientais da bacia 

inferior do Rio Real, como subsídio para o seu planejamento e gestão ambiental. Mais 

especificamente pretende-se: caracterizar os componentes do sistema ambiental físico; 

analisar a estrutura populacional das comunidades; analisar o uso e a ocupação da terra; 

caracterizar as atividades econômicas; verificar as diferentes formas de poluição e degradação 

ambiental existentes na bacia inferior e identificar as potencialidades turísticas dos ambientes 

naturais frente às interferências antrópicas. 

A estrutura dessa pesquisa consta de cinco capítulos que envolvem além das 

discussões teóricas, os procedimentos metodológicos adotados e os resultados encontrados. 

O primeiro capítulo visa introduzir, de forma sucinta, a proposta da dissertação, a 

metodologia adotada, além de fazer um recorte espacial. 

No segundo capítulo são feitas discussões teóricas sobre a bacia hidrográfica como 

unidade de planejamento e gestão ambiental. A partir daí procurou-se argumentar o 

geossistema como um fator dinâmico da paisagem, além de relacionar esta paisagem ao 

turismo. 

O terceiro capítulo apresenta, de forma integrada, as relações entre os condicionantes 

geoambientais que servirão para compreender a dinâmica natural da área, a exemplo dos 

aspectos geomorfológicos, geológicos, climáticos, pedológicos, seus recursos superficiais e 

subterrâneos e a cobertura vegetal. 

O quarto capítulo trata da dinâmica socioeconômica através de um breve histórico da 

ocupação e produção do espaço, e da análise dos dados sobre urbanização, educação, saúde, 

concentração de renda e fundiária e saneamento básico. A concentração fundiária foi 

relacionada às atividades econômicas que são estudadas através de apresentação de tabelas e 

de suas respectivas análises. Neste capítulo o turismo nos Povoados Mangue Seco e Costa 

Azul (Município de Jandaíra) será apresentado através da sua infra-estrutura, dos 

investimentos públicos e privados. 

No quinto capítulo, “As Unidades de Paisagem da Bacia Inferior do Rio Real” trata da 

delimitação da área em estudo a partir do seu relevo que seguindo a metodologia de Bertrand 



3 
 

houve uma divisão em geossistemas que tenta relacionar, de forma integrada, os 

condicionantes geoambientais e a atuação antrópica. 

 

1.1  RECORTE ESPACIAL DA ÁREA DE ESTUDO 

 

Compondo o quadro da hidrografia dos Estados de Sergipe e Bahia com área total de 

4.968,44 Km
2
, a bacia do Rio Real abrange vinte e dois municípios. O rio principal nasce no 

município de Cícero Dantas (Bahia). e deságua no Oceano Atlântico, juntamente com o rio 

Piauí, entre os municípios de Jandaíra, Indiaroba e Estância. 

A área de estudo, Bacia Inferior, ocupa uma área de 1.702 km
2
, composta pelos 

municípios baianos de Jandaíra e Rio Real e dos municípios sergipanos de Cristinápolis, 

Indiaroba, Itabaianinha, Tomar do Geru e Umbaúba (Tabela 1 e Figura 1), estando incluída 

nos territórios Sul Sergipano e Agreste de Alagoinhas/Litoral Norte (Bahia). 

 

Tabela 1 – Bacia Inferior do Rio Real, área dos municípios. 

Estado Município 
Área total 

(km
2
) 

Área inserida na bacia 

inferior (km
2
) 

% sobre a bacia 

inferior 

Bahia 
Jandaíra 613 511 30,02 

Rio Real 707 288 16,92 

Sergipe 

Cristinápolis 254 254 14,92 

Indiaroba 313 158 9,30 

Itabaianinha 495 166 9,75 

Tomar do Geru 287 287 16,86 

 Umbaúba 117 38 2,23 

Total 2.786 1.702 100 

Fonte: IBGE, 2007. 

Organização: Boni Guimarães Costa. 

 

O estuário do Rio Real é dotado de características ambientais peculiares, com um 

diversificado ecossistema, rico em espécies da flora e da fauna regional, restingas, dunas e 

manguezais. Para tentar proteger toda essa diversidade foram criadas as áreas de proteção 

ambiental do Litoral Sul de Sergipe e a do Litoral Norte e Mangue Seco, na Bahia.  
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Figura 1 - Bacia Inferior do Rio Real, Divisão Político-administrativa, 2011. 
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A área de estudo é servida por um sistema multimodal de rodovias, hidrovias e 

ferrovia, havendo uma predominância das primeiras, assim como ocorre no Brasil. 

Com relação às rodovias, a BR 101 é a mais transitada, e em melhor estado de 

conservação, sendo o principal eixo de ligação entre o Sul e Nordeste do Brasil, como 

também é responsável pela integração de municípios baianos e sergipanos, sendo utilizada 

para transporte de pessoas e mercadorias. 

Em Sergipe, as rodovias estaduais estão representadas pela SE 224, que faz a ligação 

entre Cristinápolis e Tomar do Geru; a SE 100 que liga Indiaroba a Terra Caída; a SE 318 que 

vai da BA 099 (Linha Verde) até a BR 101, no município de Estância, conectando todo o 

fluxo turístico da Bahia. A SE 285 faz a ligação da SE 318 ao povoado Pontal em Indiaroba, 

local de embarque ao Povoado Mangue Seco (BA), rodovia esta que vem recebendo 

investimento em sua estrutura asfáltica, que influencia de forma positiva no fluxo turístico. 

Na Bahia, a BA 099, conhecida como Linha Verde, atravessa o município de Jandaíra, 

destacando-se por conectar Salvador ao litoral norte, é importante também por ser uma das 

portas de entrada de Sergipe. A BA 396 atravessa os municípios de Jandaíra e Rio Real. A 

falta de manutenção é uma marca desta rodovia.  

Em Indiaroba, o Rio Real é utilizado diariamente como hidrovia para transportar 

funcionários da empresa de carcinicultura Lusomar (Figura 2), localizada no município de 

Jandaíra. Ainda, em Indiaroba, no Povoado Pontal há um cais onde partem embarcações que 

transportam moradores locais e turistas ao Povoado Mangue Seco – Jandaíra. 

 
Figura 2 – Embarcação utilizada para transporte de funcionários de uma empresa 

de carcinicultura, estuário do Rio Real, Município de Jandaíra. 
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Os municípios de Rio Real e Tomar do Geru são atravessados pela Ferrovia 

pertencente a antiga Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA), criada em 1957, que interliga 

316 municípios em sete Estados (Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Sergipe, 

Goiás, Bahia e São Paulo). Segundo relatos de moradores locais, na década de 1960 foi muito 

utilizada para o transporte de passageiros e cargas (Figura 3). 

 

 
Figura 3 – Ferrovia Centro-Atlântica com vagões de passageiros 

abandonados, município de Rio Real. 

 

Em 1996 esta Ferrovia passou por um processo de privatização sendo chamada 

Ferrovia Centro-Atlântico (FCA), controlada pela empresa Vale do Rio Doce, que neste 

trecho da Bacia Inferior foi abandonada nos municípios de Tomar do Geru  e Rio Real (Figura 

4) por falta de viabilidade econômica.  

    
Figura 4 - Estações ferroviárias de Tomar do Geru (A) e Rio Real (B).  
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1.2  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A ciência é um dos legados humanos valiosos que ajuda a explicar o mundo e a 

encontrar explicações mais próximas da verdade, comprováveis e que permitam explicitar os 

fenômenos da natureza, da sociedade e do próprio homem. As teorias e os conceitos são 

abstrações explicativas criadas por ela para auxiliar a compreensão das realidades empíricas. 

O conhecimento científico é mediatizado pela pesquisa, um de seus principais instrumentos de 

trabalho. Todo trabalho científico exige uma metodologia ou caminho, para que o pensamento 

percorra a investigação da realidade e possa alcançar as relações entre os discursos, as idéias, 

os signos e a realidade estudada e, assim, produzir conhecimento. 

A pesquisa busca desvendar o objeto de análise, passando a ser o ponto de contato do 

cientista com a realidade, ou da prática com a teoria. A ciência é, contudo, apenas uma das 

maneiras dessa busca, uma das formas de explicação do mundo. Durante muito tempo, 

pensou-se que a ciência era um saber absoluto. Assim, tem-se que a relativizar, entendendo 

que há outras formas de conhecimento.  

O desenvolvimento desta pesquisa foi embasado na metodologia geossistêmica de 

Bertrand (1972), surgida no interior da Geografia Física. 

O processo de investigação da pesquisa seguiu os seguintes procedimentos 

metodológicos: levantamentos bibliográfico, documental, cartográfico e estatístico; 

elaboração de roteiro para realização de entrevistas no campo e análise e interpretação dos 

resultados. 

Para efetuar a caracterização e o mapeamento das diversas categorias de usos e 

ocupação das terras foram utilizadas informações fornecidas por instituições oficiais como 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Empresa Baiana de Desenvolvimento 

Agropecuário (EBDA), Empresa de Desenvolvimento agropecuário de Sergipe (DEAGRO) e 

Companhia de Desenvolvimento Industrial e de Recursos Minerais de Sergipe (CODISE), 

além de subsídios produzidos através de levantamento de campo, interpretação de fotografias 

aéreas e imagens de satélite, como também entrevista semi-estruturada com gerente do ramo 

industrial da carcinicultura no município de Jandaíra. 

Com o intuito de retratar a organização socioeconômica da população residente foram 

usados dados estatísticos publicados pelo IBGE e PNUD, em especial as variáveis como 

população rural e urbana, produto interno bruto, renda per capita, rendimento familiar, 
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alfabetização, analfabetismo, índice de desenvolvimento humano, índice de Gini, além das 

atividades praticadas no espaço rural através da produção agrícola e da pecuária. 

Correa (1997) coloca que o trabalho de campo constitui um dos principais meios 

através do qual o geógrafo aprende a analisar e refletir sobre o movimento de transformação 

do homem em dimensão espacial. Dentro desse contexto, para se conseguir informações sobre 

a potencialidade turística da referida bacia foram realizadas visitas a campo, sendo realizadas 

oito entrevistas semi-estruturadas com os moradores locais e os comerciantes, a fim de 

compreender a relevância desta atividade para os municípios em estudo.  

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

interpretação de cartas temáticas referentes a geologia, geomorfologia, pedologia e vegetação 

associada a análise das imagens de satélites. A cartografia básica para a área de estudo foi 

obtida a partir de Silva (2009) e do banco de dados do Atlas sobre Recursos Hídricos de 

Sergipe (2004). Os dados foram georreferenciados através do software SPRING 5.1.4, 

produzido pelo INPE. 

Os estudos geológicos forneceram dados para o conhecimento da natureza e 

composição das rochas e a compartimentação estrutural que deu origem ao relevo, às 

formações superficiais e aos solos e a identificação das unidades geomorfológicas. Para 

subsidiar esses aspectos foram utilizados mapas geológicos dos Estados de Sergipe (CODISE, 

2004) e da Bahia (CPRM, 1996). 

Com base nos trabalhos publicados por instituições oficiais como IBGE e CPRM 

buscou-se fazer uma identificação da variedade de solos existentes na área, além da 

classificação proposta pela EMBRAPA (2006). 

Para compreender o comportamento climático foi gerado um balanço hídrico segundo 

o método de Thornthwaite (1955), com base nos dados pluviométricos disponibilizados pelo 

CEMESE vinculado a SEMARH, englobando uma série histórica de 1970 a 2009, dos 

municípios de Indiaroba e Itabaianinha. 

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

efeitos antrópicos. A interpretação de imagens de satélite e de ortofotocartas, visitas a órgãos 

ambientais como ADEMA e CRA foram necessários para a caracterização desse aspecto do 

estrato natural.  

A fim de buscar dados oficiais sobre o turismo foram realizadas visitas a órgãos 

estatais, a exemplo das Secretarias de Turismo da Bahia e de Sergipe. 
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II  BACIA HIDROGRÁFICA: OBJETO DE ESTUDO 

AMBIENTAL 

 

2.1  A BACIA HIDROGRÁFICA: UNIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

AMBIENTAL 

 

A bacia hidrográfica é compreendida como a área geográfica coletora da água da 

chuva que, escoando pela superfície do solo, atinge a seção considerada (PINTO et al., 1976). 

A ela não se limitam apenas os cursos d’água que secionam o relevo ou drenam uma 

determinada área, mas sim, a um espaço topograficamente destinado a alimentar estes cursos 

de água através de processos como o escoamento superficial e subsuperficial, infiltração, 

entre outros. 

Guerra e Guerra (1997, p.76) conceituam bacia hidrográfica como “o conjunto de 

terras drenadas por um rio principal e seus afluentes”. Esse amplo conceito de bacia 

hidrográfica sempre foi de valia no âmbito da ciência geográfica e com aceitação hegemônica 

na Geomorfologia brasileira a exemplo de Christofoletti (1974). 

Bertoni e Lombardi Neto (1990) contribuem com tal discussão, quando consideram 

uma bacia como um sistema geomorfológico drenado por cursos de água ou por um sistema 

de canais conectados que convergem, direta ou indiretamente, para um rio principal ou para 

um espelho de água. 

Fisicamente Christofoletti (1974, p.81) define a bacia hidrográfica como a “área 

drenada por um determinado rio ou por um sistema fluvial”, ressaltando que a quantidade de 

água que atinge os cursos fluviais está na dependência do tamanho da área ocupada pela bacia 

de precipitação total e de seu regime e da perda devido a evapotranspiração e a infiltração. 

Todas essas definições confirmam que os cursos de água, no contexto da bacia 

hidrográfica, constituem processos morfogenéticos dos mais ativos na esculturação da 

paisagem terrestre, como também modificam e exculpem a paisagem em uma bacia 

hidrográfica através de sua dinâmica, ou seja, a precipitação que cai sobre as vertentes 

infiltra-se totalmente nos solos até haver saturação superficial destes, momento em que 

começam a decrescer as taxas de infiltração e a surgir crescentes escoamentos superficiais que 

têm como destino imediato a rede de drenagem, que se encarrega de transportá-la à seção de 
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saída da bacia. A mesma caracterização da vertente como fonte produtora e a rede de 

drenagem como transportadora pode ser usada com respeito aos sedimentos. “As vertentes 

produzem os sedimentos por fenômenos de erosão, e estes são transportados com a água pela 

rede de drenagem, junto com a carga significativa de sedimentos produzida nos próprios leitos 

dos rios” (TUCCI, 2004, p. 41). 

O conceito de bacia hidrográfica referendado pela comunidade científica nacional e 

internacional sugere a inclusão da noção de dinamismo, em virtude das alterações ocorrentes 

nas linhas divisoras de água sob o efeito dos agentes erosivos, alargando ou diminuindo a área 

da bacia. A bacia pode ser principal, secundária e mesmo terciária, principalmente quando 

constituída de cursos de água de menor importância, a exemplo dos subafluentes, pode ser 

ainda costeira, central ou interior (ARAÚJO, 2007). 

Botelho e Silva (2004) abordam que a adoção da bacia hidrográfica como unidade 

espacial é reconhecida na década de 1960, mas somente a partir da década de 1990 foi 

incorporada pela área das ciências ambientais, chegando a ser intitulada “célula básica de 

análise ambiental” em vista à grande quantidade de trabalhos e artigos acadêmicos publicados 

que aborda a bacia hidrográfica como unidade de análise. 

Vários estudiosos destacam a bacia hidrográfica como unidade natural de análise da 

superfície terrestre, onde é possível reconhecer e estudar as inter-relações existentes entre os 

diversos elementos da paisagem e os processos que atuam na sua esculturação. Em especial os 

rios que constituem os agentes mais importantes no transporte dos materiais intemperizados 

das áreas elevadas para as mais baixas e dos continentes para o mar. Levando em 

consideração os processos morfogenéticos os rios têm uma importância fundamental.  

As bacias hidrográficas possuem expressividade espacial, constituindo sistemas 

ambientais complexos em sua estrutura, funcionamento e evolução. São unidades 

fundamentais para mensuração dos indicadores geomorfológicos, para a análise da 

sustentabilidade ambiental baseada nas características do geossistema e dos aspectos sócio-

econômicos (CHISTOFOLETTI, 1999). 

A análise das bacias hidrográficas é um instrumento adequado para estabelecer 

parâmetros a fim de verificar a degradação, o potencial dos recursos naturais e a apropriação 

deste espaço pelo homem já que sua sobrevivência sobre a Terra está relacionada à utilização 

dos recursos naturais, de modo que esta relação depende de hábitos de consumo e meios 

adequados para apropriá-los (ARAÚJO, 2007).  
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A bacia hidrográfica como a unidade geográfica pertinente para atender a objetivos 

propostos por organizações institucionais emergentes não é apenas um reconhecimento do 

peso da dimensão ecológica, mas também das dimensões sociais, culturais e políticas na 

compreensão da complexidade dos processos ambientais (CUNHA e COELHO, 1994). 

Para Pires (2002) a bacia hidrográfica é uma unidade de investigação antiga, do ponto 

de vista do planejador direcionado à conservação dos recursos naturais, pois o conceito tem 

sido ampliado, com uma abrangência além dos aspectos hidrológicos, envolvendo 

conhecimento da sua estrutura biofísica, bem como das mudanças nos padrões de uso da terra 

e suas implicações. Neste sentido, vários autores ressaltam a importância do uso do conceito 

de bacia hidrográfica como análogo ao de ecossistema, como uma unidade prática, seja para 

estudo ou para o gerenciamento ambiental. 

Dentro desta perspectiva, a adoção da bacia hidrográfica está relacionada a 

possibilidade de avaliar, em uma determinada área geográfica, o seu potencial de 

desenvolvimento e a sua produtividade biológica, determinando as melhores formas de 

aproveitamento dos mesmos, com o mínimo impacto ambiental. A este processo vem à tona o 

conceito de desenvolvimento sustentável enfocado três objetivos: o crescimento econômico, a 

equidade social, econômica e ambiental e a sustentabilidade ambiental. 

 

Ao planejar e ocupar de forma ordenada o território, o homem possibilita a 

instalação de um novo equilíbrio dentro do sistema que ele habita – a bacia 

hidrográfica. A manutenção do equilíbrio ambiental se reverterá numa 

qualidade ambiental satisfatória, o que, por sua vez, contribuirá para a 

melhoria da qualidade de vida das sociedades (BOTELHO; SILVA, 2004, 

p.188). 

 

O planejamento ambiental em bacias hidrográficas é imprescindível a fim de 

minimizar os impactos ambientais decorrentes da ação antrópica. Pelo caráter integrador de 

várias dinâmicas ocorridas nas unidades ambientais, as bacias revelam-se como áreas de 

estudos para o planejamento e gestão ambiental. 
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2.2  O GEOSSISTEMA COMO FATOR DINÂMICO DA PAISAGEM 

 

A análise da paisagem necessita de um modelo específico de investigação nos estudos 

geográficos, para que se possa atingir os objetivos esperados. De acordo com Rodrigues, Silva 

e Cavalcanti (2004) a partir da visão sistêmica, concebe-se a paisagem como um sistema 

integrado no qual cada componente isolado não possui propriedades integradoras. 

Segundo Christofoletti (1999) o conceito de sistema foi introduzido na Geomorfologia 

por Chorley, em 1962. Chorley e Kennedy (1971) evidenciaram o aspecto conectivo do 

sistema, ao afirmar que: 

 

Um sistema é um conjunto estruturado de objetos e/ou atributos. Esses 

objetos e atributos consistem de componentes ou variáveis (fenômenos que 

são passíveis de assumir magnitudes variáveis) que exibem relações 

discerníveis uns dos outros e operam conjuntamente como um todo 

complexo, de acordo com um determinado padrão (p. 46) 

 

Os geossistemas derivam da Teoria Geral dos Sistemas de Bertalanffy, sendo um 

marco no estudo dos sistemas ambientais físicos, no qual a Geografia começa a debater com 

mais propriedade essa temática na década de 1960, que se caracteriza como um sistema físico, 

dinâmico e aberto. Neste período, destaca-se o geógrafo russo Viktor Sotchava (1977), um 

dos maiores representantes da corrente geossistêmica, que dirigiu o Instituto de Geografia de 

Moscou durante o período da Guerra Fria. Preocupado com uma classificação físico 

geográfica necessária aos planejamentos governamentais, foi responsável pela adaptação do 

conceito de ecossistema para a Geografia, criando o termo geossistema. Para ele apesar dos 

geossistemas serem fenômenos naturais (interação entre o potencial ecológico e exploração 

biológica), todos os fatores econômicos e sociais influenciando sua estrutura e 

particularidades espaciais, são tomados em consideração durante sua análise. Este autor 

considerava que esses fatores influenciavam as conexões dentro do geossistema, sobretudo no 

que se refere às paisagens modificadas pelo homem. Essas influências antropogênicas 

poderiam ser percebidas nas mudanças de umidade e regime de salinidade dos solos, 

modificações da vegetação, poluição do ar, entre outras. 

Na escola francesa deve-se destacar as contribuições de Bertrand quando foi publicado 

um artigo, em 1968 intitulado: Paisagem e Geografia Física Global: esboço metodológico, 
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que define geossistema como unidade básica para a análise da organização do espaço não 

urbanizado. Em sua visão, o geossistema resultaria da combinação de um potencial ecológico 

(geomorfologia, clima e hidrologia), uma exploração biológica (vegetação, solo e fauna) e 

uma ação antrópica não apresentando necessariamente, homogeneidade fisionômica e sim um 

complexo essencialmente dinâmico (Figura 5). Esta tentativa de sistematização fundamenta-

se, sobretudo nas unidades mais vastas, na geografia regional clássica, da escola francesa, e 

beneficia também a classificação espaço-temporal dos fatos geomorfológicos proposta por 

Cailleux e Tricart (1956). Assim a dinâmica da paisagem, na sua concepção, ocorre através 

das relações recíprocas dos elementos e não tem sentido se estudados isoladamente.  

 

  Geomorfologia + clima + hidrologia                                        Vegetação + solo + fauna 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Estrutura funcional dos geossistemas (BERTRAND, 1971). 

 

Numa tentativa de síntese da paisagem, Bertrand estabelece um sistema taxonômico 

para o geossistema, possibilitando sua classificação em função da escala, a saber: a zona, o 

domínio e a região, como unidades superiores, e o geossistema, o geofácies e o geótopo, como 

unidades inferiores, permitindo situá-lo na dupla perspectiva do tempo e do espaço, 

fundamentais ao geógrafo. 

O geossistema é um sistema natural, não necessariamente homogêneo, aberto, ligado a 

um território que se caracteriza por possuir certa morfologia (estruturas espaciais, verticais e 

horizontais), por um funcionamento (energia solar, gravitacional, ciclos biogeoquímicos, 

processos morfogenéticos e pedogenéticos) e comportamento específico (mudanças em 

Potencial Ecológico 

Geossistema 

Exploração biológica 

Ação antrópica 
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sequência temporal). Reagrupa geofácies e geótopos dinamicamente, e do ponto de vista 

vegetacional, por exemplo, representa um mosaico (CHRISTOFOLETTI, 1999). 

Constitui-se num conceito territorial, uma unidade espacial, que pode ser delimitada e 

analisada em determinada escala. É também um complexo dinâmico até numa perspectiva de 

espaço e tempo breve, por exemplo, em uma escala histórico-social. Acentua o complexo 

geográfico e a dinâmica de conjunto, bem como uma forte unidade ecológica e biológica. 

Com relação às questões estruturais no geossistema devem ser consideradas três: sua 

morfologia – expressão física do arranjo dos elementos e da consequente estrutura espacial; 

sua dinâmica – fluxo de energia e matéria que passa pelo sistema variando no tempo e no 

espaço; e a exploração biológica – flora, fauna e o próprio homem. 

No estabelecimento da tipologia dos geossistemas devem ser considerados certos 

aspectos (SOUZA, 2000): 

- o sistema de evolução – considerando a série de agentes e processos hierarquizados 

que atuam sobre o geossistema e as relações entre morfogênese, pedogênese e ação antrópica; 

- o estágio em relação ao clímax;  

- o sentido geral da dinâmica progressiva, regressiva ou estável.  

As unidades inferiores são trabalhadas também numa escala social, onde se encontra a 

maior parte dos fenômenos da paisagem evoluindo as combinações dialéticas da paisagem. 

Em seus níveis superiores só importam o relevo, o clima e as grandes massas vegetais. 

Contudo, os geossistemas constituem uma boa base aos estudos geográficos por estarem 

numa escala compatível à humana. 

Os sistemas ambientais físicos possuem uma expressão espacial na superfície terrestre, 

representando um sistema composto por elementos, funcionando por meio dos fluxos de 

energia e matéria, dominante numa interação real. As combinações de energia e massa, no 

controle energético, podem criar heterogeneidade interna no geossistema, expressando-se em 

mosaicos paisagísticos caracterizados como geofácies ou geótopos. Pela grandeza territorial, 

os geossistemas necessitam ser caracterizados espacialmente. É preciso estudar analiticamente 

a morfologia e funcionamento de suas unidades. Por serem sistemas abertos, precisam ser 

estudados os demais sistemas em suas interações.  
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O estudo de sua dinâmica deve ser considerado em determinada escala de grandeza 

temporal, pois reflete os ajustes internos à magnitude dos eventos, mantendo sua integridade 

funcional ou se reajustando em busca de mudanças adaptativas às novas condições de fluxo.  

Para Ab’Saber (1974, p. 83) “a passagem de um geossistema a outro é marcada por 

uma descontinuidade de ordem ecológica”. O geossistema define-se, então, por certo tipo de 

exploração biológica no espaço. Por esta dinâmica, ele não apresenta necessariamente 

homogeneidade funcional ou fisionômica. Compõe-se geralmente de diversos estágios de 

evolução paisagística, ou seja, possuem alguns traços comuns de uma mesma filogênese 

geográfica. Tais paisagens imbricam-se através de uma série dinâmica que tende, 

teoricamente, ao clímax. Quando estas unidades se unem numa mesma família geográfica, 

chamam-se geofácies, e quando se espacializam pontual ou localmente podem ser chamados 

de geótopos. Com efeito, segundo Cavalcanti et al. (1997, B), o geossistema natural tem um 

caráter policêntrico, sendo concebido como uma expressão objetiva e material do meio 

ambiente, como seu suporte físico. 

A subdivisão dos geossistemas permite estudar unidades de paisagens classificando-as 

e correlacionando-as ao potencial de uso e à interferência social no ambiente, ou seja, uma 

classificação geossistêmica mais pormenorizada, indicando sua tendência à estabilidade ou 

instabilidade, envolve a biostasia ou resistasia (ERHART, 1956). 

Os geossistemas em biostasia são paisagens onde a morfogênese é quase fraca ou 

inexistente. O potencial ecológico é mais ou menos fraco. No sistema de evolução 

predominam os agentes e processos bioquímicos: pedogênese, concorrência entre espécies, 

entre outros. A intervenção humana pode provocar uma dinâmica regressiva da vegetação e 

dos solos. Nos geossistemas em resistasia, a geomorfogênese domina a dinâmica global das 

paisagens. A erosão, o transporte e a acumulação de detritos mobilizam as vertentes e 

modificam o potencial ecológico. 

É de grande relevância o estudo integrado dos elementos naturais para o melhor 

manejo territorial. Qualquer alteração nos elementos da natureza compromete a 

funcionalidade do sistema, quebrando o seu estado de equilíbrio dinâmico (DREW, 1994).  

Vale ressaltar que a natureza rege-se de forma interativa, indissociável e dinâmica. 

Desta forma o geógrafo defronta-se com o problema da abordagem dos geossistemas 

contemplando seus anseios com visão mais horizontal que vertical das paisagens. O ideal é o 
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estabelecimento de sua grandeza e escala de significância espacial em função de seus fluxos 

dinâmicos que o classificam como unidade global. 

O geossistema deu à Geografia outro caráter metodológico, até então complexo e 

mundialmente indefinido, facilitando e incentivando os estudos integrados das paisagens. 

Dentro deste contexto paisagístico a análise do meio ambiente, tendo como objeto de estudo 

as bacias hidrográficas, contribui para o desenvolvimento de uma diferente concepção, ou 

seja, planejar uma bacia significa estruturar um conjunto de procedimentos capazes de 

assegurar a utilização ambiental correta dos seus recursos naturais, visando promover o seu 

desenvolvimento sustentado, garantindo a conservação e preservação ambiental.  

 

2.3  A PAISAGEM E O TURISMO 

 

 A paisagem desde o princípio do século XIX tornou-se um objeto essencial da 

investigação geográfica. Segundo Sáes (1983) a combinação dos fenômenos na superfície 

terrestre se traduz em diferentes tipos de paisagem em morfologias diferenciadas do território.  

A paisagem pode ainda ser definida como o domínio do visível, o que a vista abarca, 

envolvendo não apenas volumes, mas também cores, movimentos, odores e sons. O que pode 

ser visto está em constante transformação, de acordo com diferentes momentos econômico e 

sociocultural vivenciado pela humanidade (SANTOS, 1988).  

 A palavra paisagem surgiu na Europa, no Renascimento, agregando-se o sufixo agem, 

que significa ação, sobre a palavra país, que significa região ou província, ou seja, a paisagem 

é entendida como as transformações espaciais ocorrentes nos campos e nas cidades. 

Conforme argumenta Berqué (1998), no século XIX Vidal de La Blache e Demangeon 

buscaram encontrar causas que explicassem a fisionomia de uma determinada região. 

Consideraram em primeiro lugar as causas geológicas e climáticas, porém, logo se revelaram 

insuficientes para explicar a paisagem, pois se a natureza das terras e a localização das fontes 

de energia e de matéria prima levaram a criação de modos de ocupação e exploração do meio 

havia outros fatores como a cultura e a história. A paisagem revela o sentido da relação de 

uma sociedade com o seu meio ambiente, são tanto maneiras de ser, como maneiras de ver os 

espaços produzidos. Para Bertrand (1972, p.2): 
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A paisagem não é a simples adição de elementos geográficos disparatados. É, 

em uma determinada porção do espaço, o resultado da combinação dinâmica, 

portanto instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos que, reagindo 

dialeticamente uns sobre os outros, fazem da paisagem um conjunto único e 

indissociável, em perpétua evolução. 

 

Percebe-se que Bertrand não privilegia nem a esfera natural nem a humana na 

paisagem e demonstra certa facilidade em enxergar de forma homogênea, entendendo que a 

sociedade e natureza estão relacionadas entre elas formando uma só “entidade” de um mesmo 

espaço geográfico. 

O geográfo Carl Sauer (1925), citado por Christofoletti (1999), representante da 

geografia cultural clássica, destaca que essa interação entre os elementos naturais e antrópicos 

é essencial no entendimento da paisagem. Ela está em um processo constante de 

desenvolvimento ou dissolução e substituição. Assim, no sentido corológico, a alteração da 

área modificada pelo homem e sua apropriação para o seu uso são de importância 

fundamental. O referido autor coloca ainda que se trata de uma interdependência entre esses 

diversos constituintes, e não de uma simples adição, e que se torna conveniente considerar o 

papel do tempo, explicitando que: “A paisagem tem uma forma, uma estrutura, um 

funcionamento e uma posição no sistema, e que ela está sujeita ao desenvolvimento, 

mudanças, aperfeiçoamentos” (CHRISTOFOLETTI 1999, p.39). 

Para este autor a paisagem é como um organismo complexo, feito pela associação 

específica de formas e apreendida pela análise morfológica. O conteúdo da paisagem é 

constituído pela combinação de elementos materiais e de recursos naturais disponíveis em um 

lugar, com as obras humanas correspondendo ao uso que deles fizeram os grupos culturais 

que viveram nesse lugar. 

Ainda para o referido autor há uma tendência maior para as descrições a respeito dos 

aspectos dos elementos do quadro físico que sobre os aspectos das atividades sócio-

econômicas. Em decorrência das raízes naturalistas, torna-se compreensível a valorização 

maior para focalizar as paisagens morfológicas como a cobertura vegetal e, o surgimento de 

adjetivações para estabelecer distinções entre as paisagens naturais e as paisagens culturais. 

Bolós (1992) contribui com esta discussão expondo o termo paisagem integrada que é 

definida como uma área geográfica, unidade espacial, cuja morfologia agrega uma complexa 

inter-relação entre litologia, estrutura, solos, flora, fauna, sob a ação constante da sociedade, 

que a transforma. Corresponde, portanto, ao espaço geográfico onde as intervenções da 
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sociedade alteram-se ao longo do tempo e sua dinâmica e evolução são determinados por 

processos políticos, econômicos e culturais. A autora considera para a sua classificação, três 

critérios fundamentais: o tipo de sistema, tamanho e tempo, ressaltando que se deve, 

primeiramente, efetuar um inventário dos elementos físico-naturais e socioeconômicos, em 

que a paisagem será considerada para sua tipificação: 

 Paisagem natural – não é constituída por um subsistema socioeconômico. Ex: desertos 

e montanhas com mais de 3.000 metros de altitude; 

 Paisagem equilibrada – quando os três subsistemas alcançam uma importância 

semelhante (o homem não possui o predomínio absoluto no espaço); 

 Paisagem abiótica – quando na presença de três subsistemas ocorrem predomínio e o 

funcionamento do conjunto de elementos abióticos; 

 Paisagem biótica – é aquela onde o ecossistema é o elemento fundamental do 

conjunto; 

 Paisagem antrópica – é aquela em que o funcionamento se dá em torno do subsistema 

socioeconômico. 

Dentro desta diversidade de concepções de paisagem, a litorânea destaca-se por uma 

conformação sistêmica própria em que suas inúmeras feições são partes constitutivas de uma 

configuração territorial que expõe unidades paisagísticas interligadas por relações de 

complexidade. A dinâmica do litoral é regulada pela convergência de sistemas ambientais 

formados por elementos físicos e socioeconômicos com ritmos e intensidades diferenciados. 

A zona litorânea dispõe de paisagens que devem ser encaradas como uma combinação 

entre diversos fatores, tais como as condições climáticas, variações do nível do mar, natureza 

das sequências geológicas, que agem simultaneamente e formam uma porção única no espaço, 

é um fenômeno em constante transformação, seja natural ou social, e por meio dela o turista 

pode se sentir atraído. 

Dentro desta perspectiva, a paisagem é uma representação, é um dos motores do 

turismo. É nela que o turismo encontra sua manifestação e o seu mais valioso recurso para 

difundir a oferta turística. A paisagem é um dos elementos fundantes do turismo, sendo 

considerada um notável recurso de acordo com a posição do observador (SAMPAIO, 2006). 

Como o turismo transforma a paisagem em mercadoria, passa-se a exigir também um 

instrumental de vendas, com marketing especializado, sofrendo manipulações de interesse dos 

atores hegemônicos. As técnicas apropriadas pelo turismo são também responsáveis pelo 
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crescimento da atividade. Segundo Yázigi (2002), o turista está predeterminado pelos 

modelos e imagens pré-formadas, que a mídia, a indústria cultural e a publicidade insistem em 

cristalizar. 

Esse instrumental nem sempre leva em conta as populações nativas como cidadãs, mas 

como objetos que têm o papel principal de satisfazer as necessidades dos visitantes. Assim, 

aos poucos elas vão se desfazendo do seu principal meio de produção – a terra – vendendo-a 

para especuladores ou para agentes interessados em investir em pousadas, resorts e casas de 

veraneio. 

Cruz (2002) ressalta que o marketing criado em torno das paisagens acaba, muitas 

vezes, por privilegiar determinados lugares em detrimento de outros, considerados menos 

atrativos, causando problemas sociais. Alguns municípios turísticos transformam a sua 

paisagem de acordo com a imagem vendida para o turista, deteriorando a cultura local. A 

localidade acaba por perder suas características próprias, os turistas tornam-se alienados tanto 

pela ausência da diferença como pela padronização da paisagem. 

 

2.4  O TURISMO E AS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Na segunda metade do século XX, o mundo foi marcado por mudanças econômicas, 

sociais e geopolíticas, onde a Globalização através as redes geográficas vêm possibilitando o 

aumento das relações entre os diferentes locais do planeta. Nessas mudanças ocorreu uma 

expansão do consumo e de serviços, tendo o turismo recebido destaque, por ser uma atividade 

complexa que relaciona elementos naturais e culturais das paisagens, vários segmentos da 

indústria, do comércio, movimentando um significativo montante de capital. 

 Segundo a OMT, Turismo é uma modalidade de deslocamento espacial que envolve a 

utilização de algum meio de transporte e, pelo menos, um pernoite no destino. Tal movimento 

é motivado por negócios, congressos, lazer, etc. 

Para Andrade (1995, p.38), “Turismo é o complexo de atividades e serviços 

relacionados aos deslocamentos, transportes, alojamentos, alimentação, circulação de 

produtos típicos, atividades relacionadas aos movimentos culturais, visitas, lazer e 

entretenimento”. 
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O turismo por ser uma atividade geoeconômica da contemporaneidade é um fenômeno 

econômico, político, social e cultural. Apresenta inúmeras modalidades, envolve os espaços 

naturais e produzidos, além dos turistas, os residentes e os produtores dos serviços turísticos, 

estando subordinado às políticas públicas e privadas em escala global, regional ou local.  

 As políticas públicas são realizadas pelo Estado que age inicialmente, por meio da 

legislação, criando limitações, impedindo ou induzindo os usos do solo. Mediante o 

planejamento, busca orientar as tendências presentes, direcionando-as para padrões 

sustentáveis de uso. E pela gestão, os agentes estatais buscam mediar ou intervir nos conflitos 

de uso existentes.  

Para Moraes (1999), o Estado age como produtor de espaços através da implantação 

de equipamentos e infra-estruturas, sendo o maior agente impactante na zona costeira, 

promovendo perspectivas de uso do solo ou até mesmo imobilização ou tombamento. 

Dentre os espaços mais procurados pelo turismo destacam-se as zonas litorâneas, que 

segundo Morais (1996, p.3) “compreendem os ecossistemas formados pelas faixas praiais, 

cordões litorâneos, dunas, antidunas, planície litorânea, planícies fluviomarinhas, planície de 

marés, estuários, zonas deltaicas e as regiões da plataforma continental interna”. O litoral é, 

assim, o geossistema que compreende a faixa de antepraia, zona interdital, a zona de praia e 

pós praia, a de dunas, associando ainda a estes os tabuleiros pré-litorâneos. 

 As políticas de turismo vêm ocupando espaço no âmbito do planejamento e gestão, 

visto o aumento da importância da atividade para economias locais e com isso novos desafios 

na formulação e aplicabilidade dessas políticas estão se incorporando na gestão pública dos 

Estados de Sergipe e Bahia. 

O desenvolvimento das políticas turísticas em Sergipe, assim como no Brasil, é 

relativamente recente, pois se iniciou na década de 70, sob a responsabilidade da Empresa 

Sergipana de Turismo (EMSETUR), contando com o apoio da Empresa Brasileira de Turismo 

(EMBRATUR). As ações alcançadas se concentraram na capital e em seu entorno, através da 

participação do Estado em eventos nacionais; implantação do Programa Nacional do 

Desenvolvimento do Artesanato – PNDA e qualificação profissional (SANTOS 2010). 

Na década de 80, o Governo do Estado em parceria com a União realizou algumas 

obras que ajudaram a melhorar o turismo em Sergipe, como a construção do calçadão da praia  

de Atalaia e das Rodovias José Sarney, Ayrton Sena e Náufragos. Estas duas últimas 

promoveram um melhor acesso ao litoral sul sergipano. 
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Os investimentos em infra-estrutura aumentaram na década de 90, quando o Governo 

Federal lançou o PRODETUR/NE I que tenha como objetivo principal a consolidação do 

Nordeste como destino turístico, idealizando ações nas áreas de meio ambiente, patrimônio 

histórico, desenvolvimento institucional, transportes e saneamento, a fim de melhorar a infra-

estrutura dos empreendimentos turísticos. Esse programa teve como órgãos de fomento o 

BID, BNDES e o BNB.  

O PRODETUR II objetiva dar continuidade às ações e aos programas que visam à 

melhoria da qualidade de vida da população fixa das áreas beneficiadas pela primeira etapa 

desse programa, bem como garantir as condições de sustentabilidade e a consolidação das 

atividades turísticas locais. 

Segundo orientação do Programa, cada Estado nordestino deve definir suas zonas 

turísticas e a partir daí elaborar o PDITS, onde são definidas as ações e o montante dos 

investimentos necessários, além de uma avaliação das ações da primeira versão do 

PRODETUR I. 

De acordo com o PDTIS (2001) do Pólo Costa dos Coqueirais/SE, zona esta que 

abrange todos os municípios litorâneos sergipanos, o município de Indiaroba vem recebendo 

investimentos no turismo de sol e praia, principalmente em infra-estrutura, a exemplo da 

implantação do sistema de esgotamento sanitário, pavimentação da SE 100 trecho Povoado 

Convento/Pontal (Figura 6), construção de uma orla e um atracadouro em Pontal, com o 

objetivo de melhorar o acesso via fluvial ao Povoado de Mangue Seco. Esses investimentos 

fazem parte de um projeto maior, que é a interligação com a Grande Aracaju que será 

viabilizado com a construção da Ponte sobre o Rio Piauí, o que irá contribuir para aumentar a 

dinâmica turística. 

O Povoado Pontal por ser a principal “porta de entrada” para Mangue Seco, sua 

economia está diretamente ligada aos serviços de pousadas, restaurantes, fretamento de 

lanchas, comercialização de artesanatos e estacionamento de veículos dos turistas. 
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Figura 6 – Início da pavimentação da SE 285 ligando o Pov. Convento a Pontal. 

 

Além dos investimentos do PRODETUR, a Prefeitura de Indiaroba construiu na 

cidade uma orla ribeirinha com estrutura de bares e um mirante, a fim de contemplar a 

paisagem natural do Rio Real (Figura 7).  

 

 
Figura 7 – Orla do Rio Real, município de Indiaroba/Se. 
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No Estado da Bahia, o planejamento da atividade turística desenvolveu-se nos anos 60 

e 70. Nesse período, as estratégias se deram em torno de ações que promovem o Estado no 

mercado turístico nacional e a construção de meios de hospedagem, com base na utilização de 

incentivos fiscais. 

Nos anos 80, assistiu-se a uma mudança na estratégia de intervenção pública. As ações 

se voltaram para o mercado internacional, ao mesmo tempo que no plano interno, tentou-se 

uma maior interiorização da atividade turística como o programa “Caminhos da Bahia”, a 

partir do qual buscou-se o desenvolvimento do turismo em alguns municípios do Estado 

(CARDOSO, 2005). 

Nos anos 90, o PRODETUR-BA promoveu uma descentralização da atividade 

turística. Através desse programa redefiniu-se o papel da atuação pública no setor, 

transferindo-se à iniciativa privada a tarefa de promoção dos meios de hospedagem e de 

outros empreendimentos ligados aos negócios turísticos (restaurantes, entretenimento etc.) e 

limitando-se o setor público às ações de infra-estrutura básica (saneamento, construção de 

estradas e aeroportos), as quais deveriam mostrar-se capazes de viabilizar e atrair os novos 

empreendimentos privados. 

A partir de 1994, seguindo recomendações do PRODETUR, o governo da Bahia criou 

sete zonas turísticas, onde a ação estatal passaria a focar suas ações, provendo-as de infra-

estrutura. Uma dessas zonas é a Costa dos Coqueirais formada por municípios localizados ao 

norte da capital baiana (Camaçari, Conde, Entre Rios, Esplanada, Jandaíra, Lauro de Freitas e 

Mata de São João), considerada uma das zonas turísticas mais procuradas do Estado, 

abrigando destinos nacionalmente conhecidos como a Praia do Forte e Costa do Sauípe. É 

também o local onde há o maior conjunto de resorts da América do Sul (SETUR/BA, 2010).  

Apesar dessa zona ser importante para o turismo da Bahia em função da “cultura dos 

Resorts”, a partir de 1995 a zona Costa dos Coqueirais recebeu recursos do PRODETUR 

apenas para a implantação do sistema de esgotamento sanitário da Praia do Forte (PDITS, 

2004). Com relação ao município de Jandaíra, a única obra realizada foi a construção da BA-

099 na década de 90, que faz parte de um projeto maior de interligação entre a Bahia e 

Sergipe, via litoral. Esta obra fez aumentar o fluxo turístico nos Povoados Mangue Seco e 

Costa Azul, mas por falta de outras obras de infra-estrutura, como saneamento básico e 

estradas vicinais, estes locais ainda carecem de ações efetivas do Estado. 
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Assim, o turismo reproduz as contradições da sociedade, mostrando que poucos 

espaços constituem lócus do turismo, pois as relações socioespaciais são seletivas e marcadas 

pelo signo da dependência e da exploração econômica. O turismo é um fenômeno próprio das 

classes altas e da chamada classe média que podem comprar lazer, mas chegou a todos os 

continentes, a muitos lugares periféricos, alcançando o seu raio de ação aos locais 

considerados subdesenvolvidos e as classes pobres. 

 

2.4.1  IMPLANTAÇÃO DE APAs 

 

Nas últimas décadas o poder público vem intensificando ações para minimizar as 

degradações ambientais. Nesse sentido, a partir da Lei nº 6.902/81 foram criadas as APAs ou 

Áreas de Proteção Ambiental, que permitiu ao Poder executivo declarar como área de 

interesse para proteção ambiental certas porções do território, a fim de assegurar o bem estar 

das populações e conservar ou melhorar as condições ecológicas locais estabelecendo normas 

disciplinadoras do uso do solo nestas áreas. A APA tem o papel funcional de estabelecer 

zonas onde possam ser exercidas atividades humanas respeitando as áreas que são 

consideradas como preservação permanente. Além destas características, as APAs podem ser 

criadas em áreas de domínio público ou privado, estando as atividades e usos sujeitos a um 

disciplinamento específico, de modo a se compatibilizarem com os objetivos de proteção 

ambiental. 

A idéia é que, uma vez implantada uma APA numa localidade, principalmente 

turística, essa passa a ter sua atividade de exploração comercial monitorada pelo Poder 

Público que a criou, adotando-se como medida concreta, nesse sentido, a elaboração de um 

plano de manejo para a área. 

Segundo a lei nº 6.902/81 que cria as APAs, em cada Área de Proteção Ambiental o 

poder executivo estabelecerá normas, limitando ou proibindo: 

a) A realização de obras de terraplanagem e a abertura de canais, quando essas iniciativas 

importarem em sensível alteração das condições ecológicas locais; 

b) A implantação e o funcionamento de indústrias potencialmente poluidoras, capazes de 

afetar mananciais de água; 

c) O exercício de atividades capazes de provocar uma acelerada erosão das terras e/ou 

um acentuado assoreamento das coleções hídricas; 
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d) O exercício de atividades que ameacem extinguir nas áreas protegidas as espécies 

raras da biota regional. 

O Decreto nº 99.274/90 foi importante para a implantação das APAs, já que 

determinou a função de cada área de proteção ambiental ao definir a sua denominação, limites 

geográficos, principais objetivos e as proibições e restrições de uso dos recursos ambientais 

nela contidos. 

Através da Lei 9.985/2000 foi instituído o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação – SNUC onde a unidade de conservação é definida como o espaço territorial e 

seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais 

relevantes, instituído legalmente pelo Poder Público e com limites definidos, com objetivos de 

conservação, estando sob regime especial de administração, no qual devem ser aplicadas 

garantias adequadas de proteção. 

Existem dois tipos de Unidades de Conservação, as de Proteção Integral e as de Uso 

Sustentável. O primeiro grupo é composto por: Estação Ecológica; Reserva Biológica; Parque 

Nacional; Monumento Natural; Refúgio da Vida Silvestre. O segundo: Área de Proteção 

ambiental – APA; Área de Relevante Interesse Ecológico; Floresta Nacional; Reserva 

Extrativista; Reserva de Fauna; Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular 

do Patrimônio Natural.   

Nos anos 80 e 90 as APAs proliferaram, em função da necessidade de ordenamento do 

uso e da ocupação dos solos em regiões de interesse para programas de desenvolvimento, 

especialmente quando estes vinham acompanhados da instalação de infra-estrutura viária, que 

aceleram a ocupação e imputam riscos ao meio ambiente. 

Conforme SNUC (2000) o conceito de APA foi definido como:  

 

Uma área em geral extensa, com certo grau de ocupação humana, dotada de 

atributos abióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a 

qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como 

objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de 

ocupação e assegurar a sustentabilidade dos recursos naturais.  

 

A área de estudo está inclusa em três APAs: a do litoral sul de Sergipe, a de Mangue 

Seco e a do litoral norte da Bahia (Figura 8). 
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Figura 8 – Bacia Inferior do Rio Real, Áreas de Proteção Ambiental, 2011. 
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A APA do litoral sul sergipana foi transformada em Unidade de Conservação através 

do Decreto 13.468 de 22 de janeiro de 1993, ocupa uma área compreendida entre a foz do Rio 

Vaza Barris no município de Itaporanga D’Ajuda e a desembocadura do Rio Real no 

município de Indiaroba  

No município de Jandaíra – BA, existem as APA de Mangue Seco (decreto nº 605 de 

1991), com uma área de 3.395 hectares e a APA do Litoral Norte (Decreto nº 1.046/92 de 

1992), que compreende uma faixa litorânea no Estado da Bahia de 10 km de largura e 142 km 

de extensão, com 142.000 ha, abrangendo porções territoriais dos municípios de Mata de São 

João, Entre Rios, Esplanada, Conde e Jandaíra. 

As APAs baianas foram criadas para ser uma das estratégias de conservação ambiental 

do PRODETUR-BA, tendo em vista a necessidade de preservar os recursos naturais e 

culturais ali existentes, pressionados pela construção dos 142 quilômetros da BA-099 (Linha 

Verde).  

Para Andrade (2002), o processo de licitação para a construção da Linha Verde foi 

iniciado na mesma data da criação da APA-LN. A Linha Verde, concluída em 1993, tornou 

possível o acesso a uma região, até então, relativamente preservada em seus recursos naturais 

e paisagísticos. 

 

2.4.2  PROGRAMA NACIONAL DE GERENCIAMENTO COSTEIRO (PNGC) 

 

O PNGC foi instituído pela Lei nº 7.661/1988, seus detalhamentos e operacionalização 

objetivam contemplar os mecanismos de gestão ambiental no sentido do uso sustentável dos 

recursos costeiros e marinhos, através de medidas de controle, proteção, preservação e 

recuperação dos recursos naturais e dos ecossistemas, estabelecendo estratégias de 

planejamento e gerenciamento, de forma integrada, descentralizada e participativa das 

atividades socioeconômicas. Esta lei apresenta uma conceituação de Zona Costeira 

relacionando-a ao espaço geográfico ocorrendo uma interação do ar, do mar e da terra, 

incluindo os recursos renováveis ou não. 

Este Programa delimita a Zona Costeira considerando as unidades natural e político-

administrativa, uma faixa marítima e outra terrestre. A faixa marítima corresponde ao mar 
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territorial, com limite nas 12 milhas náuticas contadas da linha de base da costa, estabelecidas 

de acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, compreendendo a 

totalidade do Mar Territorial. A faixa terrestre considera-se todo o território dos municípios 

qualificados como costeiros, caracterizada pela parte do continente que sofre influência direta 

dos fenômenos ocorrentes na Zona Costeira. 

Em Sergipe houve uma divisão dos municípios litorâneos em Litoral Norte, Central e 

Sul. Este último abrange os municípios de São Cristóvão, Itaporanga d’Ajuda, Estância, Santa 

Luzia e Indiaroba. Segundo Vilar e Araújo (2010) coube à SEPLANTEC (atual Secretaria de 

Estado do Planejamento - SEPLAN) a tarefa de elaboração do documento intitulado 

“Gerenciamento Ambiental do Litoral de Sergipe” que consiste no planejamento e 

ordenamento espacial da zona costeira, como também no licenciamento das atividades 

produtivas, não esquecendo da ocupação residencial e turística, numa área de fragilidade 

natural e biológica. De acordo com o referido documento, os objetivos do GERCO em 

Sergipe são: 

 Diagnosticar as potencialidades socioeconômicas e dos recursos naturais da 

zona costeira; 

 Identificar as limitações naturais e as restrições legais ao uso do território, e os 

conflitos de usos que já se manifestam e causam a diminuição da qualidade de 

vida da população residente; 

 Promover a participação da comunidade através dos dirigentes Municipais, 

Estaduais e Federais, setores Privados e Organizações Não-Governamentais na 

definição das alternativas de uso do solo, do aproveitamento dos recursos 

naturais e do desenvolvimento da indústria, do turismo e da agricultura; 

 Participar da gestão ambiental oferecendo aos Órgãos do Meio Ambiente e às 

Prefeituras Municipais da Zona Costeira, o mapa de uso futuro que será 

utilizado pelo Poder Público Estadual na elaboração das leis de uso do solo no 

litoral de Sergipe; 

 Cooperar com a ADEMA e as Prefeituras Municipais no licenciamento de 

empreendimentos a serem instalados na Zona Costeira; 

Assim como em Sergipe, no Estado da Bahia houve uma divisão do Litoral em três 

setores: Litoral Norte (setores I e II), Salvador/Baía de Todos os Santos e Litoral Sul. O 

Litoral Norte, setor I, compreende uma faixa litorânea que vai de Mangue Seco, em Jandaíra, 

(município em estudo) até o município de Mata de São João. 
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As estratégias para a zona costeira baiana são estudadas e implementadas pela 

Secretaria do Meio Ambiente do Estado com o objetivo de operacionalizar o Plano Nacional 

de Gerenciamento Costeiro (PNGC) e o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro (PEGC). 

Em 14 de março de 2008 o Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro e Marinho 

(GERCOM/BA) foi instituído na Bahia, através do Decreto Estadual nº. 10.969, sendo 

aprovado pelo MMA, com recursos do Programa Nacional de Meio Ambiente para ser 

instrumentalizado através de estudos, capacitação técnica e elaboração de cartografias. 

O Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro e Marinho (GERCOM) é um 

programa que tem por objetivo operacionalizar o PNGC, com o fim de planejar e gerenciar, 

de forma integrada, descentralizada e participativa, as atividades socioeconômicas na Zona 

Costeira, de forma a garantir a utilização sustentável, por meio de medidas de controle, 

proteção, preservação e recuperação dos recursos naturais e ecossistemas costeiros. 

 A partir das ações do Grupo de Integração do Gerenciamento Costeiro (GIGERCO) 

surge o Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima (Projeto Orla), que se configura numa 

ação do Ministério do Meio Ambiente, por intermédio da Secretaria de Mudanças Climáticas 

e Qualidade Ambiental e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Este Projeto 

visa o ordenamento da faixa de praia dos espaços litorâneos sob domínio da União, 

aproximando as políticas ambiental e patrimonial, com articulação entre as três esferas de 

governo e a sociedade. Baseados nas seguintes diretrizes: 

 Desenvolvimento de mecanismos de participação e controle social para sua gestão 

integrada; 

 Valorização de ações inovadoras de gestão voltadas ao uso sustentável dos recursos 

naturais e da ocupação dos espaços litorâneos; 

 Fortalecimento da capacidade de atuação e articulação de diferentes atores do setor 

público e privado na gestão integrada da orla, aperfeiçoando o arcabouço normativo 

para o ordenamento de uso e ocupação desse espaço. 

Dessa forma o Projeto Orla busca responder a uma séria de desafios como reflexo da 

fragilidade dos ecossistemas dessa zona de contato mais direto entre o continente e o oceano, 

a intensificação do uso e ocupação de forma desordenada e irregular e o aumento dos 

processos erosivos e de fontes contaminantes (MMA, 2002). 
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Em 2003 o Ministério do Meio Ambiente em parceria com a Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente de Sergipe iniciou o processo de diagnóstico paisagístico dos municípios de 

Estância, Itaporanga D’Ajuda e Aracaju, objetivando elaborar os Planos de Intervenção da 

orla marítima visando contribuir, em escala municipal, para aplicação de diretrizes gerais de 

disciplinamento de uso e ocupação da orla marítima. Com esse instrumento se pretendia 

contribuir para o fortalecimento da capacidade de atuação e a articulação de diferentes atores 

do setor público e privado na gestão integrada da orla. Infelizmente estes fatos não foram 

estendidos ainda para a área em estudo.  

No Litoral Norte baiano as ações ainda não chegaram à área de estudo, mais 

especificamente no município de Jandaíra. Elas vêm ocorrendo no município do Conde desde 

2002, através de seminários onde foi apresentada a sistemática de funcionamento do 

Programa à população local. 
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III  CONDICIONANTES GEOAMBIENTAIS 

 

Dentre os componentes geoambientais que estão presentes na bacia Inferior do Rio 

Real destacam-se: a geologia, a geomorfologia, o clima e as condições meteorológicas, os 

recursos hídricos superficiais e subterrâneos, os solos e a cobertura vegetal. 

 

3.1  COMPONENTES GEOLÓGICOS E GEOMORFOLÓGICOS 

 

3.1.1  ASPECTOS GEOLÓGICOS 

 

A partir dos estudos geológicos é possível identificar os elementos fundamentais para 

a caracterização litoestratigráfica e estrutural da área de estudo. Envolvem etapas de descrição 

das rochas quanto à sua composição e análise das ocorrências minerais, revelando parâmetros 

para se compreender a compartimentação morfoestrutural (Figura 9). 

A área em estudo localiza-se em três províncias estruturais: Província São Francisco, 

Província Sergipana e a Província Costeira e Margem Continental. 

A Província São Francisco refere-se ao embasamento do Arqueano e 

Paleoproterozóico modificado pelo ciclo Transamazônico. Sua composição litológica 

corresponde a gnaisse-migmatitos nos municípios de Cristinápolis e Itabaianinha. Esta 

Província é composta litologicamente por rochas do Complexo Jequié e do Complexo 

Caraíba-Paramirim. 

Nos municípios de Indiaroba, Rio Real, Cristinápolis, Umbaúba e Tomar do Geru 

ocorre a presença da unidade geológica do Complexo Jequié, correspondendo a uma 

associação de rochas pré-cambrianas com elevado grau de metamorfismo identificado como 

Complexo Granulítico, constituído por litotipos como charnockitos, granulitos, diatexitos, 

gnaisses e gnaisses migmatitos. Devido às coberturas detríticas terciárias do Grupo Barreiras, 

são raras as exposições desta unidade geológica no Estado de Sergipe. 
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Figura 9 - Bacia Inferior do Rio Real, Geologia, 2011. 
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Segundo Brasil (1983), neste Complexo as rochas granulíticas têm provável origem 

vulcanoplutonossedimentar de idade arquena caracterizada pela intensa remobilização no 

Ciclo Transamazônico. Os principais litotipos correlatos a esta unidade geológica são: 

Charnockitos; gnaisses charnickiticos; gnaisses enderbíticos; piriclasitos; além de litologias 

frequentemente migmatizadas; granulitos migmatizados e quartzitos. 

No Complexo Caraíba-Paramirim ocorrem rochas granito-gnáissicas do Arqueano, de 

origem para e ortometamórfica de evolução complexa e policíclica, associadas a ocorrências 

de intrusões, muitas vezes de origem granitóide além de rochas máficas e ultramáficas. Este 

Complexo encontra-se exposto nas proximidades da cidade de Tomar do Geru e no município 

de Rio Real, caracterizado por apresentar rochas granito-gnaisses enderbíticos, gnaisses 

quartzo-feldspáticos; gnaisses bandeados e anfibolitos, localmente exibindo quartzo 

feldspáticos; diatexitos; metatexitos, quartzitos; lentes de calcossilicáticos; quartzitos 

ferríferos; augen-gnaisses; anfibolitos e áreas granulíticas localizadas. 

O Complexo Gnáissico-migmatítico, pertencente a unidade geológica Complexo 

Caraíba-Paramirim, aflora nos municípios de Tomar do Geru e Rio Real através da unidade 

constituída por ortognaisses migmatíticos de composição granodiorítica, ocupando uma área 

balizada a leste pelos biotita gnaisses migmatíticos com anfibolitos, e a oeste pelos 

sedimentos neoproterozóicos da Formação Palmares. Este Complexo vem sendo explorado 

economicamente para a produção de brita e paralelepípedos (Figura 10). 

 
Figura 10 – Extração de rochas do Complexo Gnáissico-migmatítico, município de 

Tomar do Geru. 
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Com relação a Província Sergipana, correspondente a Faixa de Dobramentos 

Sergipana, o limite desta província com a do São Francisco ocorre através do delineamento 

com rochas do Complexo Caraíba-Paramirim e do Grupo Estância. A leste limita-se com a 

província Costeira e, e a oeste com a Bacia do Recôncavo-Tucano-Jatobá que divide em duas 

seções de características geológicas e fisiográficas semelhantes (BRASIL, 1983). 

O padrão e a forma estrutural desta Província condicionam as feições geomorfológicas 

de cristas orientadas nas faixas dobradas e de planaltos nas partes pouco deformadas. Esses 

compartimentos, na área de estudo, são representados pelo Grupo Estância onde os 

sedimentos estão fracamente deformados, registrando-se apenas dobramentos suaves. 

Mostram-se fraturados preservando frequentemente as estruturas sedimentares. de acordo com 

a evolução e compartimentação geotectônica da Geossinclinal Sergipana, sua idade data do 

Pré-Cambriano Superior (BRASIL, 1983). 

O Grupo Estância, através da Formação Lagarto é caracterizado pela presença de 

metassedimentos compostos por metarenitos e metassiltitos e alternância litológica de arenitos 

finos, argilitos, folhelhos e siltitos laminados e conglomerados, de matriz vermelho-

arroxeada, levemente metamorfisados. Nesta formação não ocorrem dobramentos 

significativos e suas camadas geralmente têm mergulhos fracos e regulares (SANTOS et al, 

1998). Esta formação encontra-se no topo do Grupo Estância e pode ocorrer subjacente e em 

discordância com as litologias da Formação Palmares e sobrepõe-se aos carbonatos da 

Formação Acauã. Está presente nos municípios de Rio Real, Cristinápolis e Indiaroba. 

O Grupo Estância ocorre, também, nos Municípios de Tomar do Geru e Itabaianinha, 

estando a Formação Palmares constituída, principalmente, por grauvacas e arenitos finos, 

feldspáticos, muito litificados, compactos, por vezes com lentes de conglomerados 

polimíticos desorganizados, não possuindo grande diversidade litológica. 

Rochas argilosas estão praticamente ausentes nesta formação, e a estrutura sedimentar 

preservada restringe-se quase sempre a estratificação plano-paralela, e raras estratificações 

cruzadas, com paleocorrentes no sentido sul. Formam campos de matacões arredondados, 

facilmente destacados dos litotipos da Formação Lagarto. 

Outra Província presente na área de estudo é a Costeira e Margem Continental que é 

caracterizada pelas bacias sedimentares costeiras de idade Mesocenozóica, que tem suas 

extensões submersas na margem continental, desenvolvidas a partir do Jurássico. Esta 

província inclui a Bacia Sedimentar de Sergipe e segmentos restritos da Bacia do Tucano, 
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além de formações superficiais terciárias e quaternárias continentais, e os sedimentos 

quaternários. 

Com relação às formações superficiais cenozóicas, há o Grupo Barreiras que é 

constituído por sedimentos terrígenos (cascalhos, areias finas e grossas e argila) pouco ou não 

consolidados e estratificação irregular de cores variadas, normalmente indistinta com 

coloração relacionada ao tipo de minério presente no solo. Os estratos mais superficiais 

correlacionados com o ambiente pedogenético compreendem materiais argilosos, argilo-

arenosos, areno-argilosos e, em áreas mais restritas, sedimentos arenosos (BRASIL, 1983). 

Os depósitos do Grupo Barreiras encontram-se erodidos em alguns pontos da área de 

estudo, a exemplo dessa vertente localizada nas proximidades da BA 099, (Linha Verde) onde 

há extração de argila para manutenção da referida rodovia (Figura 11). 

 

 
Figura 11 – Grupo Barreiras antropizado, município de Jandaíra, 2010. 

 

As feições morfológicas originadas são de planaltos, ligeiramente inclinados em 

direção à costa, onde são comuns falésias, enquanto que na borda ocidental (interior de 

Sergipe), o seu relevo é cuestiforme com drenagem superposta, formando vales de encostas 

abruptas. São encontrados formando coberturas sobre uma variedade litológica significativa, 

abrangendo áreas de todos os municípios em estudo. 
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As coberturas detríticas tércio-quaternárias compreendem depósitos eluvionares e 

coluvionares. Os depósitos eluvionares, desenvolvidos sobre superfícies não-laterizadas 

formam manchas descontínuas sobre o embasamento pré-cambriano em um nível topográfico 

erosivo com cotas em torno de trezentos metros.  

As coberturas quaternárias holocênicas, predominantemente arenosas, estão presentes 

em toda a extensão da faixa costeira e abrangem os depósitos quaternários diferenciados 

distribuídos nos terraços marinhos, nos depósitos de mangues e pântanos e nos depósitos 

eólicos litorâneos, sobretudo nos municípios de Indiaroba e Jandaíra. 

A origem desses depósitos está associada a evolução paleogeográfica do Quaternário 

costeiro do Estado de Sergipe (Figura 12) podendo ser aplicado também para o Estado da 

Bahia, a partir do máximo da Transgressão Mais Antiga até os dias atuais (BITTENCOURT, 

1983).  

O primeiro evento corresponde ao máximo da Transgressão Mais Antiga, onde os 

sedimentos do Grupo Barreiras foram erodidos resultando numa linha de falésias. Além disso, 

ocorreu o afogamento dos baixos cursos dos rios da região, formando os estuários. 

Após a Transgressão mais antiga o clima adquiriu características mais áridas com 

chuvas esparsas e violentas, proporcionando a deposição de leques aluviais coalescentes no 

sopé das falésias do Grupo Barreiras que foram esculpidas durante o evento anterior. Neste 

evento os ventos retrabalharam a superfície daqueles depósitos, construindo campos de dunas 

que localmente, provindas da planície costeira, cavalgaram a falésia da Formação Barreiras. 

Durante o máximo da Penúltima Transgressão (terceiro evento), com cerca de 120.000 

anos AP (antes do presente), o mar erodiu os leques aluviais formados pelo evento anterior e 

tornou a esculpir localmente as falésias do Grupo Barreiras, afogando mais uma vez os baixos 

cursos dos rios da região, transformando-os em estuários. Além disso, ocorreu a deposição 

dos testemunhos dos leques aluviais coalescentes e dos terraços marinhos pleistocênicos. 

Durante o quarto evento, na regressão subseqüente à Penúltima Transgressão, foram 

depositados os terraços marinhos pleistocênicos a partir das falésias do Gruo Barreiras e dos 

testemunhos dos leques aluviais coalescentes, com instalação simultânea de uma rede de 

drenagem em sua superfície. No quinto evento a regressão que se seguiu ao máximo da 

Última Transgressão favoreceu a progradação da linha de costa, originando os terraços 

marinhos holocênicos. As lagunas foram colmatadas e evoluíram para pântanos de água doce 

ao perderem sua comunicação com o mar.  
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(1 –Falésias do Grupo Barreiras; 2 – Leques aluviais coalescentes/testemunhos dos leques aluviais Coalescentes; 3 – 

Campo de Dunas; 4 – Terraços marinhos pleistocênicos; 5 – Depósitos fluviolagunares;  

6 – Terraços marinhos holocênicos; 7 – Mangues). 

 

Figura 12 – Esquema da evolução paleogeográfica da costa do Estado de Sergipe. 

Fonte: In Geologia e Recursos Minerais do Estado de Sergipe – Codise/CPRM, 1998. 

 



38 
 

3.1.2  ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS 

 

O relevo, objeto de estudo da Geomorfologia, é resultado da atuação de dois grupos de 

forças que podem ser sucessivas ou simultâneas: endógenas caracterizadas pela litologia e 

estrutura geológica, e exógenas representadas pelas condições climática, biológica e 

antrópica. 

As unidades geomorfológicas presentes na Bacia Inferior do Rio Real são Planície 

Costeira, Tabuleiros Costeiros e os Tabuleiros do Rio Real. 

 

3.1.2.1  PLANÍCIE COSTEIRA 

 

As planícies costeiras são superfícies geomorfológicas deposicionais de baixo 

gradiente, formadas por sedimentação predominantemente subaquosa, que margeiam corpos 

de água de grandes dimensões, como o mar ou oceano, representadas por faixas de terrenos 

recentemente emersos e compostas por sedimentos marinhos, continentais, fluviomarinhos, 

lagunares e paludiais, em geral de idade holocênica e pleistocênica (SUGUIO, 2003).  

Segundo Muehe (1994) citado por Araújo (2007), esta unidade geomorfológica 

constitui uma superfície relativamente plana, baixa, localizada numa área de interface entre as 

três principais províncias da geosfera que são os oceanos, os continentes e a atmosfera. Em 

decorrência desse caráter interfásico, recebe diferentes fluxos de matéria e energia que vão 

influenciar na origem, evolução e configuração atual dos ambientes costeiros.  

A planície costeira da área em estudo é resultado do avanço e recuo da linha de costa, 

através da ação das ondas, marés, correntes marinhas e ventos, associados aos efeitos das 

mudanças do nível relativo do mar durante o Quaternário. Com o objetivo de racionalizar a 

sua descrição foram definidos os domínios ambientais: terraços marinhos e dunas. 

 

3.1.2.2  TERRAÇOS MARINHOS 

 

 Em períodos distintos do Quaternário o nível do mar sofreu várias oscilações, 

interferindo diretamente sobre o avanço e o recuo da linha de costa no litoral brasileiro, 
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comprovado pela presença dos terraços marinhos, que são unidades costeiras compostas por 

restingas superpostas, formadas pela sucessiva progradação da linha de costa durante 

deposições contínuas regressivas (CURREY, 1969 citado por ARAÚJO, 2007). 

Dois grandes episódios transgressivos quaternários ocorreram ao longo de toda a costa 

da Bahia e Sergipe, que alcançaram um nível superior ao nível atual do mar correspondentes à 

Penúltima e Útima Transgressões (LIMA et al., 1982, BITTENCOURT et al., 1982), 

originando respectivamente os terraços marinhos pleistocênico e holocênico. 

O terraço marinho pleistocênico está localizado na base das vertentes no Grupo 

Barreiras. Segundo Silva (2009) sobre o terraço ocorrem dunas fixas pleistocênicas tendo 

como cobertura vegetal a restinga nos estratos arbóreo, arbustivo e herbáceo, muitas vezes 

antropizada, sendo usadas no município de Jandaíra para a prática da cocoicultura e da 

pecuária. 

O terraço marinho holocênico é encontrado na parte mais externa da planície costeira, 

constituído de areias finas bem selecionadas, geradas durante a regressão subseqüente à 

Última Transgressão (Figura 13). 

 

 
Figura 13 – Terraço marinho holocênico ocupado pela cocoicultura, município de 

Jandaíra. 
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3.1.2.3  DUNAS 

Os sedimentos quartzosos constituintes dos campos dunares possuem granulometria 

fina, mostrando-se homogêneos e arredondados em virtude da seletividade do transporte 

realizado pelo vento. Estes sedimentos mostram frequentemente coloração branca e amarelada 

condizentes com os campos dunares de formação geológica recente, ou mais antigos, 

respectivamente. Está presente ao longo da linha da costa nas APAs de Mangue Seco e do 

Litoral Norte da Bahia, município de Jandaíra, com espessura e altitude variada. 

As dunas da planície costeira do Rio Real, de formação Quaternária é originada 

através da deposição eólica dos sedimentos arenosos levados até a praia pela ação marinha, 

que aliada à intensidade dos ventos, corresponde ao principal fator de sua formação e 

mobilização. Cordazzo (2006) acrescenta mais alguns fatores que contribuem para esse 

movimento como: a topografia, o nível de salinidade, o baixo teor de matéria orgânica. Na 

área de estudo ocorrem três tipos de formações dunares: 

1) Dunas holocênicas móveis: São instáveis e migratórias, não apresentam cobertura 

vegetal ou às vezes ocorrem em sua superfície somente espécies pioneiras e de 

pequeno porte.. Estas dunas de formação mais recente avançam sobre outras unidades, 

que por não possuírem revestimento vegetal suficientemente conservado não 

conseguem impedir o avanço das areias (Figura 14). 

 
Figura 14 – Dunas holocênicas móveis, município de Jandaíra. 
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2) Dunas holocênicas em processo de estabilização: apresentam-se parcialmente 

recobertas por vegetação pioneira devido o maior teor de matéria orgânica e a ocorrência de 

um estrato superficial em processo de edafização, propiciando a presença do caráter eutrófico 

que favorece o desenvolvimento de espécies vegetais (Figura 15). 

 

 
Figura 15 – Dunas em processo de estabilização, município de Jandaíra. 

 

3) Dunas pleistocênicas ou estabilizadas: estão recobertas por uma vegetação 

herbácea ou arbustiva, estando imobilizadas e bioestabilizadas (Figura 16). Sendo 

mais antigas, favorecem a estabilização do relevo, que ocorre através da melhoria das 

condições edáficas, contribuindo para uma maior estruturação das camadas 

superficiais, através de matéria orgânica. 
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Figura 16 – Dunas estabilizadas, município de Jandaíra. 

 

Todas estas modalidades de dunas são marcadas por um grau de antropização reduzido 

em função das APAs que protegem legalmente estas áreas. 

 

3.1.2.4  TABULEIROS COSTEIROS 

Os tabuleiros costeiros constituem uma extensa faixa sedimentar costeira com poucas 

interrupções, fazendo parte da unidade Morfoestrutural Depósitos Sedimentares. Este relevo 

predomina em todos os municípios da área de estudo. 

Segundo Fontes (1997) nos tabuleiros costeiros as vertentes apresentam, geralmente, 

dominância de trechos convexos que muitas vezes formam todo o declive atingindo o fundo 

dos vales, de forma suave, quando os rios e/ou riachos que os percorrem ainda não 

desenvolveram o plano aluvial.  

Nas proximidades do litoral (municípios de Jandaíra e Indiaroba), esta unidade 

geomorfológica limita-se com sedimentos quaternários caracterizados por depósitos de areias, 

constituindo dunas com formas e alturas variadas da planície costeira e, do lado continental, 

com extensões das áreas do Pré-Cambriano nos municípios de Tomar do Geru e Rio Real.  
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Os processos morfogenéticos promovem processos de dissecação diferenciados nos 

tabuleiros costeiros, de idade plio-pleistocênica. Esta morfologia é constituída por duas 

subunidades: superfície dissecada e superfície subhorizontal conservada. 

 

SUPERFÍCIE DISSECADA 

Esta superfície foi esculpida sobre as litologias dos Complexos Jequié e Caraíba-

Paramirim, do Grupo Barreiras e da Formação Lagarto formando espigões, colinas, morros, 

rampas e vales (BRASIL, 1983), resultantes dos processos de dissecação da morfologia de 

superfície subhorizontal (Figura 17).Os vales são largos, de fundo plano, contendo geralmente 

planícies aluviais ocupadas com pastagens, citricultura e cultivos de subsistência.  

 

 
Figura 17 – Tabuleiros costeiros/Superfície dissecada, município de Cristinápolis. 

 

SUPERFÍCIE TABULAR CONSERVADA 

A superfície tabular conservada abrange parcialmente os municípios de Jandaíra, Rio 

Real e Cristinápolis, e caracteriza-se pelos interflúvios alongados e aplanados, resultado do 

processo de dissecação do Grupo Barreiras. Esses interflúvios, muitas vezes, são divisores de 

bacias, como na margem direita com a bacia do Rio Itapicuru e na margem esquerda, com a 

do Rio Piauí. 
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3.1.2.5  TABULEIROS DO RIO REAL 

 O Tabuleiro do Rio Real corresponde a uma área de transição onde se inicia a 

Superfície Pediplanada, característica de regiões mais interioranas. Resulta de processos de 

erosão diferencial que esculpiram compartimentos morfopedológicos, possibilitando uma 

dinâmica ambiental específica. Abrange a menor área do Baixo Rio Real, estando presente 

nos municípios de Rio Real e Tomar do Geru. 

 

3.2  CLIMA E CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS 

 

A área de estudo, assim como a região Nordeste recebem interferência da atuação de 

sistemas meteorológicos como a Zona de Convergência Intertropical, das massas de ar 

Tropical Atlântica e Equatorial Atlântica, além dos sistemas frontológicos que se 

individualizam na Frente Polar Atlântica e nas Correntes Perturbadas do Leste (ondas de 

leste), como também dos sistemas de brisas marítimas e terrestres, além de outros fatores 

associados a posição geográfica. 

A circulação atmosférica da bacia inferior do Rio Real é proveniente do Anticiclone 

Subtropical Semi-fixo do Atlântico Sul, que origina os Alísios de Sudeste responsáveis pelas 

elevadas temperaturas, caracterizando relativa estabilidade climática. 

Para Botelho (1999) com a análise dos dados climáticos é possível compreender os 

períodos de maior precipitação e de uma provável estiagem, além de apontar as perdas por 

evapotranspiração, evidenciando as épocas de maior e menor volume de água para o consumo 

humano. 

Segundo a classificação de Thornthwaite e Mather (1955) na área de estudo há dois 

tipos de climas: o Megatérmico Subúmido e o megatérmico sub-seco, resultado da sua 

posição latitudinal em relação ao equador geográfico e ao fato da região estar inserida no 

litoral oriental do Nordeste. Estes tipos climáticos são representados através dos balanços 

hídricos dos municípios de Indiaroba e Itabaianinha. 

O clima Megatérmico Subúmido é influenciado pela proximidade com o mar havendo 

uma maior regularidade das precipitações o que é assegurada pela atuação de dois sistemas 

meteorológicos: a propagação da Frente Polar Atlântica que é responsável pela intensidade 
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das chuvas, e as Correntes Perturbadas de Leste, atuantes no litoral no período de abril a 

agosto (FRANÇA; CRUZ, 2007).  

Com relação à Frente Polar Atlântica, Santana (2008, p. 56) coloca: 

 

A frente polar é um sistema de circulação proveniente do 

choque entre os ventos anticiclônicos da massa polar e da massa 

tropical atlântica, provocando chuvas frontais e pós-frontais ao 

longo do litoral, principalmente no inverno.  

 

A estação pluviométrica de Indiaroba está localizada numa área submetida ao clima 

Megatérmico Subúmido. Os maiores índices de pluviosidade ocorrem no outono-inverno, 

com concentração maior nos meses de abril, maio e junho (Figura 18). Com relação às médias 

anuais do período de 1970 a 2009, há uma regularidade de chuvas atingindo marcas muitas 

vezes maiores que 100 mm (Figura 19). 

 

 

 
Figura 18 – Município de Indiaroba, Médias pluviométricas mensais, 1970 – 2009. 

Fonte: Secretaria de Recursos Hídricos de Sergipe, 2010. 

Organização: Boni Guimarães Costa, 2010. 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

mm

Meses



46 
 

 
Figura 19 – Município de Indiaroba, Médias pluviométricas anuais, 1970 – 2009. 

Fonte: Secretaria de Recursos Hídricos de Sergipe, 2010. 

Organização: Boni Guimarães Costa, 2010. 

Os dados disponíveis da estação de Itabaianinha indicam uma área de clima megatérmico 

sub-seco. Num período de 1970 a 2009, as deficiências pluviométricas ocorrem entre os 

meses de outubro a fevereiro onde as precipitações não atingem 60 mm (Figura 20). Com 

relação às médias anuais apenas os anos de 1974, 1975, 1985, 1988, 1989, 1997 e 2006 

passaram dos 150 mm (Figura 21) 

Figura 20 – Município de Itabaianinha, Médias pluviométricas mensais, 1970 – 2009. 

Fonte: Secretaria de Recursos Hídricos de Sergipe, 2010. 

Organização: Boni Guimarães Costa, 2010. 
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Figura 21 – Município de Itabaianinha, Médias pluviométricas anuais, 1970 – 2009. 

Fonte: Secretaria de Recursos Hídricos de Sergipe, 2010. 

Organização: Boni Guimarães Costa, 2010. 

 

 

3.2.1  BALANÇO HÍDRICO 

O método proposto por Thornthwaite e Matther (1955) possibilita uma previsão 

temporal do armazenamento de água no solo, com estimativas da evapotranspiração real, 

déficit hídrico e excedente hídrico. Segundo Fontes (1997), dentre as informações que se pode 

reunir a partir deste método estão: 

a. Evapotranspiração Potencial (EP) – corresponde à quantidade de água necessária 

para manter a vegetação turgescente durante todo o ano. Calculada em função das 

precipitações médias mensais e médias anuais, além de alguns fatores de correção; 

b. Evapotranspiração Real (ER) – refere-se à quantidade de água utilizada pelas 

plantas e que evapora do solo. É calculada através de médias mensais e anuais; 

c. Armazenamento de água no Solo (ARM) – é a capacidade que o solo tem de 

armazenar água; 

d. Deficiência Hídrica (DEF) – refere-se à insuficiência de água no solo.  

e. Excedente Hídrico (EXC) – é a água sujeita à infiltração ou percolação e/ou 

escoamento superficial no período chuvoso. É definido pelo número de meses em 

que este excesso permanece no solo; 
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f. Índice de Aridez (IA) – revela a relação entre a deficiência hídrica e a 

evapotransporação potencial. Atribui-se zero quando não existe deficiência e 100 

quando a deficiência hídrica é igual a evapotranspiração potencial; 

g. Índice de Umidade (IU)– é ao excedente hídrico expresso da evapotranspiração 

potencial anual. 

h. Índice Hídrico (IM) – é representado pela relação entre o excedente e a deficiência 

hídrica anual e a evpotranspiração potencial anual 

A partir do balanço hídrico do município de Indiaroba referente ao período de 1970 a 

2009 (Figuras 22 e 23) constata-se que o clima Megatérmico Subúmido possui bons 

excedentes hídricos no fim do outono e no inverno ocorrendo excedente hídrico. Esse período 

chuvoso é caracterizado pelo armazenamento de água que se infiltra, escoa e altera o solo, 

provocando intemperismo químico, como também interfere na vitalidade hidrológica dos 

cursos de água.  

 

Figura 22 – Município de Indiaroba, Síntese do balanço hídrico mensal, 1970 a 2009. 

Fonte: Secretaria de Recursos Hídricos de Sergipe, 2010.  

Organização: Boni Guimarães Costa, 2010. 
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Figura 23 – Indiaroba, Deficiência, Excedente, Retirada e Reposição Hídrica de 1970 a 2009. 

Fonte: Secretaria de Recursos Hídricos de Sergipe, 2010.  

Organização: Boni Guimarães Costa, 2010. 

O balanço hídrico do município de Itabaianinha reflete um curto período de excedente 

hídrico (Figuras 24 e 25) entre os meses de abril e agosto quando a capacidade de campo 

máxima é atingida começando o período de excedente hídrico. 

 
Figura 24 – Itabaianinha, Deficiência, Excedente, Retirada e Reposição Hídrica, 1970 a 2009. 

Fonte: Secretaria de Recursos Hídricos de Sergipe, 2010.  

Organização: Boni Guimarães Costa, 2010. 
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Figura 25 – Município de Itabaianinha, Síntese do balanço hídrico mensal, 1970 a 2009. 

Fonte: Secretaria de Recursos Hídricos de Sergipe, 2010.  

Organização: Boni Guimarães Costa, 2010. 

 

Por outro lado, os meses de dezembro e janeiro ocorreram significativas deficiências 

hídricas, época tradicionalmente mais quente. 

 

3.3  A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO REAL  

 

Baseando-se em critérios estabelecidos pelo DNAEE, Silva (2009) em sua tese aborda 

que o curso d’água principal do sistema hidrográfico do Rio Real tem suas nascentes situadas 

no município de Cícero Dantas (Bahia) onde recebe o nome de Baixa do Tubarão até o 

município de Poço Verde. Portanto, o rio Baixa do Tubarão é considerado o rio principal do 

sistema. 

A área de drenagem da bacia do rio Real compreende 4.798 km
2
, dos quais 2.558 km

2
 

estão inseridos em território sergipano. Utilizando o critério de divisão da bacia em três 

setores este sistema foi setorizado em alto, médio e baixo cursos. O alto curso compreende as 

terras drenadas pelo rio Real e seus afluentes pertencentes às unidades geomorfológicas 

Tabuleiro do Rio Itapicuru e Tabuleiro do Rio Real, desde as nascentes do rio Baixa do 
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Tubarão, no município de Cícero Dantas, englobando as cabeceiras de drenagem do rio Real, 

em Poço Verde até o início da divisa entre os municípios de Itapicuru e Tobias Barreto. 

Esta bacia é formada por diversas sub-bacias (Tabela 2) que desempenham papel 

significativo no abastecimento público dos municípios, além disso, o rio Itamirim é usado 

também como divisor natural entre os municípios de Umbaúba e Cristinápolis (Figura 26) 

 
Tabela 2 - Bacia do Rio Real, Sub-bacias. 

BACIA DO RIO REAL 

SUB-BACIA ÁREA (km
2
) 

Baixa do Tubarão (BA) 711 

Jabiberi 424 

Itamirim 467 

Tabatinga (BA) 202 

Outras bacias 2994 

Fonte: Secretaria de Recursos Hídricos de Sergipe, 2001. 

 

 
Figura 26– Rio Itamirim, divisa entre os municípios de Umbaúba (à direita) e 

Cristinápolis (à esquerda). 

 

O médio curso estende-se ainda na unidade geomorfológica Tabuleiros do Rio Real 

até a divisa dos municípios de Rio Real, Itapicuru e Tomar do Geru. A partir deste local até a 

sua foz, no Oceano Atlântico, encontra-se o seu baixo curso. 
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O comportamento hidrológico do sistema hidrográfico do rio Real revela interação de 

processos desenvolvidos a partir dos condicionantes da dinâmica ambiental – litologia, 

estrutura geológica, climas, solos e ocupação das terras. 

Os agentes externos são determinantes na configuração das formações superficiais no 

Baixo Rio Real, sendo a hidrografia, em especial o rio principal e os afluentes, responsáveis 

pelo transporte de sedimentos erodidos das vertentes até o mar, característica de drenagem do 

tipo exorréica. 

A partir da nascente até as proximidades dos municípios de Tomar do Geru e Rio Real 

apresenta-se como um rio intermitente, periodicamente atravessando períodos de seca. Porém 

apresenta fluxo perene a partir dos municípios de Rio Real e Cristinápolis (Baixo curso), onde 

há um predomínio do padrão de drenagem misto, dentrítico e subparalelo. As condições 

climáticas mais úmidas causam aumento do débito, da largura, da profundidade do canal e da 

velocidade média das águas. A perenidade é resultado também das águas de vários afluentes 

que contribuem com o abastecimento público dos municípios de Cristinápolis, Jandaíra e 

Indiaroba (SILVA, 2009). 

Ao longo do perfil transversal do Baixo Real, a velocidade e turbulência das águas são 

variáveis, ocorrendo locais preferenciais de erosão e de deposição das partículas 

transportadas. Em leitos assimétricos meândricos (Figura 27), a zona de máxima velocidade 

localiza-se nas proximidades das margens côncavas, decrescendo de valor em direção à 

margem de menor profundidade (convexa). 

 
Figura 27 – Meandro do Rio Real, divisa entre os municípios de Cristinápolis e Rio Real. 
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No seu estuário, o Rio Real torna-se mais volumoso, em razão da desembocadura de 

vários afluentes importantes como o Itamirim, Jibóia, Paripe, Buji, Tabatinga e Marcanair, e 

da interferência da hidrodinâmica das marés semi-diurnas.  

 

O ESTUÁRIO DO RIO REAL 

 

A palavra estuário é derivada do adjetivo latino aestuarium, cujo significado é maré ou 

onda abrupta de grande altura, fazendo referência a um ambiente altamente dinâmico, com 

mudanças constantes em resposta a forçantes naturais. A partir do momento que o Rio Real 

passa a receber a influência das águas oceânicas há a formação de um estuário, que é definido 

segundo Pritchard (1955) como sendo um corpo de água semi-fechado que mantém conexão 

livre com o mar aberto, no interior do qual á água é diluída pela água doce oriunda da 

drenagem continental. Posteriormente esta definição foi ampliada, considerando processos 

regionais como fatores climáticos, sedimentação recente e forçantes dinâmicas, e não somente 

a gênese geológica (MIRANDA, 2002). 

 

Para Odum estuário é: 

 

Uma massa de água costeira semifechada que possui uma ligação livre com o 

mar aberto. Um estuário, assim, é fortemente afetado pela ação das marés e, 

dentro dele, a água marinha mistura-se (de modo geral, sendo sensivelmente 

diluída) com água doce oriunda das áreas terrestre. Uma foz de rio, uma baía 

costeira, um alagado marinho e massas de água atrás de restingas são 

exemplos. Os estuários poderiam ser considerados zonas de transição ou 

ecótones entre os habitats de água doce e marinha, porém muitos dos seus 

atributos físicos e biológicos mais importantes não são transacionais, porém 

exclusivos (1988, p 377). 

 

As águas estuarinas são biologicamente mais produtivas do que as do rio e do oceano 

adjacente, devido às características da dinâmica circulatória que, aprisionando nutrientes, 

algas e outras plantas, estimula a produtividade desses corpos de água.  

 Os critérios para a classificação desses ambientes costeiros são organizados a partir de 

uma base de dados e de uma estrutura de princípios gerais de funcionamento. O primeiro 

sistema foi proposto por Stommel (1951) citado por Miranda (2002), considerando as causas 
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físicas predominantes dos movimentos e da mistura de água nos estuários: maré, vento e 

descarga fluvial.  

Com relação às características geológicas e geomorfológicas, Pritchard (1952) 

desenvolveu um sistema de classificação com base na formação estuarial. Esse ambiente de 

transição foi classificado nos seguintes tipos de estuários: planície costeira, fiorde, formado 

por barras e outros. 

O estuário em estudo assemelha-se aos estuários formados por barras, já que sofre 

processos erosivos, produzindo grandes quantidades de sedimentos que são retrabalhados 

pelas ondas e transportados por correntes litorâneas. É formado com a inundação de vale 

primitivo de rio durante a transgressão marinha do Holoceno. 

 

3.4  RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

 

A litologia condiciona a infiltração, a circulação, o armazenamento e a explotação da 

água nos horizontes superficiais. As possibilidades hidrogeológicas das rochas estão 

diretamente relacionadas com suas características de porosidade e permeabilidade, que lhes 

conferem o poder de armazenar e transmitir água.  

Segundo a CPRM (2002), na área de estudo há quatro domínios hidrogeológicos: as 

Formações Superficiais Cenozóicas, Cristalino, Grupo Estância e Bacias Sedimentares. 

O Cristalino tem comportamento de “aqüífero fissural”. Como basicamente não existe 

uma porosidade primária nesse tipo de rocha, a ocorrência da água subterrânea é condicionada 

por uma porosidade secundária representada por fraturas e fendas, o que se traduz em 

reservatórios aleatórios, descontínuos e de pequena extensão. Essas condições definem um 

potencial hidrogeológico baixo para as rochas cristalinas sem, no entanto, diminuir sua 

importância como alternativa de abastecimento. A alimentação das águas subterrâneas ocorre 

através das águas da chuva, podendo ainda parte da recarga ser devido a processos de 

infiltração vertical, proveniente dos sedimentos plio-pleistocênicos da formação Barreiras que 

recobrem grande parte da área de estudo. A partir dos dados dos poços perfurados no aqüífero 

cristalino constata-se que a profundidade varia entre 39 e 75m, sendo que a maior vazão 

média é no município de Itabaianinha (Tabela 3). 
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Tabela 3 – Bacia Inferior do Rio Real, número de poços perfurados por domínio hidrogeológico, 

profundidade média, em operação e vazão média. 

Municípios 

Formação 

Sedimentar 

(Aquífero 

Granular) 

Prof. 

Média 

(m) 

Em 

operação 

Vazão 

média 

(m
3
/h) 

Formação 

Cristalino 

(Aquífero 

Fissural) 

Prof. 

Média 

(m) 

Em 

operação 

Vazão 

média 

(m
3
/h) 

Jandaíra 9 48 8 6,76 5 60 1 3,27 

Rio Real 7 77 2 1,51 8 75 5 4,4 

Cristinápolis 16 57 4 2,09 3 45 2 1,8 

Indiaroba 24 47 11 3,73 8 39 - - 

Itabaianinha 10 60 - - 41 62 3 6,3 

Tomar do 

Geru 
13 59 1 6,09 17 60 5 2,3 

Umbaúba 24 56 7 1,7 4 65 1 4,4 

Total 103 - 33 - 84 - 17 - 

Fonte: CERB, COHIDRO e DESO, 2010. 

Organização: Boni Guimarães Costa 

 

As Formações Superficiais Cenozóicas 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 condições de 

armazenamento e fornecimento d’água. Este domínio está representado pelo grupo Barreiras 

que, a depender da espessura e da razão areia/argila das suas litologias, pode produzir vazões 

hídricas significativas. 

O domínio hidrogeológico Grupo Estância, tem como características um intenso 

fraturamento, litificação acentuada e compactação. Essas características lhe conferem além do 

comportamento de aqüífero granular com porosidade primária baixa, um comportamento 

fissural (porosidade secundária de fendas e fraturas), motivo pelo qual a CPRM o enquadra 

como aqüífero granular e “misto”, com baixo a médio potencial hidrogeológico. 

As Bacias Sedimentares são constituídas por rochas sedimentares diversificadas, 

representam reservatórios significativos de água subterrânea, ajudando a formar o aqüífero do 

tipo granular. Em função da sua litologia de arenito com intercalações de folhelhos e siltitos 

apresentam porosidade primária que favorece os processos de recarga. 

O número de poços em operação do aqüífero granular (33) supera os do aqüífero 

fissural (17). Sendo que nos municípios de Jandaíra, Cristinápolis, Indiaroba e Tomar do Geru 

a vazão média também é maior no primeiro aqüífero, o que comprova sua relativa capacidade 

de infiltração e armazenamento (Tabela 3). 
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3.5  SOLOS E COBERTURA VEGETAL  

 

O solo é definido por Bertoni e Lombardi Neto (1999) como a coleção de corpos 

naturais presentes na superfície terrestre, contendo matéria viva e suportando ou sendo capaz 

de suportar a vida. Trata-se de uma fina camada composta por partículas de rochas em 

diferentes estágios de desagregação, água, substâncias químicas em dissolução, ar, 

organismos vivos e matéria orgânica em distintas fases de decomposição. 

É importante conhecer a distribuição dos solos na paisagem e também a sua gênese, já 

que o são o resultado de uma combinação de fatores como o relevo, o material de origem, o 

clima interagindo ao longo do tempo. O conhecimento pedogenético é válido para a 

compreensão do padrão da distribuição dos diversos solos na paisagem, e a partir daí 

entendermos a presença das variadas formas de vegetação. 

A densidade da cobertura vegetal é fator de proteção do solo, reduzindo a ação 

mecânica da gota da chuva que chega ao solo, com isso minimizando os processos erosivos. 

As características edáficas e morfológicas da área de estudo contribuem para a 

presença de uma diversidade de formações vegetais, onde estudá-las possibilita entender o 

condicionamento exercido pelos elementos climato-hídricos e morfopedológicos. 

Na bacia em estudo há o predomínio dos seguintes tipos de solos: Espodossolo, 

Argissolos Amarelo e Vermelho Amarelo, Neossolo Quartzarênico, Argissolo Vermelho-

Amarelo, Planossolo Háplico, Planossolo Nátrico, Neossolo Litólico. e os solos 

Indiscriminados de Mangue (Figura 28). 
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Figura 28 - Bacia Inferior do Rio Real, Solos, 2011. 
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ESPODOSSOLO FERRIHUMILÚVICO 

 

O Espodossolo caracteriza-se pela textura arenosa, sua drenagem varia de acordo com 

a profundidade do solo sendo encontrado em ambientes de umidade elevada resultando em 

baixa fertilidade. Segundo Silva (2009) este tipo de solo, geralmente com uma estrutura mal 

definida, ocorre nos municípios de Indiaroba e Jandaíra resultante de depósitos marinhos 

holocênicos e pleistocênicos que formaram morfologias de terraços em áreas de relevo plano 

e suave ondulado.  

 

NEOSSOLO QUARTZARÊNICO ÓRTICO 

 

Este solo é constituído por material mineral com pequena expressão dos processos 

pedogenéticos, razão que leva a baixa intensidade de atuação dos processos de sua formação. 

É quartzoso, muito friável apresentando textura arenosa e ausência de minerais primários 

intemperizáveis (EMBRAPA, 1997). 

Este tipo de solo quando associado a declividade constitui fator limitante a utilização 

agrícola, na área de estudo está presente nos municípios de Cristinápolis e Tomar do Geru. 

 

ARGISSOLOS 

 

Na área em estudo encontram-se duas modalidades de Argissolo, o amarelo e o 

vermelho-amarelo, sendo que o amarelo é o predominante estando presente em todos os 

municípios, e em menor proporção em Tomar do Geru e Itabaianinha. 

O Argissolo Amarelo foi formado a partir dos sedimentos do Grupo Barreiras. É 

encontrado em áreas de baixa declividade sendo considerado de forte a moderadamente ácido, 

distrófico ou álico (EMBRAPA, 2006). 

O Argissolo Vermelho-Amarelo compreende solo mineral não-hidromórfico com 

horizonte A ou E seguidos de horizonte B textural. Apresenta cores vermelhas e teores de 

Ferro. Comumente, a atividade de argila varia de alta à baixa. Abrange a maior parte dos 

municípios de Rio Real, Tomar do Geru e Itabaianinha. 
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Este solo apresenta limitações devido à maior suscetibilidade à erosão, principalmente 

quando ocorre em terrenos de fortes declividades. Os álicos e com atividade alta de argila 

naturalmente apresentam restrições quanto à fertilidade, requerendo quantidades de corretivos 

para eliminar a toxicidade pelo alumínio. 

 

PLANOSSOLOS NÁTRICO E HÁPLICO 

 

 O Planossolo é constituído por material mineral, apresenta migração de argilominerais 

dos horizonte de superfície e acúmulo no horizonte diagnóstico de subsuperfície, transição e 

mudança textural abrupta.  

Este tipo de solo é encontrado nos Tabuleiros Costeiros, nos municípios de Rio Real e 

Tomar do Geru, geralmente presente em ambientes, de climas megatérmico sub-seco e seco, 

propícios a acumulação temporária de água. 

Este solo é subdividido em Planossolos Nátrico e Háplico. O primeiro caracteriza-se 

por apresentar horizonte B plânico com caráter sódico abaixo do horizonte A ou E. O segundo 

são solos que não se enquadram nas características do primeiro. 

Suas cores são acinzentadas ou escurecidas, com teor elevado de argila dispersa. É 

caracterizado por possuir limitações agrícolas, em decorrência da presença de gradiente 

textural elevado, que dificulta a passagem da água, e a presença de estruturas colunares e 

prismáticas desenvolvidas. Ocorrem em área de relevo plano ou suave ondulado. 

 

NEOSSOLO LITÓLICO 

 

É caracterizado por ser pouco evoluído constituído por material mineral, ou por 

material orgânico com menos de 20cm de espessura, não apresentando qualquer tipo de 

horizonte B diagnóstico. São solos pedregosos e que apresentam caráter flúvico. Horizonte 

glei, ou horizontes de coloração pálida, variegada ou com mosqueados abundantes ou comuns 

de redução, se ocorrerem abaixo do horizonte A. Este solo é encontrado principalmente no 

município de Tomar do Geru sobre o complexo migmatítico. 
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SOLO INDISCRIMINADO DE MANGUE 

 

O solo Indiscriminado de Mangue é originado de depósitos fluviomarinhos, mal 

drenados, constituídos por matéria mineral e orgânica. A textura fina é mais predominante. 

Localiza-se em ambiente anaeróbico, ácido, com salinidade elevada por influência das águas 

marinhas. Está presente nos municípios de Jandaira e Indiaroba. 

Este tipo de solo é constituído por uma associação de solonchanks e solos 

gleitiomórficos que apresenta horizontes gleizados, com elevados teor de sais e compostos de 

enxofre. O aproveitamento agrícola é economicamente inviável em função das inundações 

constantes ocasionadas pela maré. 

 

COBERTURA VEGETAL 

 

Além de outros fatores, a densidade da cobertura vegetal é fator importante na 

proteção do solo, podendo influenciar nos processos erosivos, diminuindo a formação de 

ravinas e voçorocas, como também atua na produção de matéria orgânica, contribuindo na 

agregação das partículas constituintes do solo (GUERRA, 2001). 

Segundo estudos feitos por Brasil (1983), na Bacia Inferior encontram-se como 

vegetação “original”, as formações pioneiras, a floresta estacional semidecidual e o cerrado. 

 

FORMAÇÕES PIONEIRAS 

 

As Formações Pioneiras representadas pela restinga e pelo manguezal são 

caracterizadas como mais um ecossistema da Mata Atlântica, Ocorre em áreas baixas das 

planícies costeiras em ambientes de cordões litorâneos, mangues, ambientes de terraços 

marinhos e praias, em especial nos municípios de Indiaroba e Jandaíra. 
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RESTINGA 

 

A vegetação de restinga ocorre ao longo da planície marinha nos municípios de 

Jandaira e Indiaroba. É constituída de halófitos-psamófitos endêmicos das microfanerófitas 

arbustivas e do gênero Erythroxylum, Myrcia e Attalea. As árvores apresentam altura em 

torno de 15 metros e geralmente possuem troncos finos com copas largas e irregulares. À 

medida que esse porte vegetacional se distancia da praia, a intensidade da brisa marinha 

diminui permitindo o desenvolvimento de árvores. 

A partir do grau de influência marinha destaca-se a restinga distribuída na planície 

litorânea em terrenos arenosos do Quaternário recente, geralmente com algum teor salino. É 

uma vegetação mista composta por árvores, arbustos, epífitas, trepadeiras e samambaias. As 

principais espécies encontradas são Paspalum vaginatum e o Hidrocotyle bonanensis e 

ecótipos como Spartina Polygana, Accecarpha. Têm papel importante na estabilidade das 

dunas interferindo na redução do transporte eólico dos sedimentos, condicionando a fixação 

das areias, na medida em que a vegetação cresce. 

 

MANGUEZAL 

 

Com relação às Formações Pioneiras de influência fluviomarinha o mangue 

representado pelas espécies Rhizophora mangle, Laguncularia racemosa, Conocarpus erectus 

e Aviccenia SP, é a vegetação presente em solos lodosos de elevado teor salino e baixa 

oxigenação, composto por matéria orgânica e sedimentos de várias origens, com predomínio 

do silte, no estuário do Rio Real, municípios de Jandaíra e Indiaroba. Apresenta-se com 

algumas particularidades como a capacidade de se reproduzir e se fixar ao substrato imerso 

pouco consistente, além de suportar elevado grau de salinidade, sendo constituída por 

vegetação arbórea homóclita (Figura 29).  
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Figura 29 – Manguezal no município de Jandaíra. 

 

FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL 

 

 A Floresta Estacional Semidecidual é uma floresta que compõe o bioma Mata 

Atlântica. Caracteriza-se pela composição de fanerófitos de gemas foliares protegidas do 

período seco e muitas epífetas, folhas esclerófilas ou membranáceas deciduais (Figura 30).  

 

 
Figura 30 – Floresta Estacional associada ao cultivo do maracujá, município de 

Jandaíra. 
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A estrutura e a composição variam de acordo principalmente com a altitude. É encontrada 

geralmente associada à silvicultura e a outros cultivos permanentes em todos os municípios 

em estudo, sendo Itabaianinha e Rio Real os municípios onde há uma menor proporção. 

 

CERRADO  

 

Para Franco (1983), o cerrado é a vegetação intermediária entre a Floresta Atlântica e 

a caatinga constituída por formações herbáceas intercaladas por plantas lenhosas e muitas 

vezes pode apresentar predomínio de fanerófitos de pequeno porte, caules e galhos tortuosos, 

com raízes profundas, ou ainda plantas cespitosas providas de xilopódios associadas a plantas 

graminóides e herbáceas hemicriptófitas. Na área em estudo o cerrado encontra-se nas 

proximidades da sede municipal de Rio Real (Figura 31). 

 

 
Figura 31 – Vegetação cerrado no município de Rio Real. 

 

As espécies mais freqüentes são a sambaíba (curetella americana), oititica (Liconia 

SP.), pau de leite (Plumeria bracteata) sendo o estrato herbáceo constituído de capim-de-

tabuleiro (Trachypagon plumasus), além de outras variações. 
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IV  A POPULAÇÃO E SUAS RELAÇÕES SOCIOECONÔMICAS 

 

 

4.1  HISTÓRICO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 

Historicamente, observa-se que a produção do espaço brasileiro, com suas 

potencialidades diferenciadas, é resultado da combinação convergente de um conjunto de 

fatores naturais, técnico-científicos e político-econômicos que se associam aos diferentes 

momentos da sua história econômica, em que programas, projetos e planos dos governos 

federal e estadual voltaram-se para uma política de planejamento que visa ao 

desenvolvimento econômico (ROSS, 2006).  

O processo de ocupação do território brasileiro iniciou-se na zona costeira de onde 

partiram os fluxos de povoamento em articulação com as áreas interioranas mais próximas. 

Para Moraes (1999) esse processo é considerado como se fosse uma “bacia de drenagem”, 

pelo fato de haver conexões entre o litoral e o interior. 

No período colonial, alguns núcleos de povoamentos eram mais expressivos, a 

exemplo da Zona da Mata no Nordeste oriental, produtora de cana de açúcar e o Recôncavo 

Baiano polarizado pela cidade de Salvador, que representava o principal ponto de escala das 

rotas internacionais no Brasil-Colônia. 

Nesse sentido, os Estados da Bahia e Sergipe não fogem à “regra colonizadora 

nacional” apresentando vinculação a objetivos econômicos. Isso porque é na segunda metade 

do século XVI que o processo de ocupação do Baixo Rio Real iniciou-se quando Garcia 

D’Ávila recebeu poderes da Coroa Portuguesa para continuar a colonização desde o 

Recôncavo da Bahia até posteriormente o São Francisco. Surge, assim, a Casa da Torre no 

litoral baiano, fortaleza que funcionou como um ponto de proteção e defesa do território 

(ARAÚJO, 2007). O fato é que com a implantação da pecuária extensiva, principal atividade 

econômica, estabeleceram-se conexões entre Salvador e Recife, os mais importantes núcleos 

populacionais da colônia . 

Nesse cenário, após a fundação de Salvador, as terras do Baixo Rio Real funcionaram 

como complemento à economia açucareira no Recôncavo Baiano, cujo objetivo era abastecer 
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a capital com seus derivados. Além de peixe e óleo de baleia (produto utilizado na iluminação 

urbana), a partir dos anos de 1650 foi introduzida a plantação de coco. 

Como observa Vilar (1991), de um modo geral, as economias coloniais 

proporcionaram suporte para o capital comercial comandar as transformações econômicas, 

superando os obstáculos para manter o ritmo da expansão das atividades. 

No final do Século XIX, parte dessas terras do atual litoral Norte baiano foram 

vendidas a um prussiano chamado Sigisfred Sigismundo Schindler que passou a desenvolver 

uma atividade extrativista de produtos naturais e minerais. O propósito era exportar toda a 

produção. Surge, assim, o primeiro porto do Litoral Norte baiano no Município de Entre Rios, 

o Porto de Sauípe (SASAKI, 2004).  

No início do século XX, grande parte dessas terras foram adquiridas por empresas 

estrangeiras que além das atividades tradicionais passaram a exportar o látex da mangabeira. 

As atividades agropecuárias e extrativistas continuaram predominantes nessa estrutura 

produtiva. 

Na segunda metade do século XX novas atividades surgiram como as monoculturas 

em grandes propriedades contribuindo para a concentração de terra. 

 

4.2  ASPECTOS SÓCIODEMOGRÁFICOS 

 

O crescimento populacional é um fator que merece atenção por estar diretamente 

ligado a reconfiguração da paisagem, o que gera reflexos no meio natural como: aumento da 

área desmatada, crescimento da infra-estrutura (estradas, gasodutos, por exemplo), uso de 

técnicas e tecnologias que permitam maior produtividade no campo, entre outros.  

A fim de se compreender como vem ocorrendo a dinâmica da população é necessário 

fazer um acompanhamento dos últimos censos demográficos, para se perceber em termos 

quantitativos a variação populacional num espaço de tempo. A relação urbano-rural também 

se torna importante, pois abrange o nível de concentração desta população no espaço. 

O crescimento da população vem se dando de forma heterogênea nos diferentes 

municípios da área de estudo devido aos processos migratórios de entrada ou de saída de 

pessoas, o que parece bastante relacionado às condições econômicas, ao potencial de emprego 

e geração de renda (Figura 32). 
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      Figura 32 – Bacia Inferior do Rio Real, evolução da população total, 1991, 2000 e 2010. 

      Fonte: Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010. 

 

Itabaianinha é o município que se destaca com a maior população da Bacia Inferior, 

sendo aquele onde o quantitativo mais se ampliou. Jandaíra e Tomar do Geru são os que têm 

as menores populações, coincidentemente são os que registraram os menores aumentos 

populacionais, sendo que nos Censos de 2000 e 2010 não houve variação significativa, 

deixando transparecer que são municípios estagnados, de pouca dinâmica econômica. 

O nível de urbanização serve como um instrumento facilitador, sobretudo na variação 

da dinâmica urbano-rural para melhor entender a evolução das transformações demográficas. 

A população urbana do Baixo Rio Real passou a ser maioria apenas no último Censo 

de 2010 (Figura 33). O município de Rio Real chama atenção pela estagnação quantitativa da 

sua população rural e por um maior crescimento da população na cidade, o que pode ter 

relação com a modernização do campo, que através da citricultura “expulsa” estes habitantes 

para a zona urbana. Apesar do aumento na zona urbana, em Indiaroba e Tomar do Geru a 

população rural ainda predomina (Figura 34). 
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 Figura 33 – Bacia Inferior do Rio Real, Evolução da população urbana dos municípios. 

 Fonte: IBGE 1991, 2000 e 2010. 

 

 

 
  Figura 34 - Bacia Inferior do Rio Real, evolução da população rural dos municípios. 

  Fonte: IBGE 1991, 2000 e 2010. 

 

Na área em estudo, assim como no Brasil, morar em cidades não é sinônimo de 

melhoria no padrão de vida. Apesar dos serviços de educação e saúde estarem mais acessíveis 

na zona urbana, nem sempre são de boa qualidade, resultando em uma precária qualidade de 

vida. 
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4.2.1  EDUCAÇÃO 

 

Quanto à educação, a Bacia Inferior não está muito distante da situação nacional, já 

que os dados relacionados às taxas de analfabetismo, alfabetização, freqüência a escola ao 

ensino superior e os seus respectivos Índices de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEBs) assemelham-se e muitas vezes estão abaixo dos nacionais. 

Todo cidadão brasileiro tem o direito constitucional do acesso a educação de 

qualidade, o qual deve começar pela freqüência a escola, mas no Brasil e nos municípios em 

estudo as taxas ainda estão abaixo do aceitável, a exemplo de 1991 onde os índices não 

chegavam nem mesmo a 50% da população do Baixo Rio Real. Em 2000 houve um 

crescimento significativo e o município de Indiaroba ultrapassou a marca de 80% (Tabela 4).  

 

Tabela 4 - Bacia Inferior do Rio Real, Taxas de alfabetização, frequência escolar, frequência ao ensino 

fundamental, médio e superior, 1991 e 2000. 

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano, 1991 e 2000. 

 

Quando se analisa a freqüência aos níveis básicos de ensino há uma diminuição 

significativa de um nível para o outro se tornando preocupante. Essas estatísticas apresentam 

uma realidade de evasão e de repetência escolar, marca dos estudantes brasileiros, que muitas 

vezes precisam trabalhar para ajudar na renda familiar, como também por conta do sistema 

educacional, que não vem oferecendo qualidade. 

Município 

Taxa de 

alfabetização 

(%) 

Taxa bruta de 

frequência à 

escola(%) 

Taxa bruta de 

frequência ao ensino 

fundamental (%) 

Taxa bruta de 

frequência ao ensino 

médio (%) 

Taxa bruta de 

frequência ao 

ensino superior 

(%) 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 

Jandaíra 41,86 59,72 40,62 74,60 63,18 131,64 8,77 25,02 0,10 0,73 

Rio Real 52,74 68,69 46,16 77,38 75,04 134,57 9,73 34,65 0,61 0,72 

Cristinápolis 38,59 56,75 39,73 75,54 65,03 132,60 9,33 26,09 0,93 1,55 

Indiaroba 39,91 62,84 47,42 83,19 79,81 144,64 3,00 29,71 0,35 3,16 

Tomar do 

Geru 
42,43 61,57 38,27 74,86 62,60 132,03 6,96 25,37 0,05 1,07 

Itabaianinha 45,63 63,74 33,02 70,78 52,23 125,04 14,72 26,08 0,82 4,05 

Umbaúba 51,70 66,05 46,43 74,57 75,02 130,65 16,46 35,05 1,12 2,03 
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Com relação à frequência ao ensino superior, os números confirmam a dificuldade da 

população mais pobre em cursar uma graduação. A média dos municípios da Bacia Inferior 

em 1991 era de 0,4%, e em 2000 passou para 1,44%. Apesar do crescimento, o acesso a este 

nível de ensino continua distante para esta população. 

Como consequência da frequência escolar, as taxas de alfabetização durante os 

períodos apresentados são baixas, principalmente no ano de 1991 onde o maior percentual era 

do município de Rio Real (52,74%), uma vez que atingia pouco mais da metade da população, 

sendo que Cristinápolis, sempre se destacou negativamente por ocupar nos dois Censos as 

últimas colocações. Em 2000 todos tiveram aumento, porém Indiaroba foi o que mais avançou 

em relação à freqüência escolar (83,19%). 

Outro critério que vem sendo utilizado para se medir a qualidade da educação é o 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), criado em 2007 pelo Governo 

Federal. Este indicador leva em conta as taxas de aprovação, freqüência e o desempenho do 

estudante em matemática e português em provas aplicadas INEP. 

O índice é medido a cada dois anos numa escala de zero a dez, o objetivo é que o país, 

a partir do alcance das metas municipais e estaduais tenha nota 6 em 2022, correspondente à 

qualidade do ensino em países desenvolvidos. 

Comparando os IDEBs das séries iniciais (do 1º ao 5º ano) houve avanço em todos os 

municípios, sendo Rio Real (3,8) o único que cresceu acima da média nacional (Tabela 5). Os 

índices das séries finais (6º ao 9º ano), principalmente em virtude da evasão e da repetência 

escolar mantiveram-se quase inalterados, sendo Jandaíra o município que ocorreu uma 

redução considerável, passando de 3,0 (2007) para 2,3 (2009). 

 
Tabela 5 - Bacia Inferior do Rio Real. IDEBs municipais, Sergipe, Bahia e Brasil – 2007/2009. 

Municípios 

2007 2009 

Séries iniciais 

(1º ao 5º ano) 

Séries finais 

(6º ao 9º ano) 

Séries iniciais 

(1º ao 5º ano) 

Séries finais 

(6º ao 9º ano) 

Jandaíra 2,5 3,0 3,3 2,3 

Rio Real 3,8 2,8 4,4 3,1 

Cristinápolis 2,4 2,3 3,5 2,3 

Indiaroba 2,4 2,3 3,4 2,3 

Itabaianinha 3,0 2,6 3,3 2,7 

Tomar do 

Geru 
2,2 2,3 3,2 2,3 

Umbaúba 3,0 2,2 3,5 2,9 

Sergipe 3,4 3,1 3,8 3,2 

Bahia 3,4 3,0 3,8 3,1 

Brasil 4,2 3,8 3,8 4,0 

Fonte: INEP/MEC, ACESSO junho 2010. Acesso em novembro/2010 

http://sistemasideb.inep.gov.br/resultado/ 

http://portalideb.inep.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=14
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Muitas vezes o Estado cria tais mecanismos apenas para aumentar os dados 

quantitativos, não havendo investimentos concretos no processo de ensino-aprendizagem, o 

que contribui para aumentar o contraste social. 

Além de outros indicadores, o aumento da pobreza é resultado da má distribuição de 

renda e da educação de baixa qualidade. A bacia em estudo é detentora de índices elevados de 

desigualdade social e os dados referentes a educação e a saúde refletem sua distribuição de 

renda concentrada.  

Os índices de Gini constatam que na maioria dos municípios a desigualdade 

aumentou, sendo que Indiaroba, Tomar do Geru e Cristinápolis apresentaram os maiores 

crescimentos, acompanhando as tendências dos Estados de Sergipe e Bahia (Tabela 6).  

 

Tabela 6 - Bacia Inferior do Rio Real. Índices de Gini, percentual da renda apropriada e posições em 

seus contextos estaduais. 

Município 
Índice de 

Gini 

Percentual da renda 

apropriada pelos 10% 

mais ricos da população 

Posição em 

relação ao 

Estado 

Percentual da renda 

apropriada pelos 80% 

mais pobres da população 

Posição em 

relação ao 

Estado 

 

Ano 1991 2000 2000 2000 2000 2000 

Jandaíra 0,47 0,56 42,09 265 41 162 

Rio Real 0,60 0,59 47,36 122 37,22 273 

Cristinápolis 0,50 0,60 51,79 6 34,83 66 

Indiaroba 0,45 0,57 45,96 21 39,42 53 

Itabaianinha 0,50 0,54 43,40 31 41,51 37 

Tomar do 

Geru 
0,43 0,53 40,49 47 43,71 27 

Umbaúba 0,58 0,51 39,08 53 44,86 18 

Bahia 0,66 0,67 56,05 - 29,78 - 

Sergipe 0,63 0,66 55,11 - 30,39 - 

Fonte: PNUD – Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 1991 e 2000. 

 

Em 2000, o município de Cristinápolis destaca-se por possuir o maior índice de Gini 

da Bacia Inferior (0,60) e por estar entre os 14 municípios socialmente mais desiguais de 

Sergipe (IBGE, 2000), sendo aquele onde o percentual da renda apropriada pelos 10% mais 

ricos (51,79%) é o maior, ocupando a sexta posição em seu contexto estadual, por 

conseqüência a renda apropriada pelos 80% mais pobres vem sendo a menor parcela da renda 

(34,83%).  

No geral a renda apropriada pelos 10% mais ricos supera sempre os 40%, sendo um 

índice elevado, inclusive quando comparado com o percentual dos 80% mais pobres, que 

detêm em média 39% de toda a renda da Bacia Inferior. 
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O IDH é um indicativo que leva em conta a renda, a escolaridade e a longevidade. É 

um dos critérios para se obter uma visão geral da qualidade de vida de uma população, mas na 

maior parte dos casos mascara a ocorrência de situações extremas associadas à desigualdade 

social entre indivíduos. Nessa perspectiva a área em estudo está inserida em dois Estados que 

têm um dos mais baixos IDHs do País (Bahia 0,621 e Sergipe 0,624) e todos os municípios 

estão abaixo das médias estaduais, refletindo as precárias condições sociais. Sendo o 

município de Indiaroba aquele com o maior IDH da Bacia Inferior com 0,61. 

Tomando-se como base, além de outros critérios, os baixos IDHs municipais, o 

Governo Federal através do Programa Bolsa Família concede uma ajuda mensal em dinheiro 

às famílias com renda per capita de até R$ 140,00 mensais, com o objetivo de amenizar a 

pobreza extrema. Considerando o número de beneficiados e a média de pessoas por domicílio 

(3,9) da Bacia Inferior, constata-se uma significativa quantidade de pessoas atendidas por esta 

renda, inclusive em vários municípios mais de 50% da população usufruem de forma direta, 

confirmando o baixo padrão de vida (Tabela 7). 

 

Tabela 7 - Bacia Inferior do Rio Real. IDH, Média de pessoas por domicílio e número de famílias 

beneficiadas pelo Bolsa Família. 

Município IDH (2000) 
Média de pessoas por 

domicílio (2007) 

Nº de famílias 

beneficiadas (até 

maio/2010) 

Jandaíra 0,58 3,8 1.477 

Rio Real 0,60 3,7 4.987 

Cristinápolis 0,58 4,1 2.416 

Indiaroba 0,61 4,1 2.548 

Itabaianinha 0,59 4,0 6.025 

Tomar do Geru 0,57 3,9 2.119 

Umbaúba 0,60 3,8 2.997 

TOTAL - - 22.569 

Fonte: IBGE, MDS. Acesso em novembro/2010: http://www.mds.gov.br/bolsafamilia 

 

Outro aspecto utilizado para entender as condições sociais da população é o 

saneamento básico, indicador socioambiental que leva em conta o abastecimento de água, lixo 

e drenagem, coleta e tratamento de esgotos que se traduz na destinação dos efluentes 

sanitários e resíduos sólidos. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2000), 2,4 bilhões de pessoas (quase 

a metade da população do planeta) não vivem em condições aceitáveis de saneamento, 

enquanto 1,1 bilhões de pessoas não têm acesso a um adequado abastecimento de água. No 

Brasil, 36,1% dos domicílios não são abastecidos de água por rede geral, 7,2% do volume de 
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água distribuída não recebe tratamento e 47,8% dos municípios não contam com serviço de 

esgotamento sanitário (IBGE, 2000). Com o crescimento da população, a demanda por água 

para abastecimento público aumenta gerando mais esgoto, e quando não coletado e tratado 

atingem os mananciais de abastecimento, requerendo maiores cuidados no tratamento da água 

e podendo aumentar os riscos à saúde e ao meio ambiente. 

Quanto ao abastecimento ligado a rede geral, Rio Real e Jandaíra estão abaixo da 

média do Estado da Bahia, que é de 89.4%. Esses municípios têm em média 64% da 

população atendida, resultando num deficiente atendimento a população. Num universo de 

416 municípios baianos eles estão inseridos entre os 400 piores (IBGE, 2000). Por 

conseqüência, o número de domicílios que utilizam poço ou nascente é relativamente alto, 

merecendo destaque Rio Real onde este número supera os domicílios abastecidos através da 

rede geral (Tabela 8). Esta água subterrânea utilizada para as tarefas domésticas não tem 

qualidade, comprometendo a saúde da população. 

 

Tabela 8 – Bacia Inferior do Rio Real – Indicadores Saneamento Básico – 2000. 

Municípios 
Total de 

domicílios 

Forma de abastecimento de 

água 

Instalação sanitária, 

escoadouro 
Destino do lixo 

Rede 

geral 

Poço ou 

nascente 

Outra 

forma 

Rede 

geral 

Fossa 

séptica e 

rudimentar 

Não 

tinham 
Coletado 

Outro 

destino 

Jandaíra 2.184 813 605 766 2 851 1.302 632 1552 

Rio Real 7.832 3.153 3.275 1.404 187 5.320 2.233 2.845 4286 
Cristinápolis 3.134 1.573 939 622 59 2.040 919 1.129 2.005 

Indiaroba 2.801 1.207 1.137 457 5 1949 808 1.374 1.427 

Itabaianinha 8.020 3.910 2.404 1.706 2.365 6.181 1.839 3.744 4.276 

Tomar do 

Geru 
2.865 996 1.179 690 4 1.508 1.333 989 2.865 

Umbaúba 4.457 1.407 2.661 389 9 3.933 524 2.570 1.887 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2000. 

 

Na área em estudo não há estações de tratamento de efluentes sanitários, embora os 

dados do Censo (IBGE, 2000) contenham informações de esgotamento sanitário ligado à 

“rede geral”, que na verdade são ligações de águas domésticas conectadas ao sistema de 

drenagem urbana construída para escoar as águas pluviais, onde estas são despejadas em 

riachos e vales sem nenhum tipo de tratamento, causando contaminação do solo e dos 

recursos hídricos. Os casos mais graves do Baixo Rio Real são os municípios de Jandaíra e 

Indiaroba onde no primeiro praticamente não há nem mesmo esse tipo de escoamento e o 

segundo chama atenção pelo fato da cidade estar localizada numa área de manguezal 

prejudicando aquele ambiente vulnerável. 
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A maior parte do lixo produzido no Baixo Rio Real não é coletado, em todos os 

municípios a quantidade de lixo que tem outros destinos (jogado em terrenos baldios e 

córregos, queimados ou enterrados) supera o número de domicílios onde este resíduo é 

coletado. Os municípios de Jandaíra e Tomar do Geru chamam atenção por possuírem os 

menores índices de coleta de lixo, confirmando a deficiência da ação dos governos 

municipais.  

Através de trabalho de campo constatou-se a presença de “lixões” onde os resíduos 

domésticos e urbanos são depositados em aterros, sem controle sanitário, contaminando o 

lençol freático, aumentando o fator de risco ambiental para a vida humana. Todos os lixões 

localizam-se em sítios mais elevados, geralmente afastados das cidades, seus resíduos são 

apenas depositados sobre o solo, sem uma sistemática de reciclagem, sem quaisquer medidas 

de proteção ambiental e de saúde pública. Não há isolamento das áreas, propiciando o acesso 

livre de pessoas e animais, observa-se também emissão de odores e presença de vetores 

causadores de doenças infecto-contagiosas, a exemplo do lixão do município de Indiaroba 

(Figura 35). No município de Rio Real, apesar do lixo ser despejado integralmente no solo, há 

uma sistemática periódica de aterramento, contribuindo para diminuir os impactos ambientais 

(Figura 36). 

 

 
Figura 35 – Lixão no município de Indiaroba. 
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Figura 36 – Lixão do município de Rio Real. 

 

 

O investimento em saneamento básico tem efeitos significativos na relação meio 

ambiente e população, produzindo reflexos a médio e longo prazo, interferindo diretamente na 

redução dos custos com a saúde da população.  

A saúde no Brasil ainda é um desafio para o poder público, em decorrência da falta de 

investimento ou compromisso com um setor tão essencial para o desenvolvimento humano. 

Com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), através da Lei nº. 8.080, de 19 de setembro 

de 1990, garantiu-se a saúde como um direito de todos e dever do Estado e por meio do artigo 

198 da Constituição Federal, delibera ações e serviços públicos de saúde que integram uma 

rede regionalizada e hierarquizada, e constituem um sistema único e organizado de acordo 

com as seguintes diretrizes:  

 

I. Descentralização, com direção única em cada esfera de governo: 

Ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; 

Regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde; 

II. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos 

serviços assistenciais; 

III. Participação da comunidade  

 

O texto constitucional demonstra claramente que a concepção do SUS é baseada 

na formulação de um modelo de saúde voltado para as necessidades da população, procurando 
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empenhar o compromisso dos estados e dos municípios para com o bem-estar social, 

especialmente no que se refere a saúde coletiva, consolidando-o como um dos direitos da 

cidadania.  

Para reorientar o modelo assistencial, é criado o Programa de Saúde da Família, 

operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais (médico, enfermeiro, 

auxiliar de enfermagem e agentes comunitários de saúde) em unidades básicas de saúde. Estas 

equipes são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias, 

localizadas em uma área geográfica delimitada. As equipes atuam com ações de promoção da 

saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais freqüentes, e na 

manutenção da saúde desta comunidade. Segundo o artigo 5º da Portaria nº 157 de 19 de 

fevereiro de 1998: 

 

Ficam estabelecidos os seguintes parâmetros de cobertura: 

I -Cada equipe de saúde da família será responsável por, no mínimo, 2.400 e, no máximo, 

4.500 pessoas; 

 

Com exceção dos Municípios de Itabaianinha e Umbaúba, os municípios cumprem 

com o estabelecido pelo Governo Federal (Tabela 9), uma vez que o quantitativo de equipes 

de saúde da família está de acordo com o número de moradores da região, o que teoricamente 

toda a população tem acesso aos serviços básicos de saúde. 

 
Tabela 9 - Bacia Inferior do Rio Real. Número de equipes do PSF. 

Município Nº equipes do PSF Relação população/equipe 

Jandaíra 3 3.431 

Rio Real 10 3.633 

Cristinápolis 5 3.303 

Indiaroba 5 3.142 

Itabaianinha 8 4.860 

Tomar do Geru 4 3.203 

Umbaúba 5 4.532 

Fonte: Secretarias municipais de saúde, 2010. 

 

É comum em todo o País, os diversos problemas físicos, estruturais e de 

funcionamento que geralmente permeiam as unidades básicas de saúde, como também a falta 

de equipamentos, medicações e profissionais para assistir a comunidade, mostrando assim que 

nem sempre a quantidade de Equipes de Saúde da Família supre a necessidade da população. 
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Outro fator relevante que interfere nas condições de saúde de uma comunidade é o 

socioeconômico, uma vez que as más condições ou a falta de habitação, saneamento, 

alimentação, transporte, emprego, lazer e acesso aos serviços de saúde, favorecem o processo 

saúde-doença. 

A desigualdade social gera graves disparidades na chance de sobrevida infantil, sendo 

esta considerada um indicador sensível das condições de vida e saúde da população.  

Com relação às taxas de mortalidade infantil, ocorreram reduções, mas altas quando 

comparadas a média nacional (35 por mil. IBGE, 2000), em especial o município de Rio Real 

que no decorrer dos censos de 1991 e 2000 atingiu sempre o maior índice (Tabela 10). 

 

Tabela 10 - Bacia inferior do Rio Real. Taxas de mortalidade, longevidade e fecundidade – 1991/2000. 

Municípios 

Mortalidade até 1 

ano de idade (por 

1000 nascidos vivos) 

Esperança de vida ao 

nascer (anos) 

 

Taxa de fecundidade 

total (filhos por 

mulher) 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 

Jandaíra 83,79 51,57 57,11 62,45 5,29 4,96 

Rio Real 90,36 70,35 55,96 58,02 4,99 3,16 

Cristinápolis 68,85 61,16 58,69 60,09 5,15 4,01 

Indiaroba 87,48 47,08 55,14 63,65 4,39 3,68 

Itabaianinha 76,34 59,59 57,20 60,46 5,10 3,49 

Tomar do Geru 76,34 63,79 57,20 59,48 4,74 4,00 

Umbaúba 77,62 59,59 56,96 60,46 4,53 3,93 

Fonte: PNUD – Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 1991/2000. 

 

Os dados referentes a esperança de vida ao nascer permitem traçar um perfil no qual se 

constata uma tendência ao aumento da expectativa de vida, já que em todos os municípios 

houve aumento da longevidade. Merece destaque o município de Indiaroba que tinha em 1991 

o menor índice (55,14 anos), e em 2000 passou a ter a maior expectativa de vida (63,65 anos). 

Em Cristinápolis, essa melhora não foi tão significativa. É válido lembrar, que apesar desse 

progresso geral, todos estão abaixo da média dos seus respectivos Estados (Bahia 64,53 anos 

e Sergipe 64,53), havendo necessidade de se intensificar ações a fim de aumentar o número de 

anos vividos. 
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4.3  DISTRIBUIÇÃO DE TERRAS E ATIVIDADES ECONÔMICAS 

 

4.3.1  DISTRIBUIÇÃO DE TERRAS 

 

 Uma das maiores responsáveis pela persistência das iniqüidades sociais no campo é a 

má distribuição de terras, explicada tanto pelas raízes históricas do país (ocupação e divisão 

das terras no período colonial), quanto pela insuficiência das políticas de reforma agrária e 

promoção da agricultura familiar, o que reforça o caráter excludente do modelo de 

desenvolvimento agropecuário. 

A produção de subsistência foi sendo eliminada e os produtores expulsos para os 

centros urbanos, passando grande parte das pequenas propriedades a funcionar como moradia 

de famílias e não mais como unidades de produção, anteriormente dedicadas à agropecuária 

de pequena escala. 

Neste estudo trabalhou-se com o Censo Agropecuário, documento disponibilizado 

pelo IBGE que fornece dados sobre a estrutura de posse da terra através das dimensões dos 

estabelecimentos agrícolas no espaço rural. Nessa perspectiva, a partir dos Censos dos anos 

1995 e 2006 percebe-se que a concentração de terras da Bacia Inferior é reflexo do que ocorre 

no Brasil. 

Os estabelecimentos agrícolas foram divididos em quatro grupos de área: menores de 

10 ha, de 10 até menos de 100 ha, de 100 a menos de 1000 ha e os de mais de 1000 ha 

(ALBUQUERQUE, 1987). 

Este agrupamento é útil na medida em que separa quatro tipos básicos de padrão de 

posse de terra. As pequenas unidades agrícolas concentram-se no grupo das propriedades com 

menos de 10 ha, geralmente são caracterizadas por baixos níveis de investimento em 

equipamentos, construções e capital humano. Este grupo abrange maior parte da agricultura 

familiar do Brasil e da Bacia Inferior. 

O grupo de estabelecimentos com mais de 1000 ha está associado às grandes 

propriedades agrícolas, parcial ou totalmente inaproveitadas. As duas categorias 

intermediárias estão associadas ao segmento mais dinâmico da produção rural e concentram 

grande parte das atividades modernas existentes no setor agrícola, e principalmente aquelas 
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que têm entre 100 e 1000 ha que congregam a maioria das propriedades exploradas 

comercialmente. 

Comparando as tabelas 11 e 12, correspondentes aos últimos censos agropecuários, 

percebe-se que há um predomínio dos estabelecimentos agrícolas com menos de 10 ha em 

todos os municípios da área, equivalendo em média a mais de 60% do número total de cada 

município. Por outro lado, abrangem áreas reduzidas, a exemplo do município de Jandaíra que 

ocupava no Censo Agropecuário de 1995 cerca de 2% da sua extensão territorial. 

Em números absolutos o município de Itabaianinha sempre vem apresentando o maior 

número, passando de 2.924 estabelecimentos em 1995 para 3.497 em 2006, mas ocupando em 

média pouco mais de 10% da área total. 

Em todos os municípios, a partir da classe entre 10 e 100 ha existe uma tendência a 

diminuição do número de estabelecimentos, mas a proporção das áreas ocupadas passa a 

aumentar. 

Os estabelecimentos entre 100 e 1000 ha são aqueles que, com exceção de Rio Real no 

ano de 2006, possuem a maior área ocupada em todos os municípios e nos dois censos 

apresentados. 

Com relação aos estabelecimentos com mais de 1000 ha, tanto em 1995 quanto em 

2006 os municípios de Jandaíra e Rio Real destacam-se pela presença de maior número de 

estabelecimentos desse porte, sendo que o município de Rio Real chama atenção pelo fato de 

apresentar no censo de 2006 oito estabelecimentos ocupando 61.510 ha, o que equivale a 56% 

da área total, ratificando a elevada concentração de terras. 
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Tabela 11  Bacia Inferior do Rio Real, distribuição de terras, 1995. 

Grupos de 

área (ha) 

Jandaíra Rio Real Cristinápolis Indiaroba Itabaianinha Tomar do Geru Umbáuba 

Nº 

Est. 
Área Nº Est. Área Nº Est. Área Nº Est. Área Nº Est. Área Nº Est. Área Nº Est. Área 

- 10 255 828 1832 5445 1098 1979 1544 3174 2924 7464 1682 4577 1443 2539 

10 a 100 130 3644 649 17766 174 6145 171 4384 714 20294 562 15416 148 4178 

100 a 1000 52 21893 64 17801 41 10708 43 12434 62 13945 26 6065 13 2712 

1000 + 7 15889 9 21149 1 1210 1 2208 - - 1 2172 1 2140 

Total 444 42.261 2.554 62.166 1.314 20.046 1.830 22.204 3.700 41.707 2.271 28.235 1.605 11.574 

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário, 1995. 

Organização: Boni Guimarães Costa, 2010. 

 

 

 

 

 

Tabela 12  Bacia Inferior do Rio Real, distribuição de terras, 2006. 

Grupos de 

área (ha) 

Jandaíra Rio Real Cristinápolis Indiaroba Itabaianinha Tomar do Geru Umbaúba 

Est. Área Est. Área Est. Área Est. Área Est. Área Est. Área Est. Área 

- 10 496 1361 3068 7744 1447 2364 1663 4637 3497 7815 1871 7859 1281 2719 

10 a 100 164 4437 585 16131 165 5119 175 5643 580 16088 508 7874 149 4227 

100 a 1000 51 20898 85 24022 26 5895 24 5912 67 11861 16 1255 16 2503 

1000 + 5 5103 8 61510 1 - 3 4747 1 - - - - - 

Total 716 36.587 3.762 109.407 1.647 15.553 1.899 20.939 4.197 38.133 2406 19.933 1.450 10.002 

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário, 2006. 

Organização: Boni Guimarães Costa, 2010. 
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4.3.2  A AGRICULTURA 

 

O Baixo Rio Real é marcado pela diversidade agrícola, com a citricultura, 

cocoicultura, silvicultura, culturas de subsistência, dentre outras atividades de valor 

econômico agregado (Figura 37). 

A atividade agrícola que predomina na Bacia Inferior é a agricultura comercial, sendo 

que a modernização não se dá de forma equilibrada, concentrando, geralmente, nas grandes 

propriedades em função do poder financeiro. O trabalho temporário também é uma marca, 

onde se absorve grande parte da mão de obra não especializada, sem vínculo empregatício.  

Nas pequenas propriedades há o predomínio dos cultivos em regime de policultura 

marcado pela falta de recursos tecnológicos para mecanizar sua produção através da compra 

de tratores e defensivos agrícolas. 

Os cultivos temporários (Tabela 13) que se destacam em toda a área de estudo são o 

feijão e a mandioca, plantados pela população mais pobre e muito utilizados em sua 

alimentação cotidiana. A mandioca é um cultivo a parte, por ser produzido o ano todo e 

constituir a base para a fabricação da farinha, tradicionalmente bem aceita no cardápio dos 

nordestinos. 

A ausência do cultivo do abacaxi nos municípios de Tomar do Geru, Itabaianinha e 

Umbaúba deve-se, talvez, por inviabilidade econômica. 

Com relação aos cultivos permanentes (Tabela 14), em função da viabilidade 

econômica e da boa adaptação às condições climáticas, a laranja é a mais produzida na Bacia 

Inferior com destaque para o município de Rio Real. Para Santos (2003), a citricultura neste 

município se consolidou em escala comercial em fins da década de 1970 e no decorrer da 

década de 1980, período em que ocorre o boom econômico na região, somado à chegada das 

primeiras indústrias processadoras de suco no município de Estância e da melhor assistência 

dos órgãos estatais. 
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Figura 37 - Bacia Inferior do Rio Real, Uso do solo, 2011. 
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Tabela 13 - Bacia Inferior do Rio Real, cultivos temporários dos municípios, 2009. 

Fonte: IBGE, Produção agrícola municipal, 2009 

Organização: Boni Guimarães Costa, 2010.  

 

 

 

Tabela 14 - Bacia Inferior do Rio Real, cultivos permanentes dos municípios, 2009. 

Fonte: IBGE, Produção agrícola municipal, 2009 

Organização: Boni Guimarães Costa, 2010.  

Município 
Abacaxi  Amendoim Feijão Mandioca  Milho 

Mil frutos ha t ha t ha t ha t ha 

Jandaíra 750 30 108 120 120 200 8700 580 156 200 

Rio Real 1250 50 225 150 450 500 16.050 1.070 360 400 

Cristinápolis 144 6 84 70 133 260 7.406 529 390 260 

Indiaroba 2.508 114 216 180 255 425 13.046 970 306 340 

Itabaianinha - - 48 40 153 260 11.200 800 440 200 

Tomar do Geru - - 72 60 121 235 6.300 450 900 450 

Umbaúba - - 144 120 128 230 9.450 630 423 470 

Bacia Inferior 4652 200 897 740 1.247 2.110 72.152 5.029 2.975 2.320 

Município 
Banana Coco-da-baía Laranja Limão Mamão Maracujá Tangerina 

t ha Mil frutos ha t ha t ha t ha t ha t ha 

Jandaíra 450 30 40.000 10.000 30.600 1.700 - - - - 8.000 800 - - 

Rio Real 450 30 7.200 800 360.000 20.000 19.500 650 10.500 300 30.000 3.000 7.000 350 

Cristinápolis 374 34 3.188 285 91.065 6.071 38 5 896 28 870 113 1.216 76 

Indiaroba 2.100 175 18.360 3.087 43.710 2.914 40 5 612 18 1520 190 1200 75 

Itabaianinha 934 83 948 150 95.284 6.806 2.782 371 708 20 584 73 1.175 74 

Tomar do Geru 144 12 2.230 125 48.600 3.240 84 11 240 8 720 90 382 24 

Umbaúba 396 33 7.890 630 44,925 2.995 59 8 528 15 1.080 135 897 57 

Bacia Inferior 4.848 397 79.816 15.077 714.184 43.726 22.503 1.050 13.484 389 42.774 4.401 11.870 656 
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Por outro lado, com o envelhecimento dos pomares causado pela falta de renovação, 

deficiência de políticas públicas, problemas fitossanitários e falta de uso de práticas culturais 

de manejo da produção em todo o Centro Sul de Sergipe e no Litoral Norte da Bahia, a 

citricultura atravessou uma crise econômica em 1990, onde os preços caíram, levando os 

citricultores a diversificar as culturas, passando a incluir principalmente o coco e o maracujá 

na pauta comercial. 

Em meados do ano 2000, os preços voltaram a subir e as ações do Governo passaram a 

ser mais intensificadas com o melhor acompanhamento do produtor. O Banco do Brasil 

passou a oferecer mais créditos, a EBDA (Empresa Baiana de Desenvolvimento 

Agropecuário) e a EMDAGRO (Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe), 

além de outras ações, promoveram capacitações com o objetivo de aumentar a produtividade. 

A Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) difundiu a biotecnologia do 

cultivo de mudas em viveiros telados, contribuindo para o controle das pragas e doenças 

(Figura 38). 

 

 
Figura 38 – Estufa de mudas de laranja, município de Cristinápolis. 

 

Em função da introdução das ações públicas e privadas, em especial o Município de 

Rio Real vem atingindo índices de produtividades que estão entre os maiores da Bahia 
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(representando 40% da produção do Estado) e do país, sendo o quinto colocado entre os 

maiores produtores (Tabela 15). 

 

 
Tabela 15 – Brasil. Maiores produtores de laranja, 2009. 

Município Área colhida (ha) 
Quantidade produzida 

(t) 

Casa Branca– SP 18.750 489.600 

Itápolis – SP 22.000 462.000 

Mogi Guaçu– SP 15.625 408.000 

Matão– SP 12.910 387.300 

Rio Real – BA 20.000 360.000 

Bebedouro– SP 17.320 350.251 

Aguai – SP 17.000 285.000 

Itapetininga– SP 11.300 278.432 

Tambaú– SP 9.880 161.530 

Olímpia– SP 795 23.786 

Fonte: Produção Agrícola Municipal (IBGE, 2009). 

 

Na fronteira entre os municípios de Tomar do Geru e Cristinápolis a laranja vem sendo 

cultivada juntamente com o milho em grandes propriedades com uso da mecanização, 

marcando uma nova modalidade de consorciamento (Figura 39). 

 

     
Figura 39 – Consórcio de laranja e milho, municípios de Tomar do Geru (A) e 

Cristinápolis (B). 

 

Além da laranja, a área em estudo se destaca também na produção do coco-da-baía, 

em função das favoráveis condições ambientais dos municípios de Indiaroba e Jandaíra, 

situados na faixa litorânea onde predominam os solos Espodossolos associados a elevadas 

temperatura e umidade. 
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Outro cultivo permanente de significativa importância é a silvicultura (plantação de 

florestas de eucalipto e pinus) que foi implantada nos municípios de Rio Real e Jandaíra 

(Figura 40) na década de 1970, integrando o Distrito Florestal do Litoral Norte da Bahia. 

 

 
Figura 40 – Silvicultura no município de Jandaíra. 

As exportações de papel e celulose responderam por cerca de 17,6% do total das 

exportações baianas em 2009 (ABAF, 2010) e o município de Rio Real se destaca por 

contribuir com esses números. A Copener Florestal é a principal empresa que atua na área de 

estudo destinando sua produção para a geração de energia. A produção de madeira nesses 

municípios constata a superioridade na produção no baixo Rio Real (Tabela 16). 

 
Tabela 16 - Bacia Inferior do Rio Real. Produtos da silvicultura e extração vegetal, 2009. 

Município Castanha de caju (t) Mangaba (t) Lenha (m3) 

Madeira em tora 

para papel e 

celulose (m3) 

Jandaíra - - 31.338 - 

Rio Real 1 - 4.442 42.372 

Cristinápolis - - - - 

Indiaroba 4 26 - - 

Itabaianinha - - - - 

Tomar do Geru - - - - 

Umbaúba - - - - 

Fonte: IBGE, 2009. 
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Essa cultura vem gerando um incremento na concentração fundiária que por sua vez 

agravou o problema da desocupação das populações rurais, que venderam suas pequenas 

propriedades, sendo parcialmente absorvidas pelo trabalho sazonal de plantio (bóias frias). 

 

4.3.3  A PECUÁRIA 

 

 Há uma diversidade de animais criados em toda a área, que vai desde os galináceos até 

os bovinos, alguns são destinados a própria subsistência e outros para fins comerciais. Existe 

uma predominância da pecuária extensiva de bovinos em todos os municípios estudados, sem 

uso de tecnologias mais avançadas. 

Em virtude da maior dinamicidade econômica municipal, os maiores rebanhos 

encontram-se no município de Rio Real sendo destaque por representar mais de 70% dos 

ovinos, suínos e eqüinos (Tabela 17). É responsável também por quase 40% dos galináceos 

(frangos, frangas, pintos e galinhas) e por mais de 30% dos bovinos de toda a bacia Bacia 

Inferior, desempenhando significativo papel na economia dos dois Estados. 

 

Tabela 17 - Bacia inferior do Rio Real. Produção animal, 2009. 

Município Bovinos Suínos Equinos Ovinos Galináceos 

Jandaíra 14.086 702 240 1.118 9.492 

Rio Real 31.538 4.099 3.661 9.242 63.130 

Cristinápolis 15.770 242 550 1.655 20.900 

Indiaroba 11.025 360 525 800 36.340 

Itabaianinha 29.500 1.605 1.700 3.040 35.165 

Tomar do Geru 15.025 1.223 1.250 3600 31.320 

Umbaúba 7.655 390 400 480 15.300 

Total 124.599 8621 8.326 19.935 211.647 

Fonte: IBGE, produção da pecuária municipal, 2009. 

 

Apesar da predominância da pecuária extensiva, no município de Cristinápolis há a 

prática da pecuária intensiva onde são empregados maiores cuidados com a alimentação e 

com a saúde dos animais, com a intenção de atingir maior peso em um reduzido espaço de 

tempo aumentando a produtividade (Figura 41). 
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Figura 41 - Pecuária intensiva no município de Cristinápolis. 

 

Apesar da importância econômica da pecuária bovina, essa atividade provoca 

impactos ambientais, como compactação do solo e posterior erosão decorrentes da 

desnudação do solo nos locais onde o gado transita diariamente, formando ravinas nas 

pastagens, que podem se transformar em voçorocas. 

 

4.3.4  A CARCINICULTURA 

 

A Região Nordeste é o maior espaço de reprodução da carcinicultura no Brasil, 

respondendo por 96,5% da produção nacional, seguida da Região Sul com 3%. É uma 

atividade econômica que produz o seu próprio espaço, em decorrência dos agentes produtores, 

das estruturas físicas e dos atores sociais (SANTOS, 2008). 

Para Wanderley (1998), a carcinicultura vem acenando com grandes transformações 

no campo, sendo uma nova ou renovada atividade que se configura como um tipo de 

agronegócio, diferente tanto da agricultura moderna quanto da agricultura tradicional. 

Os carcinicultores da Bacia Inferior, assim como em todo o Nordeste, vêm investindo 

na criação da espécie Litopenaeus vannamei que vem se adaptando às condições locais de 

clima, solo e água.  
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Segundo o Censo Georreferenciado dos Empreendimentos de Carcinicultura no Estado 

de Sergipe (CODISE, 2004) o município de Indiaroba é uma área em crescimento onde 

constam cinco unidades em produção ocupando uma área de 52 ha (Tabela 18) no estuário 

Piauí/Real. 

 

Tabela 18 – Município de Indiaroba. Empreendimentos de carcinicultura em produção. 

Empreendimento Área em produção (ha) 

Sítio Lastro 8,50 

Fazenda Santa Bárbara 15 

Sítio São Pedro 3,50 

Sítio Nova Vista 15 

Maricultura Olinda 10 

Fonte: CODISE, 2004. 

 

Na desembocadura do Rio Tabatinga, afluente da margem direita do Rio Real, 

encontra-se a Lusomar Maricultura pertencente ao grupo português BRASMAR instalada, 

desde 1993, na Fazenda Lagoa Vermelha situada no município de Jandaíra, abrangendo uma 

área de 420 ha (Figura 42). 

 

 
Figura 42 – Empresa Lusomar Maricultura, às margens do Rio Tabatinga, 

município de Jandaíra.  
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O camarão produzido é processado e beneficiado tendo como produto final o camarão 

de congelamento individual e em bloco (Figura 43). 

 

 
Figura 43 – Maquinários e funcionários da Lusomar, Município de Jandaíra. 

 

Há também projetos de beneficiamento de peixe e da comercialização do bacalhau 

vindo de Portugal. Toda a produção sempre foi exportada para a Europa e Estados Unidos, 

mas com a desvalorização do dólar a empresa passou a atuar apenas nacionalmente. Sua 

produção gira em torno de 300 toneladas por mês que é destinada principalmente para o Rio 

de Janeiro, Salvador, São Paulo e Brasília.  

Segundo informações obtidas através de entrevista com o gerente da empresa, Apesar 

da localização no município de Jandaíra, grande parte da mão de obra (60%) é do município 

de Indiaroba em função da proximidade com a empresa, portanto mais viável 

economicamente.  

O empreendimento encontra-se numa área de planície costeira, composta por 

ecossistemas de restinga e do manguezal. Segundo relatos de funcionários esta área era 

utilizada com a cocoicultura associada a pecuária, logo já possui um histórico de degradação, 

apesar de estar numa Área de Proteção Ambiental (APA). 

A carcinicultura por ser uma atividade que estabelece relações diretas com 

ecossistemas, vários problemas ambientais são atribuídos à fase de implantação da empresa, 
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como o risco de transferência de sedimentos para a coluna d’água, a perda da cobertura 

vegetal e as alterações físico-químicas e biológicas dos corpos receptores de efluentes. 

Apesar dos impactos ambientais e das multas cobradas pelo IBAMA em 2005 (Anexo) 

a população residente próximo a Lusomar aprova a sua existência no município, em função 

dos empregos gerados. 

 

4.3.5  O TURISMO 

 

Nas paisagens de reconhecida beleza cênica, dos povoados de Mangue Seco e Costa 

Azul, localizados no litoral do município de Jandaíra, o turismo na Bacia Inferior do Rio Real 

vem sendo uma das principais atividades econômicas, atraindo turistas locais, nacionais e 

internacionais (Figura 44), inserindo-se num contexto de um turismo de sol e praia, onde a 

natureza apresenta-se como o principal objeto de consumo. 

 

 
Figura 44 – Paisagem do Povoado Mangue Seco explorada por turistas. 
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Mangue Seco é uma antiga vila de pescadores com 221 habitantes (IBGE, 2010) que 

passou a ser mais explorada turisticamente a partir da gravação da novela “Tieta”, exibida 

pela Rede Globo de Televisão, no final dos anos 80.  

Apesar deste local ser conhecido nacionalmente, há uma infra-estrutura precária de 

saneamento básico, principalmente quanto a qualidade da água que é extraída de poços, não 

recebendo tratamento adequado do órgão público responsável, e distribuída através de um 

sistema de encanação abandonado pela EMBASA que foi reaproveitado pela própria 

população. 

Sua infra-estrutura turística vem sendo ampliada pela iniciativa privada, 

principalmente na construção de bares, restaurantes e pousadas localizados na faixa fluvio-

marinha do Rio Real. Segundo pesquisa de campo, grande parte desses estabelecimentos 

comerciais foram construídos após a veiculação da novela, não sendo registrados em órgãos 

estatais. São pertencentes a moradores antigos que estão no local há mais de 20 anos. De 

acordo com os resultados das entrevistas os funcionários residem nos municípios de Jandaíra 

(60%), Indiaroba (35%) e Estância (5%).  

Segundo um grupo de oito comerciantes, o fluxo turístico tem origem diversificada, 

sendo grande parte de Minas Gerais, da própria Bahia, de Sergipe e de outros países como 

Dinamarca, Itália, etc, sendo que no verão (alta temporada) a chegada de turistas aumenta em 

média 70%. 

Segundo o PDITS (2001), Mangue Seco é o destino turístico mais procurado em 

Sergipe, ou seja, apesar de estar no Estado da Bahia, sua paisagem é “vendida” por várias 

empresas operadoras de turismo em Aracaju (Tabela19). 

 

Tabela 19 – Sergipe. Roteiros turísticos mais procurados, 2001. 

Mangue Seco (BA) 35% 

Foz do Rio São Francisco 20% 

Canion do Rio São Francisco/Xingó 20% 

Costa dos Manguezais 15% 

Cidades Históricas 10% 

Fonte: PDTIS, 2001. 

 

As operadoras de turismo vendem pacotes que incluem transporte Aracaju/ Estância, 

além do passeio em escunas e catamarã de propriedade da Nozes Tur (Figura 45), com 
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capacidade entre 80 e 110 pessoas, que diariamente promove passeios que duram em média 

35 minutos de travessia entre Porto do Cavalo, no município de Estância e Mangue Seco, 

acompanhados de guias especializados. Segundo informações das próprias empresas, o fluxo 

de turistas aumenta de forma significativa no verão considerada uma estação de alta 

temporada (Tabela 20). 

  

 
Figura 45 – Escuna utilizada para passeio no estuário Piaui/Real. 

 

 

 

Tabela 20 – Aracaju/Mangue Seco. Média do Fluxo turístico mensal na alta temporada (Janeiro a 

março) segundo algumas operadoras. 

Operadoras 

de turismo 
Nativa Tur Nozes Tur Propagtur Brisamar 

Tur 
Pontal Tur Viver Tur 

Nº turistas 1800 1800 600 750 900 600 

Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 

 

Com relação à oferta de transporte terrestre, é oferecido aos turistas locação de bugres 

para passeio nas dunas (áreas de preservação permanente) que são organizados em regime de 

cooperativa com o aval da Prefeitura Municipal (Figura 46). Esses passeios são feitos sem 

normas de conservação ambiental o que interfere na dinâmica eólica deste local. 
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Figura 46 – Bugre credenciado pela Prefeitura Municipal de Jandaíra. 

  

Além da degradação antrópica o povoado vem sofrendo com a erosão fluvio-marinha 

que está promovendo o avanço do Rio Real sobre Mangue Seco, comprometendo a existência 

do povoado (Figura 47). Segundo relatos de moradores, várias ruas foram extintas, inclusive o 

cemitério está sendo “engolido”. 

 

 
Figura 47 – Presença de toras de coqueiro nas margens do Rio Real, uma 

tentativa de conter a erosão fluvio-marinha em Mangue Seco. 
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Outro ponto turístico da área de estudo é o povoado Costa Azul (Figura 48) que se 

localiza no extremo sul do litoral do município de Jandaíra, com uma população de apenas 99 

habitantes (IBGE, 2007). O acesso é feito através da BA 782, rodovia não asfaltada, que dista 

20 km até a Linha Verde (BA 099). 

 

 
Figura 48 - Praia de Costa Azul, município de Jandaíra. 

 

Os serviços públicos são ineficientes, não havendo coleta regular de lixo doméstico e 

ausência de sistema de distribuição de água. O povoado é marcado pela presença da 

cocoicultura, da extração tradicional da mangaba e das casas de veraneio, que empregam os 

moradores locais em atividades que exigem pouca qualificação. 

Apesar da beleza da paisagem, o local ainda é pouco explorado pelo turismo sendo 

visitado por veranistas principalmente aos finais de semana, que usufruem de alguns bares e 

restaurantes feitos de madeira, sem padronização. Por outro lado, empresários internacionais 

já anunciaram investimentos significativos na construção de Resorts de alto padrão, o que 

vem a confirmar o crescimento deste tipo de empreendimento no Litoral Norte baiano.  
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4.3.5.1  OS INVESTIMENTOS TURÍSTICOS PRIVADOS E OS RESORTS 

 

O turismo por ser uma atividade econômica, busca sempre acumulação do capital por 

parte dos grandes empresários que estão à procura de paisagens “agradáveis” aos turistas. Em 

virtude disso, grupos internacionais vêm se interessando pelo litoral norte da Bahia que se 

destaca nacionalmente pela quantidade significativa de Resorts, frequentados por turistas de 

alto poder aquisitivo que geralmente passam vários dias para descansar e jogar golfe. 

Os Resorts são meios de hospedagem com configurações espaciais elitizadas, 

localizadas preferencialmente em áreas naturais preservadas e, muitas vezes, distantes de 

áreas urbanizadas. Oferecem vários serviços, com a estratégia de reter o turista fazendo com 

que ele gaste seu capital ali mesmo. 

Para Coriolano (2004) visitar estes espaços transformados em espetáculos, significa 

deleitar-se com a beleza ou o espetáculo das obras construídas, mas por outro lado, é 

visualizar as contradições espaciais em virtude dos investimentos do setor privado. 

A praia de Costa Azul, no Município de Jandaíra é um local onde há uma previsão de 

construção de vários empreendimentos turísticos de porte internacional (Tabela 21), mas 

apenas o Costa Azul Bahia Golf Resort já tem RIMA (Relatório de Impactos Ambientais) 

aprovado pela SEMA (Secretaria do Meio Ambiente da Bahia). 

 

 

Tabela 21 – Município de Jandaíra. Previsão de investimentos turísticos privados. 

Empreendimento 
País de 

origem 

Área 

(ha) 

Previsão 

de 

abertura 

Grupo 

proprietário 

Investimento 

previsto 

(US$) 

Empregos 

diretos 

Fazenda Onça Bélgica 454 - Inka Lodge 18.750.000 300 

Costa Azul 

Bahia Golf 

Resort 

Espanha 868 Jan/2014 Invisa 312.500.000 1.500 

Costa Azul 

Beach Resort 
Portugal 70 Dez/2012 - 50.000.000 120 

Fonte: SETUR/BA, 2010. 

 

Este empreendimento trata-se de um complexo turístico com 9.000.000 m
2
 de área e 

2,4 km de praia com equipamentos hoteleiros, de lazer ( piscinas e quadras), casas comerciais, 

restaurantes, e residenciais com usos diferenciados (Tabela 22), com dois campos de golfe, 

atividade esportiva em crescimento nos Resorts da Bahia.  
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Tabela 22- Costa Azul Bahia Golf Resort. Tipos de unidades habitacionais. 

Casas 
Quartos 

de hotel 

Quartos 

de 

pousada 

Esporte e 

lazer 

Golfe 

residencial 

Serviços 

do 

Resort 

Hípica Comércio Total 

1.711 2.251 373 5 2 115 1 397 4.853 

Fonte: RIMA do Empreendimento Costa Azul Bahia Golf Resort, 2008. 

 

Em função da promessa do número de empregos, este Resort está causando na 

população local uma expectativa de melhoria de vida. Para Coriolano (2004) a implantação de 

um empreendimento deste porte nem sempre traz desenvolvimento para a região. Em muitos 

casos, trata-se apenas da localização específica de certos investimentos ligados às economias 

externas e não à economia local, cujos lucros são remetidos para fora, circulando apenas em 

redes fechadas das cadeias hoteleiras.  

Nesses espaços criados artificialmente geralmente faz-se um programa para a captação 

da população fixa, indispensável como força de trabalho. Invariavelmente essa população é 

fixada nas áreas menos nobres do núcleo turístico, em local, se possível, não visível para os 

turistas, não tendo acesso aos equipamentos implementados no núcleo. Nos espaços turísticos 

sofisticados geralmente não há lugar para a população residente (RODRIGUES, 1999). Além 

disso, poderá haver transformação nos valores e nas tradições, desestabilizando essas 

comunidades que sonham com a integração à vida moderna e o acesso aos bens que o 

“progresso” proporciona. 

Outro fator que se deve observar, é quanto a preservação ambiental do local durante a 

construção e funcionamento do Resort que embora a legislação e a fiscalização sejam 

importantes instrumentos para a conservação ambiental, tais mecanismos por si só são 

ineficientes se não forem acompanhados de programas participativos de diagnóstico, 

planejamento e educação ambiental. 
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V  AS UNIDADES DE PAISAGEM DA BACIA INFERIOR DO RIO 

REAL 

 

A partir dos fluxos naturais de energia e matéria e das interferências humanas, 

Bertrand (1968) considera que as unidades de paisagem têm um certo grau de homogeneidade 

fisionômica, o qual é possível criar uma taxonomia que permite a classificação das paisagens 

em função da escala, levando em conta o tempo e o espaço.  

O sistema de classificação das paisagens apresentado pelo referido autor permite fazer 

uma identificação das unidades geoambientais, apresentando um caráter de síntese das 

relações entre os elementos naturais e antrópicos. Neste sentido, a Bacia Inferior do Rio Real 

foi compartimentada segundo a diversidade do quadro natural em três geossistemas e 

subdivididas em geofácies, (Figuras 49 e 50): 

 

 

  

Bacia Inferior do Rio Real

Geossitema

Planície

costeira

Geofácies 

dunar

Geofácies 

estuarial

Geofácies 

terraço 

marinho

Geossistema 

Tabuleiro 

costeiro

Geofácies  

Superfície 

Dissecada

Geofácies 

Suborizontal 

Conservada

Geossistema 

Tabuleiro do 

Rio Real

Geofácies 
Superfície 
Residual

Geofácies 
Superfície 

Pediplanada

Figura 49 – Taxonomia da paisagem na Bacia Inferior do Rio Real. 

Organização: Boni Guimarães Costa, 2011. 
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Figura 50 - Bacia Inferior do Rio Real, Unidades Geoambientais, 2011. 
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5.1  GEOSSISTEMA PLANÍCIE COSTEIRA 

 

 Este geossistema abrange os níveis continentais mais baixos, cuja formação resultou 

da deposição de sedimentos marinhos ocorrida durante o Quaternário. Encontra-se a leste da 

Formação Barreiras abrangendo grande parte dos municípios de Jandaíra e Indiaroba onde há 

terraços marinhos, dunas e o estuário do rio Real. 

A sua geologia é marcada pela Província Costeira e Margem Continental que tem suas 

extensões submersas na margem continental. Inclui a Bacia Sedimentar de Sergipe 

(Plataforma de Estância) os segmentos restritos da Bacia do Tucano e os sedimentos 

quaternários holocênicos e pleistocênicos. 

Segundo dados da estação pluviométrica de Indiaroba o clima predominante desse 

geossistema é o Megatérmico Subúmido onde há uma certa regularidade pluviométrica, sendo 

os maiores índices no outono-inverno, com uma temperatura média de 24,7Cº. Como 

resultado da interação entre clima, relevo e a geologia formaram-se os solos Espodossolo e 

Neossolo Quartzarênico. 

Em função da implantação de APAs do Litoral Sul de Sergipe, do Litoral Norte da 

Bahia e de Mangue Seco, esse geossistema é relativamente mais preservado, ocorrendo a 

presença das vegetações de restinga e mangue. 

 

5.1.1  GEOFÁCIES TERRAÇO MARINHO 

 

Na parte mais interior da planície costeira encontram-se os terraços marinhos 

pleistocênicos que são depósitos constituídos pelas areias bem selecionadas com 

granulometria fina ou muito fina, dando origem ao Espodossolo Ferrihumilúvico 

caracterizado por ser muito drenado e com deficiência em armazenar água e nutrientes. 

Apesar dessa reduzida fertilidade, a cocoicultura (Figura 51) vem se adequando em razão do 

clima Megatérmico Subúmido e de suas características de textura e profundidade, 

transformando os municípios costeiros em importantes produtores.  
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Figura 51 – Cocoicultura praticada em terraços marinhos, município de Jandaíra. 

 

A beleza desse geofácies vem despertando o interesse de empresários internacionais 

que já adquiriram vários hectares de área para construir instalações turísticas no povoado 

Costa Azul, denominado “Costa Azul Bahia Golf Resort & Condomínio” no município de 

Jandaíra (Figura 52). 

 

 
Figura 52 – Áreas de terraços marinhos pleistocênicos adquiridos por grupos 

internacionais. 
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Próximo à área praiana do município de Jandaíra (em Mangue Seco e Costa Azul) 

ocorrem os terraços marinhos holocênicos localizados na parte externa dos terraços marinhos 

pleistocênicos onde a vegetação restinga desenvolve-se sobre o Espodossolo e Neossolo 

Quartzarênico. 

 

5.1.2  GEOFÁCIES DUNAR 

 

As dunas costeiras formam-se em locais onde há disponibilidade de areias praiais e de 

vento com capacidade de realizar o transporte. No município de Jandaíra, o governo estadual 

criou a APA de Mangue Seco em 1991 com objetivo de proteger as dunas móveis. No entanto 

são ambientes utilizados para atender o turismo através dos passeios de bugres que 

contribuem para a alteração da morfologia dunar, descaracterizando a sua dinâmica natural 

(Figura 53). 

 

 
Figura 53 – Trânsito de bugres nas dunas móveis, Mangue Seco. 

 

No povoado de Costa Azul os arbustos, epífitas, trepadeiras e samambaias vêm 

ocupando as dunas tendo papel importante em sua estabilidade, interferindo na redução do 

transporte eólico dos sedimentos e condicionando a fixação das areias. Na medida em que a 
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vegetação cresce, as dunas ganham volume e altura e se tornam estabilizadas. A população 

diariamente joga lixo doméstico nas suas imediações causando poluição (Figura 54). 

 

 
Figura 54 –Dunas estabilizadas com lixo jogado no sopé, município de Jandaíra. 

 

5.1.3  GEOFÁCIES ESTUARIAL 

 

O estuário do Rio Real é um local dinâmico em virtude da influência das marés que 

causam misturas entre a água do mar e a água doce. Esta mistura causa transporte e 

acumulação de sedimentos que transformam este ambiente numa fonte de alimentação para 

várias espécies animais e vegetais como também para os ribeirinhos que praticam a pesca 

(Figura 55). 

 
Figura 55 – Concentração de barcos de pesca no município de Indiaroba. 
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O mangue é a vegetação presente neste ambiente adaptando-se ao Solo Indiscriminado 

de mangue, que funciona como criatório de espécies aquáticas e aves migratórias. 

No município de Jandaíra parte do manguezal vem sendo devastado para a 

implantação da carcinicultura que causa vários dados ao meio ambiente, desde a construção 

dos viveiros até o lançamento de efluentes no Rio Real, provocando alteração na qualidade da 

água e reduzindo as espécies nativas que contribuem para a manutenção do ecossistema 

(Figura 56). 

 

 
Figura 56 – Viveiros de camarão no estuário do Rio Real, município de Jandaíra. 

 

5.2  GEOSSISTEMA TABULEIROS COSTEIROS 

 

As condições climáticas subúmidas dominantes na área atenuam a ação erosiva dos 

rios e riachos pertencentes ao sistema hidrográfico do Rio Real que entalham seus vales 

favorecendo a dissecação das extremidades. 

Por conta de interesses capitalistas, o antropismo é um fator de degradação da 

vegetação floresta estacional semidecidual da Bacia Inferior do Rio Real promovendo a 

substituição por pastos e cultivos comerciais, o que repercute na qualidade do solo, na 

concentração fundiária e na conformação da paisagem. Outro exemplo de degradação é a 
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extração de areia para a construção civil nas margens do Rio Real, no município de Rio Real, 

que vem aumentando o processo de assoreamento do leito (Figura 57). 

 

 
Figura 57 – Margem direita do Rio Real antropizada (extração de areia para 

construção civil).  
 

A floresta estacional semidecidual ainda é encontrada associada ou substituída por 

pastos para a pecuária e a outros cultivos permanentes (Figura 58).  

 

 
Figura 58 – Floresta Estacional associada a pastos para pecuária, município de 

Jandaíra. 
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Assim como em grande parte no litoral do Brasil, na bacia em discussão esta floresta 

encontra-se em estágio avançado de degradação apesar de ser protegida por lei através do 

decreto 750, de 10 de fevereiro de 1993, que proíbe o corte, a exploração e a supressão da 

Mata Atlântica. 

 

5.2.1  GEOFÁCIES SUPERFÍCIE DISSECADA 

 

Este geofácies encontra-se nos Complexos Jequié e Caraíba-Paramirim, do Grupo 

Barreiras e da Formação Lagarto dando origem aos espigões, colinas, morros, rampas e vales. 

Além do processo de dissecação natural, o fator antrópico se faz presente através da 

devastação da vegetação nativa e a utilização do solo Argissolo Amarelo para a prática da 

citricultura, silvicultura, agricultura de subsistência e pecuária. No município de Jandaíra a 

pastagem plantada ocasionou a retirada da mata ciliar em alguns afluentes do Rio Real 

deixando as margens expostas, aumentando a erosão fluvial. Tais processos potencializam o 

empobrecimento dos solos, além de alterar a alimentação dos cursos de água, passando a ter 

maiores quantidades de sedimentos transportados, a exemplo do afluente do Rio Real 

denominado Marcanai no município de Jandaíra (Figura 59). 

 

 
Figura 59 – Afluente Marcanai com margens erodidas, município de 

Jandaíra. 

 

B
o

n
i 

G
u

im
ar

ãe
s 

C
o

st
a/

2
0

1
0
 



106 
 

5.2.2  GEOFÁCIES SUPERFÍCIE TABULAR CONSERVADA 

 

A superfície tabular conservada abrange parcialmente os municípios de Jandaíra, Rio 

Real e Cristinápolis, caracteriza-se pelos interflúvios alongados e aplanados, resultado do 

processo de dissecação do Grupo Barreiras. Esses interflúvios são divisores de bacias, sendo 

na margem direita limitando-se com o Rio Itapicuru e na margem esquerda com o Rio Piauí. 

O uso das terras tem relação direta com o clima que varia de subúmido (próximo ao 

litoral) a seco (mais interiorano) que condicionam às formações vegetais: a floresta estacional 

e o cerrado. 

Os solos Argissolos Amarelo e Vermelho-Amarelo predominam, sendo usados 

principalmente na agricultura permanente onde a citricultura ocupa a maior área  

 

5.3  GEOSSISTEMA TABULEIRO DO RIO REAL 

 

 Este geossistema abrange a menor parte da área em estudo, principalmente a oeste dos 

municípios de Tomar do Geru, Itabaianinha e Rio Real. É uma área onde o clima seco 

apresenta deficiências pluviométricas entre os meses de outubro a fevereiro não atingindo 60 

mm, com uma temperatura média de 23,9 Cº. 

A morfologia desse geossistema apresenta semelhanças com a áreas Pediplanadas, 

característica de regiões mais interioranas, apresentando superfície mais plana de baixa 

altitude e formações residuais de altitudes mais elevadas. 

O solo predominante é o Planossolo Nátrico que é caracterizado por possuir horizonte 

B plânico com caráter sódico abaixo dos horizontes A e E. Geralmente são mal drenados e 

ocorrem também em áreas com tendência ao excesso de água temporário. No município de 

Rio Real este solo é utilizado para a pecuária, além do cultivo de milho nos meses mais 

chuvosos (Figura 60). 
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Figura 60 – Cultivo de milho no tabuleiro do rio Real, município de Rio Real. 

 

5.3.1  GEOFÁCIES SUPERFÍCIE PEDIPLANADA 

 

Esse geofácies abrange parte dos municípios de Tomar do Geru e Itabaianinha, 

geologicamente é constituída por litotipos da Formação Palmares, seu relevo é marcado por 

ser plano e em menor proporção ondulado, em função do intemperismo físico. 

O solo Planossolo nátrico está mais presente nessa área, apresentando restrições a 

agricultura, mas vem sendo utilizado para a prática da pecuária. 

 

5.3.2  GEOFÁCIES SUPERFÍCIE RESIDUAL 

 

 O relevo desse geofácies é composto por litotipos mais resistentes, por isso menos 

desgastados, sendo o de maior altitude do geossistema Tabuleiros do Rio Real. Por conta do 

clima e do material de origem, o solo predominante é o Neossolo Litólico caracterizado por 

ser pouco evoluído proporcionando o aparecimento de afloramentos rochosos. 

Assim como na superfície pediplanada, a pecuária é também a principal atividade 

econômica desse geofácies. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo abordou a Bacia Inferior do Rio Real a partir de uma visão 

sistêmica, onde se processam as trocas de matéria e energia entre os componentes do meio 

físico e biótico. O método sistêmico em bacias hidrográficas é adequado para realizar as 

análises integradas dos componentes da natureza e socioeconômicos, nos quais as atividades 

humanas provocam modificações na distribuição da matéria do geossistema, alterando a 

dinâmica de funcionamento do meio natural. 

A análise integrada dos elementos do quadro natural e das formas de uso e ocupação 

da terra possibilitou a identificação e delimitação dos Geossistemas, não significando apenas 

uma fundamentação metodológica, mas uma ferramenta integradora para se compreender a 

organização espacial da bacia inferior. 

De acordo com os dados levantados neste estudo, foi possível observar que a referida 

bacia abriga uma diversidade de ambientes, com a presença de ecossistemas terrestres e 

estuarinos protegidos por legislação, mas que vêm apresentando sinais de impactos 

antrópicos. 

A análise realizada permitiu verificar algumas necessidades, em especial, a aplicação 

concreta das diretrizes do Gerenciamento Costeiro Integrado, a fim de promover a 

preservação desta área que representa valor ambiental e social. 

 Verificou-se que a área em estudo necessita de investimentos em infra-estrutura, 

principalmente em rodovias, a exemplo do município de Jandaíra que apenas a BR-101 e BA 

099 (Linha Verde) são as únicas vias asfaltadas que cortam o território municipal, o que vem 

prejudicando seu desenvolvimento econômico. 

Os dados relacionados à educação e concentração de renda nos leva a refletir sobre a 

necessidade de assegurar uma participação mais efetiva da maioria da população nos 

benefícios gerados pelas atividades econômicas implantadas e o planejamento deve 

contemplar a possibilidade de implementação de políticas, programas e projetos, que não 

apenas assegurem a permanência ou sustentabilidade das atividades tradicionais, mas que 

garantam a valorização das mesmas.  

A silvicultura e a citricultura, atividades econômicas presentes em latifúndios, vêm 

exercendo impactos negativos sobre a área, tanto do ponto de vista ambiental, quanto social, 
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no sentido de diminuir a diversificação de espécies vegetais e causar, além de poucos 

empregos temporários, uma maior concentração fundiária gerando exploração e exclusão 

daqueles menos abastados financeiramente. 

Outra atividade que vem se expandindo na área é o turismo em Mangue Seco, pois sua 

paisagem, agradável aos turistas, abre oportunidades de trabalho e renda para a população 

residente, mas necessita ser trabalhada cuidadosamente pelo turismo para não se tornar mais 

uma mercadoria de consumo, tendo em conta que a paisagem tem importância para as 

comunidades locais, pois retrata a sua história e cultura. 

O turismo pode representar tanto uma maneira adicional de enriquecimento da 

sociedade como também de decadência da mesma, e tudo isso depende da forma como ele se 

constituiu enquanto fenômeno social. Por isso deve ser estudado e discutido antes de ser 

aplicado pelo planejador e órgãos públicos, pois são estes que devem fazer a mediação entre 

os diversos interesses que existem na área. Projetos que visem à conservação e ao 

desenvolvimento social, são os mais indicados para serem implementados. 

A legislação ambiental deve ser posto como elemento norteador para o planejamento e 

gestão ambiental da área, pois abrange unidades de conservação que se sobrepõem entre si. 

Para gerenciamento local, é importante destacar que o plano de manejo das APAs será 

relevante para o estabelecimento local de diretrizes e de fiscalização na região. O 

desenvolvimento de normas reguladoras para o uso dos recursos naturais, de forma que sejam 

desenvolvidas medidas de preservação a manutenção da biodiversidade local, também é outra 

ação de relevância para a região, sendo que representa um local de refúgio, alimentação e 

reprodução da biota. 

Cabe aos responsáveis pelo planejamento e gestão, promover o desenvolvimento 

sustentável potencializando os efeitos benéficos e compatíveis com os princípios de 

igualdade, justiça social e sustentabilidade ambiental, evitando ou mitigando a exclusão da 

população tradicional dos benefícios gerados pelas novas atividades. 

Diante do exposto é interessante apontar sugestões para um melhor aproveitamento dos 

recursos naturais, visando práticas que garantam o bom uso e manutenção dos mesmos. Tais 

medidas devem ser tomadas não apenas pelos gestores políticos, mas também pela sociedade 

em geral, através de reivindicações: 

 Melhoria do sistema de coleta e disposição dos resíduos sólidos; 
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 Desenvolvimento de atividades de Educação Ambiental em todos os municípios, de 

forma que possa sensibilizar a população para os problemas ambientais, visando 

vincular os conceitos básicos sobre meio ambiente com a qualidade de vida; 

 Estudos que apontem um melhor local para implantação de aterros sanitários que não 

coloque em risco a saúde humana e nem a qualidade ambiental, como também uma 

eficiente sistemática de coleta de lixo; 

 Maior fiscalização dos empreendimentos de carcinicultura pelos órgãos ambientais.  
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Tabela – Indiaroba – Balanço hídrico climatológico, 2010. 
Balanço Hídrico, Thornthwaite e Mather (1955) 

Município de Indiaroba 

1970 – 2009 

MESES T 

(°C) 

P 

(mm) 

ETP 

(mm) 

P-ETP  

(mm) 

ARM 

(mm) 

ETR 

(mm) 

DEF 

(mm) 

EXC 

(mm) 

JAN 26 62 150 -88 7,85 70 80 0,0 

FEV 25,9 110 131 -21 6,63 111,2 19,8 0,0 

MAR 26,1 142 145 -3 6,48 142,2 2,8 0,0 

ABR 25,6 206 130 76 82,48 130 0,0 0,0 

MAI 25 287 122 165 125 122 0,0 122,5 

JUN 24,1 210 110 100 125 110 0,0 100 

JUL 22,9 166 90 76 125 90 0,0 76 

AGO 22,7 140 91 49 125 91 0,0 49 

SET 23,3 72 99 -27 100,72 96,3 2,7 0,0 

OUT 24,5 59 122 -63 60,84 98,9 23,1 0,0 

NOV 25 68 132 -64 36,46 92,4 39,6 0,0 

DEZ 25,5 38 142 -104 15,87 58,6 83,4 0,0 

TOTAIS 296,6 1560 1464 96 817 1212,5 251,5 347,5 

MÉDIAS 24,7 130 122 8 68,1 101 21 29 

Índice de aridez 

13,4 

Índice de Umidade: 

27,9 

Classificação: 

Megatérmico 

Subúmido.: 

Índice Geral  

19,9 

Fonte: Secretaria de Recursos Hídricos de Sergipe, 2010. 

Organização: Boni Guimarães Costa. 

 

 

 

Tabela – Itabaianinha – Balanço hídrico climatológico, 2010. 
Balanço Hídrico, Thornthwaite e Mather (1955) 

Município de Itabaianinha 

1970 – 2009 

MESES T 

(°C) 

P 

(mm) 

ETP 

(mm) 

P-ETP  

(mm) 

ARM 

(mm) 

ETR 

(mm) 

DEF 

(mm) 

EXC 

(mm) 

JAN 25,30 52,00 140 -88,0 0,00 140,0 87,9 0,0 

FEV 25,40 55,60 115,4 -59,8 0,00 115,4 58,5 0,0 

MAR 25,30 85,10 125,7 -40,6 0,00 125,7 40,8 0,0 

ABR 24,70 124,00 112 12,0 11,20 112,0 0,0 0,0 

MAI 23,80 143,00 99,6 43,4 55,80 99,6 0,0 0,0 

JUN 22,50 144,00 86,4 57,6 113,70 86,4 0,0 0,0 

JUL 21,80 121,00 77,2 43,8 122,60 77,2 0,0 34,7 

AGO 21,70 100,00 78,6 21,4 122,60 78,6 0,0 22,1 

SET 22,50 70,00 90 -20,0 105,30 87,3 0,0 0,0 

OUT 24,70 55,80 104,8 -49,0 71,21 89,9 0,0 0,0 

NOV 25,00 53,10 118,7 -65,6 0,00 124,3 9,4 0,0 

DEZ 23,90 49,70 133 -83,3 0,00 133,0 81,6 0,0 

TOTAIS 286,4 1053,3 1281,4 -228,1 0,00 1269,4 278,2 56,8 

MÉDIAS 23,9 87,8 106,78 -19,0 - 105,8 23,2 4,7 

Índice de aridez 

13,4 

Índice de Umidade: 

27,9  

Classificação: 

Megatérmico sub-Seco 

Índice Geral  

19,9 

Fonte: Secretaria de Recursos Hídricos de Sergipe, 2010. 

Organização: Boni Guimarães Costa. 


