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RESUMO 

 

 

SANTOS, Francisco Freitas. Aspectos físicos e sócio-ambientais da microbacia 

hidrográfica do riacho Mata Verde, Malhador - SE. São Cristóvão: UFS, 2008. 

(Dissertação de Mestrado em Agroecossistemas). 

 

 

 

Os sistemas de produção agropecuária de um modo geral foram construídos à base 

de exploração dos recursos naturais desde as primeiras civilizações. O crescimento 

populacional cresceu vertiginosamente em todas as nações e foi acompanhado pelas 

atividades de ocupação agropecuária, forçando a necessidade de exploração de novas 

áreas, seguindo o modelo econômico do capitalismo. As graves conseqüências destas 

ações refletem no próprio homem através da pobreza e desigualdades sociais, que 

aumentam a cada dia. Um novo pensar se faz necessário no intuito de propiciar o 

desenvolvimento rural sustentável para melhorar a qualidade de vida dos povos. Nos 

aspectos ecológicos, o ciclo hidrológico é de vital importância para o funcionamento 

das bacias hidrográficas. Este trabalho tem por objetivo, fazer um estudo da 

morfometria, meio ambiente e caracterização da estrutura fundiária da microbacia 

hidrográfica do riacho Mata Verde, situado no município de Malhador-SE. Sendo 

assim, o estudo desta unidade de planejamento promoverá a elaboração de políticas 

para gerenciar os mananciais de forma racional e sustentável. Em Sergipe, a microbacia 

hidrográfica do riacho Mata Verde situada no município de Malhador, apresenta um 

panorama cuja ocupação agropecuária vive em conflito com o desenvolvimento 

insustentável de suas propriedades rurais. 

 

 

 

 

Palavras–chave: microbacia hidrográfica, desenvolvimento sustentável, recursos 

naturais 
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ABSTRACT 

 

 

 

SANTOS, Francisco Freitas. Physical aspects and socio-environmental of 

microbasin hydrographic of the Mata Verde creek, Malhador - SE. 2008. 70 p. 

(Dissertation - Master Program in Agroecosystems). Federal University of Sergipe, São 

Cristóvão, SE. 

 

 

 

The systems for agricultural production in general were built based on exploitation of 

natural resources from the earliest civilizations. The population growth increased 

dramatically in all nations and was accompanied by the occupation of farming activities, 

forcing the need for exploration of new areas, following the economic model of 

capitalism. The serious consequences of these actions reflect on the man through 

poverty and social inequalities, which increase every day. A new thinking is needed in 

order to encourage sustainable rural development to improve the quality of life of 

people. In ecological aspects, the hydrological cycle is of vital importance for the 

functioning of watersheds. This work aims to make a study of the morphology, 

environment and characterization of land structure of the microbasin hydrographic of 

the Mata Verde creek, located in the municipality of Malhador-SE. Thus, the study of 

this planning unit will foster the development of politcs to manage the water sources in 

a rational and sustainable. In Sergipe, the microbasin hydrographic of the Mata Verde 

creek located in the municipality of Malhador, which gives an overview occupation 

farm lives in conflict with the unsustainable development of its rural properties. 

 

 

 

 

Keywords: micro-basins, sustainable development, natural resources 
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

A agricultura é o sustentáculo para a sobrevivência humana. Esta atividade é 

responsável pelo fornecimento de alimentos, destinado à sociedade. Com base nesta 

premissa, observa-se a importância desta atividade nos seus benefícios e nas condições 

submetidas pelo homem ao ambiente em que vive. 

Em seu histórico de atividade, a ocupação agropecuária se destacou por meio da 

exploração dos recursos naturais disponíveis (água, solo, fauna e flora), muito embora 

não imaginasse que estes recursos, apesar de sua grandeza mundial, fossem finitos e 

passíveis de se tornarem irrecuperáveis. Isto ocorreu em função da falta de 

planejamento, que se encontrou desproporcional ao aumento da população mundial, 

juntamente com a exploração capitalista. 

A exploração dos recursos naturais para as atividades agropecuárias tem sido o 

alvo da busca ao desenvolvimento da sustentabilidade nos agroecossistemas. Sendo 

assim, ocorre a necessidade de desenvolver técnicas que consigam alcançar patamares 

produtivos em escalas significativas, em meio à preservação e conservação dos recursos 

naturais, criando modelos de gestão considerados sustentáveis. Estes modelos de gestão 

baseiam-se no estudo sistêmico dos agroecossistemas e o seu entorno, a fim de 

estabelecer parâmetros que projetem a manutenção dos recursos naturais com as 

práticas agropecuárias. 

A manutenção da produtividade dos agroecossistemas em longo prazo requer a 

produção sustentável de alimentos. A sustentabilidade somente pode ser alcançada por 

meio de práticas agrícolas alternativas, orientadas pelo conhecimento em profundidade 

dos processos ecológicos que ocorrem nas áreas produtivas e nos contextos mais amplos 

dos quais elas fazem parte (Gliessman, 2001). 

Entendendo a visão sistêmica dos processos entre homem e ambiente, as bacias 

hidrográficas são as unidades de planejamento cuja dimensão socioeconômica e 

ambiental visa alcançar a compreensão dos mecanismos que envolvem as ações 

humanas diante dos recursos naturais e dos sistemas de produção nela envolvidos. 

O ciclo degradador provocado por desmatamentos, exposição do solo às 

intempéries, intensa utilização de insumos e escoamento superficial gera impactos 

negativos decorrentes da erosão, fato esse agravado por um difícil e custoso controle. 
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Para minimizar tais efeitos, é necessário estabelecer um sistema de conservação do solo, 

associado à observação do uso do solo na paisagem e da movimentação da água, em 

uma situação específica de cada área. Para avaliar o possível efeito de qualquer 

perturbação numa bacia hidrográfica, é necessário conhecer, inicialmente, as 

características do ecossistema em suas condições naturais de equilíbrio, a fim de 

estabelecer comparações entre as condições hidrológicas e de qualidade da água no 

ecossistema natural e os ecossistemas nos quais ocorre ação direta do homem (Lima, 

1986). 

Aliada ao quadro de degradação ambiental no setor agropecuário, a concentração 

fundiária é outro aspecto impactante de cunho socioeconômico – revelado pela 

ocupação da área -  que deve ser levado em consideração na gestão de uma bacia 

hidrográfica. Silva (1980) e Castro (1982) ressaltam que, em virtude dos avanços das 

transformações capitalistas na agricultura, e em resultado de políticas governamentais 

favorecendo as propriedades de grande porte e acarretando atraso nos pequenos 

estabelecimentos, a propriedade da terra tem-se tornado cada vez mais concentrada. 

A microbacia hidrográfica do riacho Mata Verde situada no município de 

Malhador – SE é a unidade de planejamento que pertence a bacia hidrográfica do rio 

Sergipe, e tem apresentado um processo crescente de degradação devido a atividade 

antrópica, gerando impactos no meio físico, biológico e sócio-econômico. Como 

conseqüência, os recursos naturais estão sendo afetados, contrariando a legislação 

pertinente à sua manutenção e preservação. 

Este trabalho visou detectar os principais problemas relacionados aos aspectos 

fisiográficos e ambientais da microbacia hidrográfica do riacho Mata Verde, bem como 

identificar as características da estrutura fundiária e produção agropecuária desta 

unidade de planejamento. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 AGRICULTURA E SUSTENTABILIDADE 

 

Desde os primórdios, as populações existentes no mundo serviam-se 

exclusivamente dos recursos naturais existentes como base alimentar de consumo. Com 

a evolução do homem e todo o seu desenvolvimento, a agricultura surgiu para atender a 

demanda do consumo de alimentos. Partindo deste princípio, Khan & Campos (1994), 

afirmam que “a agricultura tem se caracterizado como um dos primeiros momentos de 

intervenção do homem sobre o meio ambiente físico, e com ela surgiu a possibilidade 

de acumulação de capital e uma série de desdobramentos sócio-econômicos que 

culminaram com a configuração dos sistemas de produção conhecidos pela 

humanidade”. 

A agricultura mundial foi impulsionada significativamente nas décadas de 60 e 

70 do século XX com a chamada "Revolução Verde", onde as práticas de mecanização, 

correção e elevação dos níveis de fertilidade do solo, assim como a utilização de 

agroquímicos contra pragas e doenças, incrementou a produção mundial de alimentos 

para patamares nunca antes experimentados. Reflexos negativos destas práticas, como a 

erosão e a contaminação de solos e mananciais, bem como a contaminação do 

trabalhador rural, entretanto, começaram a ser notados ainda nos anos 70 (Almeida et al, 

2000). 

Rêgo (1993) preconiza que as idéias básicas subjacentes aos princípios da 

agricultura sustentável advêm, em grande parte, dos movimentos de agricultura 

alternativa surgidos na Europa e nos Estados Unidos a partir da década de 1920. Estes 

movimentos emergiram como resposta à constatação de que a agricultura convencional 

apresentava problemas energéticos, econômicos e ambientais. 

A utilização da natureza pelo homem como fornecedora de matérias-primas para 

satisfazer às demandas consumistas tem conduzido à degradação crescente dos recursos 

naturais, auxiliados pelas técnicas modernas. Os resultados, conseqüentemente, têm se 

revertido contrários aos benefícios imaginados. A fome, a miséria, a poluição, 

decorrentes de um processo de competição descabida, excludente, e que pode levar ao 

esgotamento dos recursos naturais, estão cada vez mais presentes nos nossos dias 

(Gomes, 2002). 
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A agricultura que utiliza o modelo de produção com agroquímicos, quando não 

manejada adequadamente e sem a utilização de práticas conservacionistas do solo, é 

uma atividade altamente degradadora. Com relação ao uso de agroquímicos, polui o 

solo, a água e o ar. Além disso, existe outro fator importante referente à valoração dos 

recursos naturais em termos econômicos que segundo Altieri (2000) os atuais preços 

correntes dos produtos naturais são quase todos sub-avaliados, pois não incorporam os 

custos da extração de recursos renováveis além de sua capacidade de regeneração. 

Como os preços de grande parcela dos recursos naturais não costumam variar em 

função da escassez, se o preço de extração diminuir por algum motivo, provavelmente a 

extração do recurso aumentará e seu preço de mercado diminuirá. 

Os recursos naturais (água, solo, flora e fauna) representam a fonte de 

sobrevivência de todos os seres vivos. Interagindo de maneira dinâmica, qualquer um 

destes que sofra alteração, afetará diretamente os demais recursos naturais. Em termos 

de recursos hídricos Merten & Minella (2002) afirmam que a degradação dos 

mananciais, proveniente do deflúvio superficial agrícola, ocorre, principalmente, devido 

ao aumento da atividade primária das plantas e algas em decorrência do aporte de 

nitrogênio e fósforo proveniente das lavouras e da produção animal em regime 

confinado. O crescimento excessivo de algas e plantas reduz a disponibilidade de 

oxigênio dissolvido nas águas, afetando adversamente o ecossistema aquático e 

causando, algumas vezes, mortalidade de peixes. Além dos impactos causados aos 

ecossistemas aquáticos, o aumento dos níveis de nutrientes na água pode comprometer 

sua utilização para abastecimento doméstico, devido a alterações no sabor e odor da 

água ou à presença de toxinas de alguns tipos de algas. Além das implicações causadas 

pelos nutrientes aos recursos hídricos, é necessário considerar, também, a contribuição 

dos agroquímicos e dos metais pesados. 

A poluição causada pela agricultura pode ocorrer de forma pontual ou difusa. A 

pontual refere-se, por exemplo, à contaminação causada pela criação de animais em 

sistemas de confinamento, onde grandes quantidades de dejetos são produzidas e 

lançadas diretamente no ambiente ou aplicados nas lavouras. Já a poluição difusa é 

aquela causada principalmente pelo deflúvio superficial, a lixiviação e o fluxo de 

macroporos que, por sua vez, estão relacionados com as propriedades do solo como a 

infiltração e a porosidade. Assim, solos mais arenosos teriam o processo de lixiviação e 

fluxo de macroporos favorecidos. Já em situações onde os solos são manejados de 

forma incorreta (preparo excessivo do solo, associado ao insuficiente aporte de 
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biomassa), poderá ocorrer a degradação de sua estrutura, favorecendo, então, o deflúvio 

superficial (Merten & Minella, 2002). 

Atualmente, em meio a problemática ambiental, a agricultura sustentável mostra 

ser o melhor caminho entre homem e ambiente em diversos aspectos. Toresan (1998) 

aponta que esses aspectos consistem na conservação dos recursos naturais (solo, água, 

biota), na consideração da complexidade de cada sistema (biodiversidade natural, 

diversificação da produção, integração). Uma outra questão importante é a 

especificidade de cada realidade, que incentiva a procura por soluções locais, 

condizentes com as características físicas e culturais próprias. Ao contrário do modelo 

de agricultura convencional, baseado no uso intensivo de fertilizantes e praguicidas 

químicos e motomecanização, a agricultura sustentável é fundamentada no manejo 

correto dos recursos internos da unidade produtiva. 

Para Caporal & Costabeber (2004), a sustentabilidade atinge dimensões das 

quais se destacam: 

Dimensão ecológica: A manutenção e recuperação da base de recursos naturais 

constitui um aspecto central para atingir-se patamares crescentes de sustentabilidade em 

qualquer agroecossistema. É necessário dar um tratamento integral a todos os elementos 

do agroecossistema que venham a ser impactados pela ação humana, contemplando a 

reutilização de matérias e energia dentro do próprio agroecossistema, assim como a 

eliminação do uso de insumos tóxicos ou cujos efeitos sobre o meio ambiente são 

incertos ou desconhecidos. 

Dimensão social: Representa um dos pilares básicos da sustentabilidade, uma 

vez que a preservação ambiental e a conservação dos recursos naturais somente 

adquirem significado e relevância quando o produto gerado possa ser eqüitativamente 

apropriado e usufruído pelos diversos segmentos da sociedade. A equidade é a 

propriedade dos agroecossistemas que indica quão equânime é a distribuição da 

produção entre os beneficiários humanos. 

Dimensão econômica: A busca de aumentos de produção e produtividade de 

cultivos e criações a qualquer custo pode ocasionar reduções de renda e dependências 

crescentes em relação a fatores externos, além de danos ambientais que podem resultar 

em perdas econômicas no curto ou médio prazo. É necessário, como nos ensina a 

Economia Ecológica, obter-se balanços energéticos positivos, compatibilizando a 

relação entre produção agropecuária e consumo de energias não renováveis. Também a 

lógica da agricultura familiar não é voltada apenas para o lucro. Há que se ter em mente, 
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por exemplo, a importância da produção de subsistência, assim como a produção de 

bens de consumo em geral, que não costumam aparecer nas medições monetárias 

convencionais. 

Dimensão cultural: Na dinâmica dos processos de manejo de agroecossistemas 

deve-se considerar a necessidade de que as intervenções sejam respeitosas para com a 

cultura local. A agricultura precisa ser entendida como atividade econômica e 

sociocultural realizada por sujeitos que se caracterizam por uma forma particular de 

relacionamento com o meio ambiente. A importância do saber local e dos processos de 

geração do conhecimento “ambiental e socialmente útil” é reconhecida em. contraponto 

à idéia de que a agricultura poderia ser homogeneizada com independência das 

especificidades biofísicas e culturais de cada agroecossistema. 

Dimensão política: Deve-se privilegiar o estabelecimento de plataformas de 

negociação nas quais os atores locais possam expressar seus interesses e necessidades 

em pé de igualdade com outros atores envolvidos. A dimensão Política diz respeito aos 

métodos e estratégias participativas capazes de assegurar o resgate da autoestima e o 

pleno exercício da cidadania. 

Dimensão ética: A história da natureza não é apenas ecológica, mas também 

social. Precisamos ter clareza de que o que está verdadeiramente em risco não é 

propriamente a natureza, mas a vida sobre o Planeta, devido à forma como nós 

utilizamos os recursos naturais. A dimensão ética exige pensar e fazer viável a adoção 

de novos valores, que não necessariamente serão homogêneos. A ética ambiental 

vincula a conservação da diversidade biológica do planeta com respeito à 

heterogeneidade étnica e cultural da espécie humana, restabelecendo o sentido de 

fraternidade nas relações entre os homens. 

A busca de sustentabilidade no uso do solo e a melhoria de sua capacidade 

produtiva pressupõe estratégias de manejo que assegurem: aumento da cobertura através 

de resíduos e culturas, incrementando a infiltração e controle do escoamento superficial 

da água e melhoria dos processos de reciclagem de nutrientes. O que determina a 

sustentabilidade é justamente a forma como são combinadas e realizadas as práticas 

agrícolas, já que muitas das tecnologias individuais são multifuncionais e sua adoção 

significa mudanças favoráveis em diversos componentes do sistema agrícola ao mesmo 

tempo (Pretty, 1995). 
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2.2 DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

 

Para Castro (1999), “como expressão do progresso, o desenvolvimento traduz o 

sentimento de autonomia do ser humano em face da natureza e a confiança na 

capacidade de dominá-la e utilizar seus recursos em benefício próprio”. Em termos 

econômicos e exclusivamente capitalistas, o desenvolvimento é visto como uma forma 

de aumentar a eficácia da produção, refletida na acumulação do capital, a qual identifica 

o grau de crescimento de uma nação. Diante das perspectivas de uma projeção futura 

nada glamourosa das condições de sobrevivência humana face ao caos ambiental no 

mundo, faz-se necessário a abordagem mais abrangente do que se entende por 

desenvolvimento sustentável. 

Para a vertente que considera o desenvolvimento sustentável uma alternativa ao 

atual modelo de desenvolvimento, visão mais promissora e menos limitada, esta noção é 

uma espécie de anseio, um objetivo desejável mas ainda distante do atual modelo de 

desenvolvimento das sociedades industriais. Entendido deste modo, torna-se mais claro 

por que é tão difícil definir o desenvolvimento sustentável; afinal, por enquanto, esta 

expressão é apenas um anseio, um ideal. A não ser em situações muito isoladas que 

servirão, provavelmente, como fontes de inspiração para sociedades sustentáveis 

(Ehlers, 1999). 

Essas ponderações parecem indicar que as reflexões acerca do desenvolvimento 

sustentável não esbarram apenas em embaraços conceituais, mas envolvem uma 

discussão mais ampla, filosófica e científica que passa, inclusive, pelo questionamento 

das utopias sociais, particularmente o “industrialismo”. Em vez de uma mudança de 

paradigma tecnológico, o que está em questão é a própria noção de desenvolvimento e a 

adoção do qualificativo “sustentável” não indica simplesmente a necessidade de 

aperfeiçoar essa noção, mas, ao contrário, de reconhecer a necessidade de sua superação 

ou negação. Pelo visto, mais do que uma solução para os atuais problemas do 

industrialismo, a noção de desenvolvimento sustentável reúne hoje um conjunto de 

desafios (Ehlers 1999). 

O desenvolvimento sustentável trata especificamente de uma nova maneira da 

sociedade se relacionar com seu ambiente de forma a garantir a sua própria 

continuidade e de seu meio externo. Entretanto, a formulação de um novo conceito de 

desenvolvimento sustentável ainda gera diversas interpretações, existindo certo grau de 
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consenso em relação às necessidades de reduzir a poluição ambiental, eliminar os 

desperdícios e reduzir o índice de pobreza (Bruseke, 1998). 

Para Leff (2001) o processo de desenvolvimento deve conter alguns princípios 

éticos, conjunto de valores, critérios e potenciais ecológicos. Neste contexto, propõe-se 

a transformações com os processos econômicos, políticos, tecnológicos e educativos, 

tendo como meta construir uma “racionalidade social e produtiva”. Logo, compreende-

se como racionalidade ambiental como fruto da desconstrução do imediatismo, que 

considerava as contradições e oposições entre as racionalidades, bem como as 

estratégias de construção de um pensar econômico embasado na equidade e na 

sustentabilidade.  

Em constante discussão as questões pertinentes ao meio ambiente não são 

novidades nos meios acadêmicos, nem na sociedade de uma forma mais geral. Os 

problemas relacionados ao meio ambiente suscitam discussões, pois relacionam-se à 

qualidade de vida e à sobrevivência. No entanto, essa preocupação vai de encontro ao 

pensamento dominante sobre a natureza. O caminho ou “descaminho” (Gonçalves, 

2002) do conceito de natureza na história do pensamento ocidental mostra a separação 

do homem da natureza, a ação do homem na natureza, a ação do homem fora da 

natureza sobre uma base física de recursos com valor de mercado inestimável. Para este 

autor, a complexidade da questão ambiental decorre do fato de ela se inscrever na 

interface da sociedade com o seu-outro, a natureza. A dificuldade em lidar com ela, nos 

marcos do pensamento herdado, é evidente: no mundo ocidental, natureza e sociedade 

são termos que se excluem. As ciências da natureza e as do homem vivem dois mundos 

à parte, pior sem comunicação. 

Neste ínterim, se faz necessário tornar possível o contato homem-ambiente, por 

meio de modelos de gestão ambiental. Para Egler (2002), a gestão ambiental vem sendo 

cada vez mais, entendida como um conjunto de atividades/procedimentos cujo objetivo 

é o de garantir que um determinado território (ecossistema) e/ou recurso (fauna, flora) 

seja utilizado de forma a que sua sustentabilidade seja o requisito principal a se seguir. 

A gestão dos recursos naturais, entendida como uma particularidade da gestão 

ambiental preocupa-se em especial com o conjunto de princípios, estratégias e diretrizes 

de ações determinadas e conceituadas pelos agentes sócio-econômicos, públicos e 

privados, que interagem no processo de uso dos recursos naturais, garantindo-lhes 

sustentabilidade (Bezerra & Munhoz, 2000). 
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Para viabilizar a elaboração de políticas que enfoquem o meio ambiente e, no 

caso específico dos recursos hídricos, adota-se a bacia hidrográfica como unidade de 

planejamento e gestão por constituir-se numa unidade física bem caracterizada (Aguiar 

Netto et al., 2008). 

A bacia hidrográfica é uma área de captação natural da água da precipitação que 

faz convergir os escoamentos para um único ponto de saída, sru exutório. A bacia 

hidrográfica compõe-se basicamente de um conjunto de superfícies vertentes e de uma 

rede de drenagem formada por cursos de água que confluem até resultar um leito único 

no exutório (Silveira , 2003). 

De acordo com Lima (1986), a bacia hidrográfica pode ser considerada um 

sistema geomorfológico aberto, e como tal ela se encontra, mesmo quando não 

perturbada, em contínua flutuação, num estado de equilíbrio transacional ou dinâmico. 

Ou seja, a adição de energia e a perda de energia do próprio ecossistema encontram-se 

sempre em delicado balanço. Desse modo, a área da bacia hidrográfica tem influência 

sobre a quantidade de água produzida como deflúvio. A forma e o relevo, no entanto, 

atuam sobre a taxa ou sobre o regime dessa produção de água, assim como a taxa de 

sedimentação. O caráter e a extensão dos canais (padrão de drenagem) afetam a 

disponibilidade de sedimentos, bem como a taxa de formação do deflúvio. Muitas 

dessas características físicas da bacia hidrográfica, por sua vez, são, em grande parte, 

controladas ou influenciadas pela sua estrutura geológica. Ranzini (2002) mostra que do 

ponto de vista hidrológico, o deflúvio de uma bacia pode ser considerado como produto 

residual do ciclo hidrológico, o qual é influenciado por três grandes grupos de fatores: 

clima, fisiografia, cobertura e uso do solo  

Um dos pilares do manejo sustentável se refere aos aspectos ecológicos, 

englobados no princípio de manutenção da integridade do ecossistema. No contexto da 

bacia, tal integridade envolve a manutenção de seu funcionamento hidrológico, o que 

significa perpetuar os processos hidrológicos (deflúvio, regime de vazão e qualidade da 

água) e manter sua capacidade natural de suporte produtivo (biogeoquímica), além da 

perpetuação de diversidade ecológica (vegetação ciliar, protegendo as zonas ripárias, 

reservas de vegetação natural) e sua estabilidade e capacidade de resistir a mudanças 

ambientais (Lima, 1986). 

Para Villela e Mattos (1975), as características físicas de uma bacia constituem 

elementos de grande importância para avaliação de seu comportamento hidrológico, 

pois, ao se estabelecerem relações e comparações entre eles e dados hidrológicos 
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conhecidos, podem-se determinar indiretamente os valores hidrológicos em locais nos 

quais faltem dados. Christofoletti (1970) ressaltou ainda que a análise de aspectos 

relacionados a drenagem, relevo e geologia pode levar à elucidação e compreensão de 

diversas questões associadas à dinâmica ambiental local. 

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

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

subsídio. A gestão das águas é definida como o conjunto de procedimentos organizados 

no sentido de solucionar os problemas referentes ao uso e ao controle dos recursos 

hídricos (Campos, 2001). 

As bacias hidrográficas foram indicadas como unidades básicas de 

monitoramento e planejamento dos recursos hídricos, pela Lei Federal n  9.433 de 

08/01/1997, baseada na experiência francesa (BRASIL, 2002). A elaboração de planos 

de bacias hidrográficas está condicionada à sua necessidade como instrumento valioso 

para tomada de decisões pelos gestores dos recursos hídricos, tendo em vista que as 

reservas de água utilizável estão cada vez mais escassas. Em Sergipe foi sancionada a 

Lei n  3870 de 25/09/1997 que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos e 

cria o Fundo Estadual de Recursos Hídricos (SERGIPE, 1999). Em seu artigo primeiro 

inciso quinto, elege a bacia hidrográfica como unidade territorial para implementação da 

Política Estadual de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Estadual de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, sendo necessário para tal o levantamento dos 

recursos naturais e sócio-econômicos nas sub-bacias hidrográficas do Estado de 

Sergipe. 

Em particular, Sergipe apresenta uma densa malha hidrográfica, mas composta 

de rios pequenos, a exceção do rio São Francisco, intermitentes e irregulares que 

possuem suas nascentes, e grande parte dos cursos médios são insuficientes para 

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

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

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

(Moreira et al., 2005). A bacia hidrográfica do rio Sergipe é a mais importante para o 

Estado, compreendendo a capital sergipana e possuindo área correspondente a 14,9 % 

do total da área estadual. Esta unidade de planejamento apresenta uma série de sub-

bacias hidrográficas, dentre as quais se destaca o rio Dangra, do qual o riacho Mata 

Verde é afluente da margem direita e objeto de estudo neste trabalho. 
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CAPÍTULO 2 

 

RIACHO MATA VERDE – SE: MORFOMETRIA E MEIO AMBIENTE 

 

 

SANTOS, Francisco Freitas. Riacho Mata Verde – SE: Morfometria e Meio 

Ambiente. São Cristóvão: UFS, 2008. (Dissertação de Mestrado em 

Agroecossistemas). 

 

 

1 RESUMO 

 

As características morfométricas são determinantes para as estratégias de 

planejamento das bacias hidrográficas. Aliado a estes índices se encontra a temática 

ambiental, que envolve as condições de interação antrópica dentro de uma bacia 

hidrográfica. Através da análise ambiental e da fisiografia, caracterizou-se a microbacia 

hidrográfica do riacho Mata Verde. Esta unidade de planejamento se localiza na porção 

média da bacia hidrográfica do rio Sergipe, no município de Malhador, situado no 

agreste do Estado. A metodologia adotada envolveu a análise morfométrica utilizando 

dados fisiográficos da microbacia englobando a elaboração de mapas temáticos, 

classificação das nascentes dos tributários e de aspectos ambientais nas propriedades 

localizadas naquela área. Os resultados obtidos indicam que a microbacia hidrográfica 

se encontra em condições ambientais precárias, devido à degradação do manancial 

hídrico que abastece o município, e que a ocupação humana junto às atividades 

agropecuárias, em desacordo com a legislação ambiental, têm sido responsáveis pela 

insustentabilidade deste agroecossistema. 

 

 

 

Palavras-chave: planejamento ambiental, microbacia hidrográfica, gestão de recursos 

hídricos. 



15 

 

RIACHO MATA VERDE – SE: MORPHOMETRIC AND ENVIRONMENT 

 

 

SANTOS, Francisco Freitas. Riacho Mata Verde – SE: Morphometric and 

Environment. São Cristóvão: UFS, 2008. (Dissertação de Mestrado em 

Agroecossistemas). 

 

 

2 ABSTRACT 

 

The morphometric characteristics are crucial for planning strategies for the river 

basin. Allied to these indices is the environmental issue, which involves the conditions 

of human interaction within a watershed. Through environmental analysis and 

physiography, was characterized the microbasin hydrographic of the Mata Verde creek. 

This planning unit is located in the middle portion of the river basin Sergipe, in the 

municipality of thresher, located in the rough state. The methodology involved the 

morphometric analysis using data from the micro-physiographic including the 

preparation of thematic maps, classification of sources of tax and environmental aspects 

of rural properties located in that area. The results indicate that the watershed is in poor 

environmental conditions, due to the deterioration of the spring water that supplies the 

city, and that human occupation near the rural activities, in violation of environmental 

legislation have been responsible for the unsustainability of this agroecosystem. 

 

 

 

Keywords: environmental planning, microbasin hydrographic, water resources 

management. 
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3. INTRODUÇÃO 

 

Um dos principais motivos para o desenvolvimento humano em todas as regiões 

do planeta é a presença da água. Dentro de um processo histórico mundial, as 

civilizações surgem e se mantêm em função da disponibilidade hídrica e demais 

recursos naturais, localização estratégica, e fatores geoambientais. 

Na qualidade de fator determinante à existência da vida na terra, a água se 

apresenta como recurso natural de grandeza biológica e química que interage com os 

fatores edafo-climáticos, e configura a diversificação dos biomas, das formas 

geológicas, e das mudanças climáticas. Desta forma, procura-se entender os 

mecanismos de atuação deste recurso natural, a fim de propiciar sua utilização pelo 

homem. 

Na idéia de explorar os recursos naturais em seu redor, a ação humana se torna 

modificadora dos mais diversos ambientes, e isto reflete diretamente nas condições de 

sobrevivência das populações mundiais. A manutenção e a proteção dos recursos 

naturais devem ser prioridade a todas as nações, sendo sua fonte básica de 

sustentabilidade para as gerações atuais e futuras. 

Com o passar dos anos, a disponibilidade de água em nosso planeta está cada 

vez mais inversamente proporcional à demanda de utilização das atividades humanas. 

Atualmente o consumo desordenado de água destinado à atividade agropecuária, é um 

dos principais responsáveis pela crise no abastecimento hídrico das populações. Um 

fator que se encontra inerente a essa crise é o predatismo dos mananciais hídricos 

através de desmatamentos, queimadas, lixo, esgotos, e extração de areia. Sendo assim, 

um estudo sistêmico permite compreender e elaborar planos que visem minimizar 

possíveis prejuízos causados pela exploração inadequada dos mananciais hídricos 

através de estratégias de gerenciamento sobre as unidades de planejamento conhecidas 

como bacias hidrográficas. O estudo integrado das bacias hidrográficas fornece 

informações que quantifica e qualifica as ações referentes ao uso racional da água de 

uma determinada região. 
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A bacia hidrográfica se configura atualmente como umas das principais unidades 

de gerenciamento territorial que se dispõe nas atividades agrossilvipastoris, sendo 

modelada pelas condições geológicas e climáticas locais. Entretanto, em função do 

desenvolvimento da sociedade, cada vez mais as bacias hidrográficas têm sofrido 

alterações na estrutura física dos canais, no aporte de sedimentos, na composição da 

biota, no regime hidráulico, e no fluxo de matéria e energia. Tais alterações e o padrão 

espacial do uso e cobertura do solo têm importantes efeitos sobre a produção e 

transporte de sedimentos (Vanacker et al., 2005). 

Estando amparadas como unidades de planejamento conforme a Lei nº 9.433 de 

08 de janeiro de 1997, as bacias hidrográficas são unidades territoriais para a 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema 

Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos. Essa lei serviu de parâmetro para a 

sanção da Lei Estadual nº 3.870 de 25 de setembro de 1997, criando o Fundo Estadual 

de Recursos Hídricos, sendo este destinado ao levantamento dos recursos naturais e 

socioeconômicos das sub-bacias hidrográficas do Estado de Sergipe (Pinto e Aguiar 

Netto, 2008). A criação dessas leis implica no cumprimento do poder público em 

gerenciar o uso dos recursos hídricos, ordenando os limites, direitos e deveres dos seus 

usuários. 

O Estado de Sergipe é banhado por seis bacias hidrográficas formadas pelos rios 

São Francisco, Japaratuba, Sergipe, Vaza-Barris, Piauí e Real. Neste trabalho foi 

estudada a microbacia hidrográfica do riacho Mata Verde, localizada no município de 

Malhador, situada na porção central da bacia hidrográfica do rio Sergipe e na porção 

oeste da sub-bacia hidrográfica do rio Dangra. Situada no município de Malhador-SE, 

essa unidade de planejamento é a responsável pelo abastecimento de água da população 

local, e ao longo dos anos vem sofrendo com a ocupação humana e com o surgimento 

de problemas ambientais. 

A ocupação agropecuária, em detrimento dos recursos naturais da microbacia do 

riacho Mata Verde no município de Malhador – SE, mostra a realidade ambiental de 

risco desta microbacia. Este trabalho teve por objetivo identificar e mapear a 

morfometria da microbacia hidrográfica do riacho Mata Verde, e identificar os 

principais problemas ambientais decorrentes da atividade humana que comprometem 

sua sustentabilidade. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O município de Malhador situa-se a 49 km da cidade de Aracaju, na região 

central do estado de Sergipe, mais especificamente no limite oriental da microrregião 

Agreste de Itabaiana, a 10º39’33” de latitude sul (S) e 37º18’12” de longitude oeste (W) 

(Figura 1). Seu território possui 121,0km
2
, sendo banhado pelos rios Jacarecica e 

Dangra, além de diversos riachos, que se estendem num relevo ondulado, com uma 

altitude média de 100m (SERGIPE, 2008). 

A área municipal apresenta clima do tipo megatérmico úmido, com precipitação 

pluviométrica média anual de 1.411,0mm, temperatura média anual equivalente a 

23,0
o
C e intervalo mais chuvoso entre março a agosto. O relevo está representado pelas 

superfícies pediplanada, fluvial, tabular erosiva e feições dissecadas tabulares e em 

crista (Bomfim, 2002). 

O objeto de estudo deste trabalho é a microbacia hidrográfica do riacho Mata 

Verde, sendo este a principal fonte hídrica para o abastecimento humano ao município 

de Malhador (SERGIPE, 2004). É em seu leito que se faz a captação de água através de 

um conjunto moto-bomba administrado pela estatal Companhia de Saneamento de 

Sergipe (DESO). Seu entorno é composto por pequenas propriedades rurais, locais onde 

são realizadas práticas agropecuárias comerciais e de subsistência. 

A água tratada (potabilizada) que é fornecida à população de Malhador e aos 

povoados Saco Torto e Adique é captada no riacho Mata Verde, e por meio de 

conjuntos moto-bomba (estação elevatória), é extraída e transportada por adutora 

(tubulações de ferro fundido) até a estação de tratamento, onde é submetida a processos 

de tratamento, e fornecida para o consumo humano através de reservatórios e redes de 

distribuição. 

A Estação de Tratamento de Água (ETA) Malhador é do tipo compacta, cujas 

fases do processo são: coagulação, filtração direta ascendente, desinfecção e 
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fluoretação, e está localizada no centro da cidade. Sua capacidade de produção é 

100m
3
/h, com regime de operação em torno de 18 horas/dia, produzindo em média 

1.262m
3
/dia. (SERGIPE, 2004). 

Em grande parte do município ocorrem os solos classificados como Argissolos, 

os quais são desenvolvidos predominantemente a partir de sedimentos do Grupo 

Barreiras, e em geral são de baixa fertilidade natural. Apresentam no seu perfil 

horizonte B textural, ou seja, adensamentos que a depender da profundidade, podem 

dificultar a infiltração de água, favorecendo assim, a desagregação da camada mais 

superficial, predispondo-os à erosão (SERGIPE, 2001). 

A área dessa microbacia é constituída por sedimentos areno-argilosos do Grupo 

Barreiras de idade Terciária - que abrangem as áreas das nascentes - e por rochas 

cristalinas da Formação Jacarecica, composta de metagrauvacas seixosas, 

metaglomerados com seixos de gnaisses, e quartzitos de idade Proterozoico no vale do 

riacho (SERGIPE, 2001). 
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Figura 1. Localização do município de Malhador e da microbacia hidrográfica do riacho Mata Verde. 
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4.2 LEVANTAMENTO DE DADOS 

 

A coleta de dados da pesquisa foi realizada no período de junho de 2007 a abril 

de 2008, com vinte e cinco visitas a campo, em propriedades rurais que têm contato 

direto com os cursos d´água, englobando as áreas das nascentes, leitos dos seus 

tributários e faixas ciliares marginais do riacho Mata Verde, ou seja, propriedades 

situadas na microbacia hidrográfica do riacho Mata Verde. 

Foram elaborados mapas temáticos em escala 1:7.000, onde todos os pontos 

foram georreferenciados com auxílio de aparelho GPS - Global Positioning System do 

tipo GPSmap60 do fabricante Garmin, em coordenadas Universal Transversa de 

Mercator – UTM SAD 69, mapeando e localizando as propriedades no entorno da 

microbacia hidrográfica, e posteriormente catalogando junto a um banco de dados. As 

feições das propriedades e seu entorno foram também documentadas através de registro 

fotográfico digital, atestando assim a situação ambiental durante a pesquisa. 

No decorrer da pesquisa, foram realizadas entrevistas com os proprietários rurais 

das áreas do estudo, coletando-se informações básicas sobre a propriedade rural, 

atividades desenvolvidas, técnicas utilizadas e condições ambientais referentes ao uso 

da água, disposição de lixo doméstico e existência de áreas de preservação permanente. 

Abrangendo a temática ambiental, também foi aplicado o modelo de 

classificação das nascentes dos corpos d’água de acordo com o tipo de reservatório a 

que estão associadas, ou seja, como os lençóis freáticos dão origem às nascentes (Castro 

2001), em pontuais ou difusas. As nascentes pontuais são aquelas em que apresentam a 

ocorrência de fluxo d’água em um único ponto no terreno, e as nascentes difusas são as 

que não apresentam um ponto de vazão definido no terreno , ou seja, apresentam vários 

olhos d’água ou minadouros. 

As nascentes também foram caracterizadas quando ao estágio de conservação 

(Pinto et al, 2004): preservadas, perturbadas e degradadas, assim descritas: preservadas - 

quando apresentavam pelo menos 50 metros de vegetação natural no entorno da 

nascente; perturbadas - quando não apresentavam os 50 metros de vegetação, mas 

apresentavam um bom aspecto de conservação com pouca ocupação ou atividade 
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antrópica; degradadas: quando se encontravam pouco vegetadas, solo compactado, 

presença de gado, e processos erosivos e presença de lixo. 

Tratando-se de uma microbacia hidrográfica, a obtenção dos dados fisiográficos 

e hipsométricos determina a análise de área, demonstrando a capacidade de suporte da 

microbacia para a região. Para tanto, foram obtidos estes dados através de características 

(Tabela 1) no intuito de elaborar um plano de gestão da microbacia estudada, utilizando 

como base o Atlas Digital sobre os Recursos Hídricos – Sergipe (2004), Carta 

Topográfica Aracaju – SUDENE (1974) e o sistema SRTM 2000 (Missão Topográfica 

Radar Shuttle) junto ao Sistema de Informação Geográfica - SIG. 

Para Silveira (2002), consideram-se dados fisiográficos de uma bacia 

hidrográfica, todos aqueles dados que podem ser extraídos de mapas, fotografias aéreas 

e imagens de satélite: basicamente são áreas, comprimentos, declividades e coberturas 

do solo medidos diretamente ou expressos em índices. EMBRAPA (1979) mostra os 

parâmetros de classificação de declividade (em anexo) adotada para referência na 

microbacia hidrográfica do riacho Mata Verde. 

Christofoletti (1980) cita que na ordem de hierarquização dos segmentos 

hídricos devem ser tomadas as devidas precauções em relação à sua classificação, 

podendo os rios com nascentes em altitudes mais elevadas serem classificados 

normalmente utilizando a proposta de Horton (1932) ou Strahler (1957). Neste trabalho, 

convencionou-se a hierarquização proposta por Strahler (1957). 

Tabela 1 - Características fisiográficas utilizadas para a análise morfométrica da microbacia 

hidrográfica do riacho Mata Verde, em Malhador - SE. 

DESCRIÇÃO SÍMBOLO/UNIDADE/FORMULA 

Área A / km² 

Perímetro P /km 

Amplitude altimétrica Ap / m 

Coeficiente de Compacidade 
 

Fator de forma 2

m

F
L

A
R  

Ordens do rio N° 

Densidade dos rios 
A

N
Dr  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 MORFOMETRIA 

 

O aporte hídrico fluvial da microbacia hidrográfica do riacho Mata Verde é 

fornecido por cinco tributários (Figura 2) que recebem as seguintes denominações, de 

montante a jusante: Mata Verde - margem esquerda - situado no Povoado Poço 

Terreiro; riacho Merém - margem direita - situado no Povoado Merém; Vigário - 

margem direita - situado no Povoado Adique; Riachinho - margem direita - Rodovia 

Estadual SE-245, Malhador/Itabaiana, e por último, o Cajueiro dos Veados - também 

margem direita. 

O início da microbacia está a uma altitude de 400 metros em uma formação 

rochosa e montanhosa denominada Serra do Cruzeiro, divisa entre os municípios de 

Malhador e Moita Bonita. O riacho Mata Verde tem seu início na junção dos primeiros 

tributários Merém e Mata Verde das margens direita e esquerda, respectivamente, e 

finaliza na junção com o riacho dos Pitús - afluente da margem direita do rio Dangra. 

Em seu total, o riacho Mata Verde percorre uma extensão de 4,54 quilômetros, e a sua 

microbacia ocupa uma área de 7,84 quilômetros quadrados. 

Com base nas diferenças pedológicas encontradas na microbacia hidrográfica do 

riacho Mata Verde, pode-se dividir o curso do riacho desde sua nascente até a foz em 

duas porções distintas (SERGIPE, 2004): a primeira porção corresponde à nascente do 

referido riacho - região serrana de maior altitude - onde estão localizados os primeiros 

tributários de maior importância em volume d’água (Merém e Mata Verde), e é 

composta por solos do tipo Neossolos; a segunda porção  compreende o leito e o maior 

volume d’água do riacho Mata Verde, contém solos do tipo Argissolos, e é também 

responsável pelo abastecimento hídrico do município de Malhador através da DESO. 

 



24 

 

 

Figura 2. Hidrografia da microbacia hidrográfica do Riacho Mata Verde, em Malhador - SE.
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Com o intuito de compreender a dinâmica das águas nesta unidade de 

planejamento, foram estudadas as características fisiográficas e os seus dados 

calculados (Tabela 2). A caracterização fisiográfica de uma sub-bacia hidrográfica é 

fundamental para a elaboração e instalação de projetos de infra-estrutura, pois 

conhecendo a dinâmica do escoamento superficial de uma bacia, tem-se como 

minimizar enchentes e direcionar o fluxo de água pluvial para pontos estratégicos da 

sub-bacia; essas informações são úteis também para a disponibilidade de água através 

de medições de vazão, sem esquecer o potencial de oferta de água para a irrigação, 

garantindo o seguro contra seca ou veranicos, a expressão da máxima potencialidade 

das culturas, e o conseqüente dinamismo socioeconômico que esta impõe à região 

(Moura et al., 2006). 

 

Tabela 2. Características Fisiográficas da microbacia hidrográfica do riacho Mata Verde, 

Malhador-SE 

Área Perímetro 
Coeficiente  Fator de Amplitude Ordem dos Densidade 

de Compacidade Forma Altimétrica Cursos D'água dos Rios 

A (km
2
) P (km) Kc Rf Max-min Classificação de  

    (m) Strahler  

7,844 13,738 1,370 0,387 240,0 2ª 0,765 

 

Área da bacia é toda área drenada pelo conjunto do sistema fluvial projetada em 

plano horizontal Christofoletti (1980). Neste estudo a microbacia hidrográfica do riacho 

Mata Verde possui uma área de 7,844 km
2
. Aguiar Netto et al. (2008) afirmam que a 

área é o seu parâmetro mais importante, uma vez que esta dimensão associada a outros 

fatores influencia diversos fenômenos hidrológicos como vazão e volume de 

precipitação, constituindo-se como elemento fundamental para o cálculo de outras 

variáveis desta unidade de planejamento. 

O fator de forma (Rf) e o coeficiente de compacidade (Kc) estão intimamente 

relacionados, pois mostram a tendência para enchentes de uma bacia hidrográfica. Uma 

bacia com um fator de forma baixo (Rf < 0,5), é menos sujeita a enchentes que outra de 

mesmo tamanho, porém com maior fator de forma. Já o coeficiente de compacidade é 

um número admensional que varia com a forma da bacia, independentemente do seu 

tamanho: quanto mais irregular for a bacia, tanto maior (Kc > 1,0) será o coeficiente de 

compacidade. Um coeficiente mínimo igual à unidade corresponderia a uma bacia 
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circular. Se os outros fatores forem iguais, a tendência para maiores enchentes é tanto 

mais acentuada quanto mais próximo da unidade for o valor desse coeficiente. 

Em estudos na bacia hidrográfica do rio Debossan, situado em Nova Friburgo - 

RJ, Cardoso et al. (2005) mostra que esta bacia é pouco suscetível a enchentes em 

condições normais de precipitação, ou seja, excluindo-se eventos de intensidades 

anormais, pelo fato de o coeficiente de compacidade apresentar o valor afastado da 

unidade (1,5842), e quanto ao seu fator de forma, exibir um valor baixo (0,3285). Sendo 

assim, há uma indicação de que a bacia não possui forma circular, possuindo, portanto, 

uma tendência de forma alongada. Para Christofoletti (1980), o coeficiente de 

compacidade de valor 1,370 determina que a microbacia hidrográfica do riacho Mata 

Verde se apresenta na forma alongada não sujeita a enchentes. Segundo este mesmo 

autor, de acordo com a hierarquização proposta por Strahler (1957), o riacho Mata 

Verde se apresenta em 2ª ordem de acordo com sua classificação. 

Segundo Cardoso et al. (2006), a densidade de drenagem é um fator importante 

na indicação do grau de desenvolvimento do sistema de drenagem de uma bacia. Esses 

valores ajudam substancialmente o planejamento do manejo de bacias hidrográficas. A 

densidade de drenagem encontrada na microbacia hidrográfica do riacho Mata Verde foi 

de 0,765 km/km
2
. Como, de acordo com Tucci (2004), esse índice varia de 0,5km/km

2
 

para bacias com drenagem pobre, a 3,5km/km
2
 ou mais para bacias excepcionalmente 

bem drenadas, pode-se considerar a mesma com carência de canais de drenagem. 

Esta baixa densidade de drenagem da microbacia hidrográfica do riacho Mata 

Verde pode ser explicada pelo fato do clima da área (úmido), declividade, cobertura 

vegetal e litologia das áreas que drenam, por controlarem a permeabilidade, refletindo 

na relação infiltração/deflúvio. 

O mapa hipsométrico, o tamanho da bacia e os demais elementos morfométricos 

servem para correlacionar os processos erosivos que acontecem na mesma, 

principalmente com ausência de vegetação (Aguiar Netto et al., 2008). A amplitude 

altimétrica é superior aos 350 metros, onde se localizam os divisores de águas dos 

municípios de Malhador e Moita Bonita. Nestas cotas maiores, situadas a oeste da 

microbacia, estão as nascentes dos tributários da microbacia hidrográfica do riacho 

Mata Verde (Figura 3 - anexo). 
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Conforme a Tabela 3, observa-se que a maior parte da microbacia se localiza 

entre altitudes de 150 a 300 m. Nas maiores altitudes se situam as nascentes; na altitude 

de menor cota se situa o leito do riacho Mata Verde em seu maior volume de água. 

 

Tabela 3. Classes altimétricas e áreas percentuais da microbacia 

hidrográfica do riacho Mata Verde. 

Classe altimétrica (m) Área da microbacia (km²) Área (%) 

100 – 150 0,707 9,01 

150 – 200 1,429 18,22 

200 – 250 2,772 35,34 

250 – 300 2,059 26,25 

300 – 350 0,647 8,25 

350 – 400 0,230 2,93 

Área Total 7,844 100,00 

 

A variação horizontal do terreno é de fundamental importância para se 

compreender com qual intensidade ocorrem os processos erosivos e o transporte de 

sedimentos. As fortes declividades são indicativas das variações abruptas dos terrenos 

intensificando a ação erosiva das chuvas (Santos, 2004). 

A declividade da bacia quase sempre controla a velocidade do escoamento 

superficial. Esse processo afeta o tempo que a água da chuva leva para se concentrar nos 

leitos dos rios, constituindo a rede de drenagem da bacia, controlando o tempo de 

permanência de água no solo, e conseqüentemente a quantidade de água filtrada 

(Santos, 2004).  

Moreira et al. (2006) complementam ainda que em diagnósticos, zoneamentos e 

demais estudos de análise ambiental, o índice de declividade se torna cada vez mais 

presente, por ser este um forte indicativo das estruturas físicas do terreno com o ciclo 

hidrológico e os processos modeladores da terra. Na aplicação do código florestal se faz 

necessário a identificação das áreas que necessitam de proteção permanente, onde a 

vegetação deve ser preservada e/ou as práticas econômicas devem ser restringidas. 

Na Figura 3, observa-se que a declividade predominante na microbacia está na 

classe de 6 – 20 % ocupando 66,5 % da área total (Tabela 4), sendo, portanto, de relevo 

ondulado segundo classificação de declividade EMBRAPA (1979). Nessas condições, o 



28 

 

escoamento superficial ocorre de maneira mais rápida, porém o risco de enchentes na 

microbacia é baixo devido à sua forma alongada. 

 

Tabela 4. Classes de declividade e áreas percentuais da microbacia 

hidrográfica do riacho Mata Verde 

Classe de declividade (%) Área da microbacia (km²) Área (%) 

0 – 2 0,609 7,76 
2 – 6 0,908 11,58 
6 – 20 5,216 66,50 

20 – 50 1,107 14,11 
> 50 0,004 0,05 

Área Total 7,844 100,00 
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Figura 3. Classes de declividade da microbacia hidrográfica do riacho Mata Verde, em Malhador - SE.
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5.2 MEIO AMBIENTE 

 

Todas as bacias hidrográficas são unidades de planejamento compostas por 

corpos hídricos que são delimitados por divisores topográficos relacionados ao relevo 

de uma região. A preservação das nascentes dos mananciais que se situam em área 

declivosa ou não, proporcionam de maneira sistêmica o aumento da diversidade 

biológica e o fornecimento de água a uma determinada região. 

Considerando a Lei nº 4.771/65 que instituiu o Código Florestal Brasileiro 

(BRASIL, 1965), art. 2º, item c, “as nascentes bem como os chamados olhos d’água, 

ainda que intermitentes, são considerados área de preservação permanente, e qualquer 

que seja a situação topográfica, sua vegetação natural ou floresta deve ser protegida 

num raio de cinqüenta metros”. Ao longo das margens, segundo a supracitada Lei, a 

vegetação nativa deveria ser preservada, em virtude da largura do riacho, pelo menos 

em trinta metros de cada lado. 

A vegetação nativa das áreas de nascentes e áreas marginais foram suprimidas e 

substituída por agricultura de subsistência com cultivos de banana (Musa paradisíaca), 

inhame (Colocasia esculenta), maracujá (Passiflora edulis), mandioca (Manihot 

esculenta), melancia (Citrullus lanatus), pastagens com a predominância do capim 

braquiária (Brachiaria sp), e plantio de culturas de ciclo curto, onde a movimentação de 

terra é intensa. Ao que se observa na microbacia estudada, ocorre a exploração dos 

recursos naturais de forma cada vez mais desordenada, através de desmatamentos, 

práticas agrícolas sem assistência técnica, atividades extrativistas, construção de 

barramentos, lançamento de esgotos nos riachos e lagos, promovendo problemas 

ambientais, principalmente em áreas de nascentes. 

A quantidade e a qualidade de água das nascentes de uma bacia hidrográfica 

podem ser alteradas por diversos fatores, destacando-se, a declividade, o tipo de solo, o 

uso da terra, principalmente nas áreas de recarga. Assim faz-se necessário o estudo das 

interações dos recursos e das ações antrópicas na bacia hidrográfica (Pinto et al., 2004). 

O tributário Mata Verde, sendo a principal nascente, situa-se em área de cultivo 

agrícola totalmente descaracterizada da original, apresentando um cultivo de banana em 
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total desobediência à Legislação do Código Florestal Brasileiro e à Lei de Crimes 

Ambientais, caracterizando-se por ser do tipo difusa e perturbada. 

A nascente do tributário Merém se localiza em uma cota de 350 m de altitude, e 

com 50 cm de largura. Neste local o terreno se encontra com área desmatada para 

extração de lenha e com um barramento construído, em desobediência aos ditames da 

Lei 4.771 de 15/09/1965 do Código Florestal Brasileiro. Dentro deste quadro, a 

nascente se enquadra em uma tipologia pontual e degradada. 

A área da nascente do tributário Riachinho, identificada pela presença da 

agricultura e lançamento de esgoto, em desobediência à legislação ambiental, é 

caracterizada em sua classificação como pontual e degradada. A Tabela 5 apresenta os 

resultados de acordo com a metodologia descrita para classificação de nascentes dos 

corpos hídricos. 

 

Tabela 5. Classificação das nascentes da microbacia do riacho Mata Verde, 

Malhador – SE 

Nascente 

do tributário 

Reservatório 

Castro (2001) 

Grau de Degradação 

Pinto (2004) 

Merém Pontual Degradado 

Mata Verde Difuso Perturbado 

Riachinho Pontual Degradado 

Vigário Pontual Perturbado 

 

Problemas ambientais foram observados na microbacia: exposição do solo 

tornando-o vulnerável aos processos erosivos; erosão resultando em perdas de solo 

agricultável; formação de voçoroca na área da nascente, com inutilização de grande 

parte do terreno; assoreamento do riacho, tornando-o mais raso e largo; aumento de 

material em suspensão; mudanças na qualidade da água (turbidez); aumento da 

evaporação da lâmina de água com redução da capacidade do riacho em termos de 

volume de água; rebaixamento do lençol freático causando desaparecimento de olhos 

d’água, diminuindo o volume total de água do riacho até o seu possível 

desaparecimento (SERGIPE, 2004). A Figura 4 representa a situação ambiental 

observada na microbacia hidrográfica do riacho Mata Verde, explanando descrição 
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cartográfica em escala de 1:7.000 servindo de base ilustrativa para o diagnóstico 

ambiental. 
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Figura 4. Mapa de situação de problemas ambientais na microbacia hidrográfica do riacho Mata Verde, Malhador-SE 
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Os problemas ambientais elencados neste trabalho destacam que a disposição de 

resíduos sólidos, efluente de esgotos domésticos e supressão vegetal, tem sido problema 

recorrente diagnosticado em vários estudos ambientais no estado de Sergipe, como se 

pode comprovar pelos trabalhos de Bandeira et al. (2005) e Aguiar Netto et al. (2008), 

em bacias hidrográficas do Baixo São Francisco, e nos rios Pitanga (Aguiar Netto et al, 

2006) e Poxim-Açu (Moreira e Aguiar Netto, 2006), estes últimos também pertencentes 

à bacia hidrográfica do rio Sergipe. 

De acordo com o perfil municipal SERGIPE (2002), o município de Malhador 

apresenta problemas de saúde pública como: incidência de doenças de veiculação 

hídrica como a esquistossomose, verminoses e doenças de pele. Também apresenta 

problemas ambientais como: desmatamento ciliar e das nascentes dos rios e riachos; 

poluição do riacho Mata Verde e Cajueiro dos Veados, sobretudo por efluentes 

domésticos, de postos de gasolina, da agricultura e até do cemitério; incidência de 

queimadas e destino inadequado dos resíduos sólidos, podendo encontrar lixeiras a céu 

aberto às margens dos rios e riachos que passam no município. 

Em Malhador, pode-se constatar visualmente que os cultivos agrícolas, vêm 

sendo realizados no sistema tradicional “morro abaixo”. Este tipo de manejo é 

inadequado para práticas agrícolas porque a água das chuvas escoa com maior 

velocidade e intensidade em virtude do relevo ondulado que caracteriza a região, 

resultando na perda de solo agrícola, no assoreamento e poluição das águas do riacho, 

favorecendo a instalação de processos erosivos. Para agravar a situação, o pisoteio do 

gado nos taludes das nascentes vêm provocando a desagregação e o desabamento de 

terra, contribuindo para o assoreamento das nascentes. 

O município de Malhador não dispõe do sistema de saneamento básico destinado 

ao escoamento de águas pluviais e nem da rede de canalização e tratamento de esgotos. 

O esgotamento sanitário das residências encontra-se na forma de fossas sépticas e fossas 

comuns. A falta de um sistema de saneamento básico faz com que grande parte dessas 

águas residuárias provenientes das residências, estabelecimentos comerciais, 

instituições, edificações que dispõem de instalações de banheiros, lavanderias e 

cozinhas, escoe para o riacho Mata Verde e seus tributários, em função do relevo 

declivoso, contaminando as águas do riacho, afetando a saúde dos moradores da região. 

É oportuno salientar que a sede municipal está situada no divisor topográfico da 
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microbacia, o que pode oferecer riscos ambientais aos mananciais hídricos adjacentes, 

favorecendo a possibilidade de o lençol freático ser atingido pelo chorume via 

lixiviação, e ocasionar a contaminação do manancial daquela unidade de planejamento. 

Nas propriedades rurais analisadas alguns problemas ambientais foram 

identificados. Os proprietários rurais têm conhecimento da importância do riacho Mata 

Verde para o município de Malhador, todavia a realidade com que encaram suas 

obrigações quanto à manutenção e preservação da microbacia e dos seus recursos 

naturais persiste em práticas de degradação ambiental. De acordo com as observações, a 

Figura 5 apresenta a situação da existência de desmatamento nas propriedades. 

 

 
Figura 5. Percentual de existência de desmatamento nas 

propriedades rurais visitadas, situadas na 

microbacia hidrográfica do riacho Mata Verde, 

em Malhador – SE 

 

Nestas propriedades, pode-se observar que: 92% estão em desacordo com a 

legislação ambiental, porém os seus proprietários afirmam saber da importância de 

possuir área de preservação ou reserva legal. 

A Reserva Legal, segundo o inciso III do art. 1º do Código Florestal é a área 

localizada no interior da propriedade ou posse rural, excetuada a de preservação 

permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais à conservação e 

reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade, e ao abrigo e 

proteção de fauna e flora nativas (IBAMA, 2002). 
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As práticas agropecuárias aliadas aos fatores socioeconômicos e culturais levam 

a crer que os recursos naturais (água, solo, fauna e flora) daquela unidade de 

planejamento se encontram em patamares crescentes de degradação. O aumento da 

ocupação e divisão do espaço rural é inversamente proporcional às áreas de preservação 

sobre os recursos naturais da microbacia hidrográfica do riacho Mata Verde. 

Em princípio, nas áreas de preservação permanente não pode haver corte ou 

outro tipo de exploração da vegetação nativa, entretanto, poderá ser suprimida, total ou 

parcialmente, quando for necessária a execução de obras, planos, atividades ou projetos 

de utilidade pública ou interesse social (HORA, 2006). Observa-se ainda que, a 

supressão da vegetação em área de nascentes, ou de dunas e mangues, somente poderá 

ser autorizada em caso de utilidade pública de acordo com a Resolução CONAMA nº 

303 de 20.03.2002 e a Lei 4.771 de 15.09.1965 que institui o Código Florestal. 

A construção de barragens é outra ação impactante, caracterizada pela 

apropriação e uso da água de forma clandestina, e capaz de limitar consideravelmente a 

disponibilidade de água na microbacia. As barragens se encontravam construídas com 

pedras, sacos de areia, e as maiores, construídas em alvenaria. Aliados a esta atividade, 

observou-se a presença de estações de bombeamento clandestinas nas propriedades. 

Duas das maiores propriedades rurais da microbacia apresentaram barragens 

artificiais de 25 metros de comprimento nos tributários Merém e Mata Verde. Outros 

tipos de barramentos também foram encontrados com freqüência nos tributários da 

microbacia: são aqueles construídos com pedras e sacos de areia, formando pequenos 

reservatórios para a o bombeamento de água, dessedentação animal, e lavagem de 

roupas. 

Além desses fatos, segundo funcionários da DESO
1
, quando as comportas dessas 

barragens são abertas para a limpeza dos respectivos reservatórios, a água presente e 

retida acumula sedimentos e compromete a qualidade da água na barragem desta 

companhia, aumentando a turbidez, e a diminuição da captação e distribuição de água 

ao município de Malhador. 

                                                           
1
 Informações adquiridas verbalmente por funcionários da DESO, Malhador-SE, 2007. Sem registro 

oficial. 
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Próximo à nascente do tributário Riachinho foi encontrada a única propriedade – 

representa 4% do total da pesquisa (Figura 6) em situação de lançamento direto de 

esgoto através de uma tubulação direcionada para um pequeno reservatório de água 

construído na área da nascente. 

 
Figura 6. Percentual de lançamento de esgoto doméstico das 

propriedades rurais da microbacia hidrográfica 

do riacho Mata Verde, em Malhador – SE. 

 

Embora não tenha sido visualizado o lançamento direto de esgotos em outras 

propriedades, implicitamente se entende como risco ambiental o fato de que os 

povoados e as propriedades próximos ao riacho Mata Verde e seus tributários não 

dispõem de sistema de esgotamento sanitário e de redes de drenagem. Este fato implica, 

em função do relevo declivoso, no escoamento de efluentes domésticos e agrotóxicos 

utilizados nas culturas agrícolas ao lençol freático via percolação. 

A clandestinidade da captação e bombeamento de água nas propriedades 

pesquisadas da microbacia hidrográfica do riacho Mata Verde é um fator de risco de 

comprometimento ao fornecimento de água ao município, visto que os locais 

observados com captação e bombeamento representam 25% das propriedades estudadas 

conforme a Figura 7. Aliados a este fato estão as barragens citadas anteriormente, 

agravando o quadro ambiental destas propriedades na microbacia.  
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Figura 7. Percentual de propriedades com captação e 

bombeamento de água na microbacia hidrográfica do 

riacho Mata Verde, em Malhador – SE. 
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6. CONCLUSÕES 

 

A microbacia hidrográfica do riacho Mata Verde, através das suas características 

morfométricas e fisiográficas, possui forma alongada e não está sujeita a enchentes ou 

inundações, o que facilita substancialmente o planejamento do manejo desta microbacia 

perante a política nacional dos recursos hídricos para o município de Malhador. 

A ocupação humana através das práticas agropecuárias executadas nesta 

microbacia, junto aos problemas ambientais encontrados tendem a um patamar 

crescente de degradação ambiental, e portanto, recomenda-se que sejam desenvolvidas 

ações conjuntas do poder público com a população local, com o intuito de projetar um 

plano sustentável àquela microbacia. 



40 

 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

AGUIAR NETTO, A. O., MACEDO, L. C., COSTA, Aldjane Moura, FERREIRA, 

Robério Anastácio, SANTOS, Bruno Lima, SANTOS, Thadeu Ismerim Silva. Rio 

Pitanga: um diagnóstico dos recursos hídricos e dos aspectos ambientais. In: 

SIMPÓSIO DE RECURSOS HÍDRICOS DO NORDESTE, 8., 2006, Gravatá.  Anais... 

v. 1. p. 1-11. (CD-ROM). 

 

AGUIAR NETTO, A. O., SANTOS, D., MOREIRA, F. D. Caminhos da gestão de 

recursos hídricos: o caso da sub-bacia hidrográfica do riacho Jacaré, Baixo São 

Francisco sergipano. Irriga (Botucatu). , v.13, p.12 - 25, 2008. 

 

BANDEIRA, A. A. [et. al.]. Situação ambiental da sub-bacia hidrográfica do riacho 

Pilões-Se. Ciências Ambientais & Desenvolvimento, São Cristóvão, v. 2, p. 84-91, 

2005. 

 

BOMFIM, L. F. C. Projeto Cadastro da Infra-Estrutura Hídrica do Nordeste: Estado de 

Sergipe. Diagnóstico do Município de Malhador. Aracaju: CPRM, 2002. 

 

CARDOSO, C. A. et al. Caracterização hidroambiental da bacia hidrográfica do rio 

Debossan, Nova Friburgo – RJ. Revista Árvore, Viçosa-MG, v.30, n.2, p.249-256, 

2006. 

 

CASTRO, P. S. Recuperação e conservação de nascentes. Série saneamento e meio 

ambiente, n. 26, p 1-84, 2001. 

 

CHRISTOFOLETTI, A. A Aplicação da Abordagem em Sistemas na Geografia Física. 

Revista Brasileira de Geografia. Rio de Janeiro. v. 52, n. 2, p. 21-35, abr.-jun. 1990. 

 

CHRISTOFOLETTI, A. Geomorfologia. 2. ed. São Paulo: Edgar Blüchler,1980. 

 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA. Serviço 

Nacional de Levantamento e Conservação de Solos (Rio de Janeiro, RJ). Súmula da 10. 

reunião Técnica de Levantamento de Solos. Rio de Janeiro, 1979. 83p. (EMBRAPA-

SNLCS. Micelânea, 1). 

 

HORA, F. M. D. Caracterização dos agroecossistemas da micro-bacia do riacho 

Cajueiro dos Veados, Malhador-SE, São Cristóvão – SE, 2006. Tese de Mestrado em 

Agroecossistemas – NEREN – Universidade Federal de Sergipe. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVÁVEIS. Reserva Legal. Brasília: IBAMA, versão 2, n.2. 2002. 48p. 

(Informativo Técnico). 

 

HORTON, R.E., 1932. Drainage Basin Characteristics. Trans. American Geophysical 

Union, 13: 350-361. 

 



41 

 

MENDONÇA, F. Diagnóstico e análise ambiental de sub-bacia hidrográfica: proposição 

metodológica na perspectiva de zoneamento, planejamento e gestão ambiental. In: 

RA’E GA, N° 3, ano III, 1999, p. 67-89. 

 

MOREIRA, F. D. ; AGUIAR NETTO, A. O. . Problemas ambientais na sub-bacia 

hidrográfica do rio Poxim-Açu. In: SEMINÁRIO LATINO AMERICANO DE 

GEOGRAFIA FÍSICA, 4., 2006, Maringá. Anais. Maringá : Universidade Estadual de 

Maringá, 2006. v. 1. p. 1-10. 

 

MOREIRA, F. D.; AGUIAR NETTO, A. O. ; FERREIRA, R. A. Análise fisiográfica da 

sub-bacia hidrográfica do rio Poxim Sergipe/BR. In: Congresso Brasileiro de Geografia 

Física, 2007, Natal. Anais. natal : Sociedade Brasileira de Geografia Física, 2007. v. 9. 

p. 547-568. 

 

MOURA, R. S.; MOLINA, P.M.; HERNANDEZ, F.B.T.; VANZELA, L.S. 

Caracterização fisiográfica da microbacia do córrego água da bomba no município de 

Regente Feijó – SP.  XVI Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem. Goiânia, p 

1-7, (2006). 

 

PINTO, J. E. S. S., AGUIAR NETTO, A. O. Clima, geografia e agrometeorologia: uma 

abordagem interdiciplinar. Aracaju: UFS, 2008, p.221. 

 

PINTO, L. V. A., BOTELHO, S. A., DAVIDE, A. C., FERREIRA, E. Estudos das 

nascentes da bacia hidrográfica do Ribeirão Santa Cruz, Lavras, MG. Scientia 

Forestalis, n. 65, p 197-206, jun. 2004. 

 

SANTOS, D. Os Meandros das Águas: zoneamento e gestão da sub-bacia hidrográfica 

do riacho Jacaré, baixo São Francisco sergipano. Dissertação de Mestrado – 

PRODEMA – UFS, 2004.82p 

 

SERGIPE, DESO/Companhia de Saneamento de Sergipe. Relatório Anual: Malhador, 

2004. Disponível em < http://www.deso-se.com.br > Acesso em: 12 de jan 2008. 

 

SERGIPE, DESO – Companhia de Saneamento de Sergipe/EMDAGRO – Empresa de 

Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe. Relatório Técnico: Microbacia do Riacho 

Cajueiro do Veado, Malhador – SE, 2001.8p. 

 

SERGIPE / Secretaria de Recursos Hídricos. Perfis Municipais – Malhador. Sergipe: 

2002. 4p. 

 

SERGIPE / Secretaria de Estado do Planejamento, da Ciência e da Tecnologia. Atlas 

digital sobre recursos hídricos Sergipe. SEPLANTEC/SRH. Sergipe, 2004. 

 

SERGIPE / Secretaria de Estado do Planejamento e da Ciência e Tecnologia. Perfis 

Municipais – Malhador. Sergipe: SEPLAN/SUPES, 2004. Disponível em: < 

http://www.seplan.se.gov.br > Acesso em: 11 de ago 2008. 

 

SILVEIRA, A. L. L. Ciclo Hidrológico e Bacia Hidrográfica. Hidrologia:Ciência e 

Aplicação. Org. Carlos E. M. Tucci, 3 ed.,Porto Alegre Ed. UFGRS / ABRH, 2002.   

 

http://www.deso-se.com.br/


42 

 

STHRALER, A.N., 1958. Quantitative analysis of watershed geomorphology. Trans. 

American Geophysical Union, 38: 913-920. 

 

TUCCI, C. E. M. (Org.) Hidrologia: Ciência e aplicação. 3 ed. Porto Alegre: 

EDUFRS/ABRH, 2002. 912p. 

 

VANACKER, V.; MOLINA, A.; GOVERS, G.; POESEN, J.; DERCON, G.; 

DECKERS, S. River channel response to short-term human-induced change in 

landscape connectivity in Andean ecosystems. Geomorphology, v. 72, n. 1-4, p. 340-

353, 2005. 

 

 

 

 

 

 



43 

 

CAPÍTULO 3 

 

ESTRUTURA FUNDIÁRIA E PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA NA 

MICROBACIA HIDROGRÁFICA DO RIACHO MATA VERDE NO 

MUNICÍPIO DE MALHADOR - SE 

 

 

SANTOS, Francisco Freitas. Estrutura fundiária e produção agropecuária na 

microbacia hidrográfica do riacho Mata Verde no município de Malhador - SE. 

São Cristóvão: UFS, 2008. (Dissertação de Mestrado em Agroecossistemas). 

 

 

1 RESUMO 

 

A análise da estrutura fundiária gera índices que revelam informações sobre 

propriedades rurais e áreas importantes no planejamento da distribuição de terras de um 

estado, região ou país. Junto a essas informações pode ser observado o patamar de 

exploração nos sistemas de produção agropecuária, os quais determinam o nível de 

desenvolvimento rural e o seu equilíbrio na estrutura agrária. De tal modo, por meio de 

um diagnostico sócio-ambiental caracterizou-se as propriedades rurais da microbacia 

hidrográfica do riacho Mata Verde, localizada na porção média da bacia hidrográfica 

do rio Sergipe, no município de Malhador, Estado de Sergipe. A metodologia adotada 

envolveu o cálculo do índice de Gini para as propriedades rurais da microbacia bem 

como a caracterização da produção agrícola por meio da aplicação de questionários 

semi-estruturados aos produtores. Os resultados obtidos indicam que a microbacia é 

caracterizada por forte concentração fundiária e baixa tecnificação dos sistemas de 

produção agrícola, fatores que comprometem o desenvolvimento rural e a 

sustentabilidade do agroecossistema em questão. 

 

 

 

Palavras-chave: índice de Gini, sustentabilidade, propriedade rural 
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STRUCTURE GROUND AND AGRICULTURAL PRODUCTION MICRO-

WATERSHED MATA VERDE CREEK IN TOWN FOR MALHADOR - SE 

 

 

SANTOS, Francisco Freitas. Structure ground and agricultural production in 

micro watershed Mata Verde creek in town for Malhador – SE. São Cristóvão: 

UFS, 2008. (Dissertação de Mestrado em Agroecossistemas). 

 

 

2 ABSTRACT 

 

The analysis of land structure that creates indexes reveal information about rural 

properties and important areas in planning the distribution of land for a state, region or 

country. Next to these values can be seen in the level of operating systems for 

agricultural production, which determine the level of rural development and the balance 

in the agrarian structure. So, through a socio-environmental diagnosis was characterized 

rural properties of the watershed stream of Green Forest, located in the middle portion 

of the river basin Sergipe, in the municipality of thresher, State of West Bengal. The 

methodology involved the calculation of the Gini index for rural properties as well as 

the micro-characterization of agricultural production through the application of semi-

structured questionnaires to producers. The results indicate that the micro-is 

characterized by high concentration and low land tecnificação of agricultural production 

systems, factors that undermine rural development and sustainability of the 

agroecosystem in question. 

 

 

 

Keywords: the Gini index, sustainability, rural property 
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3. INTRODUÇÃO 

 

Uma das bases para a existência humana é a disponibilidade de alimento. Em 

busca de suporte a esta necessidade, o setor primário torna-se o sustentáculo da 

sociedade, com intuito de atender aos bilhões de habitantes do planeta Terra, seguindo 

as mais novas tecnologias nos sistemas agropecuários. 

Em um panorama onde apresentadas dualidades progressivas, observa-se o 

crescimento da população mundial e a necessidade pela produção de alimentos, gerando 

assim, a necessidade de se olhar com maior atenção o setor agropecuário em muitos 

países do mundo. Porém, a estrutura agrária de um país está condicionada ao seu 

sistema socioeconômico e cultural, sendo ele o determinante para o norteamento de 

políticas que visam o suprimento das necessidades deste setor. 

Embora seja um país de grande extensão territorial e potencial agropecuário, o 

Brasil sempre apresentou um universo de contrastes, configurando assim a decadência 

da sua estrutura fundiária, que é caracterizada pela má distribuição de terras em relação 

à quantidade de proprietários rurais, e pela presença histórica das monoculturas. 

Todavia, mesmo diante dessa realidade, na primeira década do século XXI, o Brasil 

despontou no cenário mundial quanto à produção agrícola, graças às suas boas 

condições naturais, ao suporte dos investimentos financeiros do setor público e privado, 

aos produtos, e às técnicas. 

O Estado de Sergipe, a menor unidade da federação, apresenta um padrão de 

utilização do seu território que está inserido no processo mundial de ampliação do 

capital, cujas características são delineadas pela progressiva utilização dos recursos sem 

o alcance concomitante de destaque no setor primário da economia. Nascimento (2007) 

destaca que Sergipe, juntamente com o Rio de Janeiro, são os únicos estados brasileiros 

a ter déficit comercial no agronegócio em anos recentes. Sergipe é, portanto, o único 

Estado da região Nordeste com saldo negativo na balança do agronegócio, fato que vem 

ocorrendo desde 1995 na produção agropecuária. Aguiar Netto (2006) mostra que o 

quadro agrário sergipano, semelhante aos demais estados brasileiros, é marcado pela 

expansão do modo capitalista de produção, e esse fenômeno se evidencia pela 

significativa concentração da estrutura fundiária. 
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Seis bacias hidrográficas banham o Estado de Sergipe: Rio São Francisco, Rio 

Japaratuba, Rio Sergipe, Rio Vaza-Barris, Rio Piauí e Rio Real. Neste trabalho, foi 

estudada a microbacia hidrográfica do riacho Mata Verde, localizada no município de 

Malhador, situada na porção central da bacia hidrográfica do Rio Sergipe e na porção 

oeste da sub-bacia hidrográfica do Rio Dangra. Situada no município de Malhador-SE, 

a microbacia hidrográfica do riacho Mata Verde é composta em sua maioria por 

propriedades rurais de pequeno porte, cuja produção agrícola apresenta caráter de 

subsistência. 

O riacho Mata Verde representa a principal fonte de abastecimento e distribuição 

de água para o município de Malhador, No entorno de sua microbacia estão situadas a 

sede municipal e propriedades rurais que se encontram em nível considerável de 

ocupação desta unidade de planejamento, onde são executadas práticas agropecuárias de 

modo que levam à degradação.  

Este trabalho teve por objetivo identificar os índices de concentração fundiária, a 

produção agropecuária e suas relações ambientais na microbacia hidrográfica do riacho 

Mata Verde, a fim de propiciar planos de ação que visem fomentar o desenvolvimento 

rural da região. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O município de Malhador se situa a 49 km da cidade de Aracaju, na região 

central do estado de Sergipe, especificamente no limite oriental da microrregião Agreste 

de Itabaiana, a 10º39’33” de latitude sul (S) e 37º18’12” de longitude oeste (W) (Figura 

8). Seu território, possui 121,0 km
2
, sendo banhado pelos rios Jacarecica e Dangra, e por 

diversos riachos, que se estendem num relevo ondulado, com uma altitude média de 

100m (SERGIPE, 2008). 

A área municipal apresenta clima do tipo megatérmico úmido, com precipitação 

pluviométrica média anual de 1.411,0 mm, temperatura média anual equivalente a 

23,0
o
C e intervalo mais chuvoso entre março a agosto. O relevo está representado pelas 

superfícies pediplanada, fluvial, tabular erosiva e feições dissecadas tabulares e em 

crista (Bomfim, 2002). 

Em grande parte do município ocorrem os solos classificados como Argissolos, 

os quais são desenvolvidos predominantemente a partir de sedimentos do Grupo 

Barreiras, que em geral, são solos de baixa fertilidade natural. Apresentam, no seu 

perfil, horizonte B textural, ou seja, adensamentos que a depender da profundidade, 

podem dificultar a infiltração de água, favorecendo a desagregação da camada mais 

superficial, predispondo-os à erosão (DESO/EMDAGRO 2001). 

A ocupação agropecuária atual, de acordo com os dados preliminares do censo 

agropecuário IBGE (2006), mostra que o município de Malhador possui 1.303 

estabelecimentos agropecuários que ocupam uma área total de 13.562 hectares. Destes, 

41,3% são áreas ocupadas por pastagens, 2,7% ocupadas por áreas de matas e florestas e 

56,0% áreas ocupadas por lavouras permanentes e temporárias. Os rebanhos, em seus 

números/cabeça mais expressivos para o município, mostram um total de 7.158 

bovinos, 1.171 ovinos, 1.226 suínos e 19.239 aves. 
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A microbacia hidrográfica do riacho Mata Verde é composta por propriedades 

rurais que executam, em sua maioria, o cultivo de mandioca, inhame, bananicultura, 

pastagens e criação de gado bovino, caracterizando, dessa forma, práticas comerciais e 

de subsistência. Esta unidade abrange os povoados Merém, Adique, Poço Terreiro e 

Jorge, que se localizam no entorno da sede municipal. 
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Figura 8. Localização do município de Malhador –SE e da microbacia hidrográfica do riacho Mata Verde  
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4.2 ESTRUTURA FUNDIÁRIA E PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 

 

A coleta de dados da pesquisa foi realizada com 25 visitas a campo, no período 

de junho de 2007 a abril de 2008, em 24 propriedades rurais situadas na microbacia 

hidrográfica do riacho Mata Verde, especificamente naquelas em contato direto com os 

cursos d’água, englobando as áreas das nascentes e leitos dos seus tributários, como 

também nas faixas ciliares marginais desta unidade de planejamento. 

Aplicou-se um questionário do tipo semi-estruturado (em anexo) aos 

proprietários rurais das 24 áreas contendo quatro temas distintos: Dados da 

Propriedade: que contêm informações básicas sobre a dimensão, sobre as condições 

legais e de assistência ao produtor e sua respectiva área; Dados Agropecuários: estão 

relacionados às atividades desenvolvidas na propriedade; Técnicas Agropecuárias: diz 

respeito à forma adotada no manejo e condução do sistema de produção da propriedade; 

Dados Ambientais: refere-se ao limite de exploração legal da propriedade, ao 

conhecimento e obediência do produtor à legislação ambiental. 

Foi elaborado um mapa temático em escala 1:9.000, onde 37 pontos de coleta de 

informação foram georreferenciados com auxílio de aparelho de Sistema de 

Posicionamento Global (GPS) do tipo GPSMAP60 do fabricante Garmin, em 

coordenadas Universal Transversa de Mercator (UTM), mapeando e localizando as 

propriedades no entorno da microbacia hidrográfica, catalogando junto a um banco de 

dados. O mapa temático teve como base a Folha Topográfica de Malhador – SUDENE 

(1974) e o Atlas Digital Sobre os Recursos Hídricos – Sergipe (2004). As feições das 

propriedades e seu entorno foram também documentadas por meio de registro 

fotográfico digital, atestando assim a situação ambiental durante a pesquisa.  

A metodologia adotada para a concentração de terras da microbacia hidrográfica 

do riacho Mata Verde se baseou no coeficiente de Gini, que destaca em um número de 

valor adimensional de 0 a 1 a relação entre o percentual de propriedades rurais pelo 

percentual de área ocupada. A partir dos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE dos censos agropecuários de 1985 e 1996, e das informações 

adquiridas através do questionário semi-estruturado aplicado, foram obtidos os índices 

de Gini para o município de Malhador e para as 24 propriedades rurais da microbacia 

supracitada. 
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Para obtenção dos índices foram utilizadas planilhas eletrônicas do programa 

EXCEL 2007, através de cálculos de somatórios, médias e percentuais, construindo-se 

os gráficos em curvas de dispersão. 

Para Souza (2003) o índice de Gini é uma medida de concentração mais 

freqüentemente aplicada à renda, à propriedade fundiária e à concentração das 

indústrias. De acordo com Costa (1979), este coeficiente é medido através da fórmula 

geral: 

 

 
      

(1)  

 

em que Xi é a porcentagem acumulada da população (pessoas que recebem renda, 

proprietários de terra, indústrias, etc.) até o estrato i; Xi-1 é a percentagem acumulada da 

população até o estrato anterior ao estrato i; Yi é a percentagem acumulada da renda, 

área, valor da produção, etc., até o estrato i; Yi-1 é a mesma percentagem acumulada até 

o estrato anterior ao estrato i; n é o número de estratos de renda, área, valor da 

produção, etc. 

Em seu trabalho, Hoffmann (1991) exemplifica o índice de Gini de modo que Xi 

representa o valor da proporção acumulada da população até certo estrato e Yi o valor 

correspondente à proporção acumulada da posse da terra. Os pares de valores (Xi, Yi), 

para os diversos estratos, irão definir um conjunto de pontos, cuja união constitui a 

curva de Lorenz, que mostra como a proporção acumulada da posse da terra varia em 

função da proporção acumulada de proprietários, com os indivíduos ordenados de 

acordo com valores crescentes de tamanho das propriedades. 

As variáveis utilizadas para o cálculo do índice de Gini nas propriedades 

estudadas da microbacia hidrográfica do riacho Mata Verde são as porcentagens 

acumuladas das propriedades (Xi) e as porcentagens acumuladas das áreas (Yi). 

O índice de Gini é um número adimensional. Aumentando a concentração, 

cresce a curvatura da curva de Lorenz, aumentando, portanto a área entre a curva e a 

linha que passa a 45
0
 no gráfico, com o índice de Gini aproximando-se de 1,0 quanto 

maior for a concentração. Por outro lado, quanto mais igualitária a distribuição da terra, 
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a curva de Lorenz se aproxima da linha de 45
0
, e o índice de Gini tende a zero (Souza, 

2003). 

A classificação da concentração fundiária foi obtida de acordo com a convenção 

estabelecida por Câmara (1949) para valores do índice de Gini (Tabela 6). 

 

    Tabela 6. Concentração da Terra, segundo valores do índice de Gini 

Faixa do Índice de Gini Classificação 

0,000 a 0,100 Concentração nula 

0,101 a 0,250 Concentração nula a fraca 

0,251 a 0,500 Concentração fraca a média 

0,501 a 0,700 Concentração média a forte 

0,701 a 0,900 Concentração forte a muito forte 

0,901 a 1,000 Concentração muito forte a absoluta 

     Fonte: Câmara, 1949. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos a partir do cálculo do índice de Gini para a análise da 

estrutura fundiária do município de Malhador nos anos 1985 e 1996, e da microbacia 

hidrográfica do riacho Mata Verde encontram-se nas Figuras 9, 10 e 11. A 

impossibilidade de inserir o referido cálculo para o ano de 2006 se deu pela inexistência 

dos dados por estratos de áreas e quantidade de propriedades rurais para o município. O 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE disponibilizou, até a presente 

data, somente dados preliminares do censo agropecuário brasileiro do referido ano. 

 

 
 

 

 

 

 
Figura 9. Representação gráfica do Índice de Gini para o 

município de Malhador – SE em 1985. 
Fonte: IBGE (2008) 
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Figura 10. Representação gráfica do Índice de Gini para o 

município de Malhador – SE em 1996. 
Fonte: IBGE (2008) 

 

 

 

 
Figura 11. Representação gráfica do Índice de Gini para as 

propriedades rurais da microbacia hidrográfiga do 

riacho Mata Verde, município de Malhador – SE. 
Fonte: Trabalho de Campo 2008 
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Os valores do índice de Gini encontrados para os anos de 1985 e 1996 do 

município de Malhador, são respectivamente 0,7148 e 0,7495. De acordo com o perfil 

apresentado para este município, ocorre uma maior prevalência para propriedades rurais 

com dimensões menores que 1 Módulo Fiscal-MF, cuja área é de 30ha para o município 

de Malhador (BRASIL, 1993). Em contrapartida,  

Souza (2003) em seus estudos mostra que nos estados de Goiás, Paraíba, Rio 

Grande do Norte e Sergipe, o índice de Gini, sofreu elevação após a década de 1980, o 

que confirma o aumento deste coeficiente quando comparado aos valores encontrados 

no município de Malhador neste período. 

As propriedades rurais da microbacia hidrográfica do riacho Mata Verde deste 

estudo (Figura 12) representam 1,84% do total de propriedades rurais existentes no 

município de Malhador, e apresentaram um índice de Gini para o ano de 2008 

correspondente a 0,6275. Das propriedades rurais desta microbacia, 87,5% são menores 

que 1 MF, e 12,5% representam as maiores áreas que equivalem a 3 das 24 propriedades 

estudadas. 

De acordo com Câmara (1949), em sua convenção estabelecida para os valores 

do índice de Gini e sua classificação, nos anos de 1985 e 1996 a concentração da terra é 

considerada elevada. Na microbacia, o índice de Gini se encontra numa concentração de 

média a forte. 
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Figura 12. Propriedades rurais visitadas e pontos de coleta de informação na microbacia hidrográfica do riacho Mata Verde, Malhador –SE 
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Em relação à produção agrícola, a microbacia hidrográfica do riacho Mata Verde 

é caracterizada pela cultura da mandioca, inhame, banana, maracujá e pelas áreas de 

pastagem. O caráter de ocupação e mão-de-obra é essencialmente familiar e de 

subsistência nas propriedades rurais, sendo evidenciado pela cultura tradicional de 

comercialização do excedente de produção na feira local e em feiras setoriais de 

Aracaju – SE. 

Na Tabela 7 se encontram as culturas das propriedades rurais da microbacia em 

estudo. O maior destaque na produção olerícola se faz na cultura da mandioca, 

produzida em 79,16% das propriedades, seguida do inhame 54,16%. A fruticultura 

encontra-se presente para a cultura da banana e maracujá, presentes em 62,5 % e 

29,16% respectivamente. 
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Tabela 7. Culturas plantadas e exploradas da microbacia hidrográfica do riacho Mata Verde, 

Malhador-SE 

 

Fonte: Trabalho de Campo, 2008. 

 

 

Relacionadas à pecuária na microbacia encontram-se as criações de suínos, 

bovinos, eqüinos, caprinos, ovinos e aves, representando 58,33% do total de produtores 

rurais que desenvolvem agricultura e pecuária, utilizam a mão-de-obra familiar e o 

sistema de comercialização de carnes na feira do município. Nas propriedades visitadas, 

a bovinocultura se apresentava na forma extensiva (Figura 13). 

 

 

 

 

 

PROPRIEDADES 
RURAIS 

CULTURAS 

BANANA BATATA INHAME MANDIOCA MARACUJÁ AMENDOIM PIMENTÃO MELANCIA COCO LARANJA PASTAGEM 

1 X   X X       X X   X 

2 X   X X               

3     X           X     

4 X     X         X X   

5 X     X X             

6 X X   X               

7   X   X X             

8 X   X X               

9 X   X X X     X       

10     X X               

11   X X X X             

12       X     X         

13 X X X X               

14                     X 

15 X         X   X     X 

16 X X X X X             

17 X     X               

18                       

19     X X X     X       

20 X   X X               

21               X     X 

22 X   X                 

23 X     X               

24 X   X X X           X 

TOTAIS 15 5 13 19 7 1 1 5 3 1 5 

% 62,5 20,83 54,16 79,16 29,16 4,16 4,16 20,83 13 4,16 20,83 
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Figura 13. Pecuária bovina microbacia hidrográfica do riacho 

Mata Verde, Malhador – SE. 

 

 

A assistência técnica é um fator importante na condução das técnicas e 

beneficiamentos dos empreendimentos rurais. Tanto na agricultura como na pecuária da 

microbacia, apenas 04 produtores (16,67%) dispõem deste serviço, o qual está 

vinculado ao sistema de crédito rural financiado pelo Banco do Nordeste do Brasil – 

BNB, para a cultura do inhame e a criação de caprinos. Em estudos realizados em 

municípios do baixo São Francisco, na região semi-árida, França e Oliveira (1998) 

detectaram que o órgão estadual responsável pela assistência técnica e extensão rural 

nesses municípios não satisfaz às necessidades dos agricultores da região, uma vez que 

se restringe ao acompanhamento técnico dos projetos agropecuários. 

 

Em seu estudo na microbacia hidrográfica do riacho Cajueiro dos Veados, Hora 

(2006) destaca que quanto à assistência técnica, todos os produtores declararam não 

receberqualquer tipo de assistência do órgão responsável pela extensão rural no 

município. Apesar da enorme importância, há muito o sistema de assistência técnica e 

extensão rural vive uma crise, tanto estrutural quanto identitária. 

 

Nas propriedades analisadas na microbacia, constatou-se que as práticas agrícolas 

são aplicadas isentas de qualquer tipo de orientação técnica. Baseando-se na premissa 
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de que o solo necessita de preparos pré e pós-cultivo, observou-se a negligência dessas 

práticas, não existindo a menor preocupação do agricultor em suprir, de maneira correta, 

as deficiências encontradas, não havendo assim a correção dos danos causados ao solo, 

fator que impede sua conservação. 

A aplicação indiscriminada de agrotóxicos foi evidenciada através dos 

questionários. Esta prática é utilizada, sem orientação técnica, pelo agricultor que 

manipula esses produtos sem quaisquer critérios; o agricultor ignora que o solo, por sua 

vez, receberá dosagens descontroladas de agrotóxicos, e ainda que, o uso destes poderá 

causar-lhes danos à saúde, devido ao manuseio contínuo, por se tratarem de produtos 

químicos tóxicos.  

Quanto à falta de orientação especializada, Blum (2001) afirma que o fato das 

propriedades não apresentarem ou possuírem pouca assistência técnica implica em 

perdas na colheita e armazenamento, erosão dos solos, uso inadequado dos agrotóxicos, 

pouco uso de insumos, etc. Pôde-se perceber, durante a observação participante em 

campo, que tal afirmação endossa a realidade da microbacia em estudo, quando esta 

apresenta as deficiências supracitadas, devido à falta de assistência técnica. 

Convém ressaltar ainda que a região da microbacia em estudo é situada em relevo 

declivoso, e foi constatado, através da análise dos questionários aplicados, que 95,3% 

utilizam herbicidas e formicidas para desenvolverem suas plantações e essas práticas 

utilizando esses produtos qúimicos tornam o solo e o manancial hídrico suscetíveis à 

contaminação e conseqüentemente à inutilização. 

A Tabela 8 faz uma síntese dos percentuais destacados nos temas dos 

questionários aplicados 
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Tabela 8. Percentuais temáticos sobre as propriedades rurais 

entrevistadas da microbacia hidrográfica do riacho Mata 

Verde, Malhador – SE. 

 

ATIVIDADE RURAL % 

AGRICULTURA 41,67 

AGRICULTURA E PECUÁRIA 58,33 

ESCOLARIDADE DO PROPRIETÁRIO RURAL % 

SUPERIOR COMPLETO 4,16 

MÉDIO COMPLETO 8,33 

FUNDAMENTAL INCOMPLETO 70,85 

NUNCA FREQUENTOU ESCOLA 16,66 

USA MÃO-DE-OBRA FAMILIAR % 

SIM 79,17 

NÃO 20,83 

INTEGRA ASSOCIAÇÃO OU COOPERATIVA % 

SIM 29,16 

NÃO 70,84 

POSSUI CRÉDITO RURAL % 

SIM 54,17 

NÃO 45,83 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA % 

SIM 16,66 

NÃO 83,34 

CONSERVAÇÃO DO SOLO % 

CURVA DE NÍVEL/TERRACEAMENTO/OUTRO 0,00 

NÃO USA 100,00 

APLICA CORREÇÃO DE SOLO (QUI/ORG) % 

SIM 91,67 

NÃO 8,33 

POSSUI IRRIGAÇÃO NA PROPRIEDADE % 

SIM 8,33 

NÃO 91,67 

AGROTÓXICOS/DEFESA SANITÁRIA % 

SIM 95,84 

NÃO 4,16 

POSSUI MATA PRESERVADA OU ÁREA DE RESERVA % 

SIM 54,17 

NÃO 45,83 

USO DIRETO DA ÁGUA DO RIACHO % 

CONSUMO HUMANO/ANIMAL/LAVOURA 83,34 

NÃO USA 16,66 

Fonte:Trabalho de campo 2008. 
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Em nenhuma propriedade rural da microbacia foram observadas práticas de 

conservação do solo (Figura 14), a falta dessas práticas, no entanto, acarretam em 

processos de impactos erosivos originários da ação de lixiviação no solo por ação 

agropecuária, agravando o quadro agrícola-ambiental. 

 

 

 
Figura 14. Cultivo de mandioca e banana em área de declive 

acentuado na microbacia hidrográfica do riacho Mata 

Verde, Malhador - SE 

 

 

Analisando o panorama da produção agrícola junto à estrutura fundiária, nesta 

unidade de planejamento, observa-se que a maior parte das propriedades rurais 

apresenta caráter familiar de subsistência e, portanto, pertencem a uma classe 

desfavorecida pelas políticas que regem o sistema agrário no Brasil. 

Blum, 2001, mostra que as propriedades familiares de subsistência se encaixam 

em uma economia isolada, desprestigiada pela estrutura de baixa tecnificação, 

assistência técnica e acesso ao crédito rural. Para este autor, esse contexto necessita de 

uma política agrícola diferenciada, que esteja ao alcance das famílias rurais. 

O que se observou nas propriedades rurais analisadas durante a realização deste 

trabalho, foi a falta de ações de gerenciamento e organização que proporcionem um 
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maior valor na qualidade da mão-de-obra e nos produtos. São excluídas, em pouco 

espaço de tempo, as possibilidades de crescimento - tendo em vista que os recursos 

disponibilizados ao e pelo produtor em questão, são parcos e ultrapassos - e 

desenvolvimento imediato dessa região. Essa é uma condição ainda claramente 

determinada pela desigualdade na distribuição de renda e de terra. 

Segundo Hora (2006), as interferências antrópicas na microbacia resultam no 

grande impacto negativo sobre a cobertura vegetal original. As pressões derivam 

principalmente da atividade agropecuária, da expansão urbana, e vias de circulação. As 

áreas das nascentes apresentam alto grau de degradação, ocasionada principalmente pela 

substituição da cobertura vegetal nativa pela pastagem e o superpastejo e a maior parte 

da micro-bacia está ocupada com pastagens e culturas temporárias. Sendo assim, é 

possível observar a insustentabilidade dos sistemas por diversos fatores, dentre eles: alta 

fragmentação dos sistemas naturais devido à ocupação inadequada das áreas de 

preservação permanente pelos sistemas agrícolas e pecuários. 

A microbacia hidrográfica do riacho Mata Verde dentro de um sistema de 

produção elencado na exploração dos recursos naturais, mostra-se em um quadro 

inverso ao da sustentabilidade na ótica de Papendick e outros (1990) onde para que se 

tenha uma agricultura sustentável, precisa-se ter um sistema que produza quantidades 

suficientes de alimento de alta qualidade; que proteja os recursos naturais, não 

agredindo o meio ambiente e que tenha lucratividade na atividade produtiva. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Diante dos dados expostos neste artigo, pode-se concluir que o quadro agrário da 

microbacia hidrográfica do riacho Mata Verde é caracterizado pela presença, em sua 

maioria, de pequenas propriedades rurais menores que um módulo fiscal que 

desenvolvem atividades agropecuárias de subsistência, e apenas três, das vinte e quatro 

propriedades rurais estudadas somam um total de 63,4% da área estudada, o que 

representa uma concentração fundiária cuja classificação encontra-se de média a forte. 

Infere-se também que as práticas agropecuárias realizadas nestes 

estabelecimentos causam riscos ambientais à microbacia. Deste modo, a estrutura 

fundiária e a produção agropecuária desta área de estudo revelam a necessidade de um 

planejamento agrário, visando uma melhor ocupação do espaço rural e uma assistência 

técnica efetiva que promova práticas de exploração sustentáveis, aliadas ao 

desenvolvimento sócioeconômico da região. 
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Anexo 1. Classificação da declividade segundo a EMBRAPA (1979). 

Declividade Discriminação 

0 – 3 Relevo plano 

3 – 8 Relevo suavemente ondulado 

8 – 20 Relevo ondulado 

20 – 45 Relevo fortemente ondulado 

45 – 75 Relevo montanhoso 

>  75 Relevo fortemente montanhoso 
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Anexo 2. Questionário de aplicação nas propriedades rurais da microbacia hidrográfica do riacho Mata 

Verde, Malhador – SE. 

FOTOS: ______________      Data:____/____/____ 

Nome: _____________________________________________ Área: ________________ 

Município: Malhador    Microbacia Hidrográfica do riacho Mata Verde 

Coordenadas: Utm -  __________________  __________________ 

 

TEMA 1 – DADOS DA PROPRIEDADE 

1 Condição do produtor: 

proprietário   arrendatário   parceiro   ocupante   outro   observações:_________ 

2 Há quanto tempo mora e/ou trabalha aqui? ______________________________ 

3 Qual o seu nível de escolaridade? _____________________________________ 

4 Utiliza mão-de-obra familiar? ________________________________________ 

5 Usa algum tipo de crédito rural? 

 não    sim     Qual?______________________________________________ 

6 Utiliza assistência técnica? 

 não   sim  tipo/empresa: _________________________________________ 

7 Faz parte de alguma associação ou cooperativa 

 não   sim       Qual?______________________________________________ 

 

TEMA 2 – DADOS AGROPECUÁRIOS 

8 O sr. trabalha com quais atividades? 

 Agricultura   Pecuária outras ___________________________________ 

9 Quais as culturas que o senhor planta no momento? 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

10 Quais os tipos de animais no momento? 

Rebanho Nº Cabeças Raças 

   

   

 

 

TEMA 3 – TÉCNICAS AGROPECUÁRIAS 

11 O sr. utiliza sementes?  não sim quais? _______________________ 

12 Executa defesa sanitária? 
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 não usa        animal        vegetal    observações:_____________________________ 

13 Correção do solo: Sim   Não  

Adub. Org.   Adub. Quím.  Calagem   Outra __________________ 

14 Tipos de Adubação Qui/Org: 

______________________________________________________________________ 

15 Utiliza mecanização? 

 não   sim (gradagem aração  escarificação  enxada) 

16 Utiliza alguma prática de conservação do solo?  

 não usa     cultivo em curvas de nível     terraceamento      plantio direto    outras 

Observações: ___________________________________________________________ 

17 Utiliza Métodos de Irrigação? 

 não         sim                       tipos: _______________________área______________ 

18 Nutrição animal: 

 Silo   feno   palma  pasto  outro _______________ 

 

TEMA 4 – DADOS AMBIENTAIS 

19 O senhor tem conhecimento de algum(s) recurso(s) hídrico(s) neste local ou próximo? 

______________________________________________________________ 

20 O que faz com a água que é utilizada no local? 

Consumo humano   Lava roupa        Toma banho  Dessedentação de animais  

Observações: ___________________________________________________________ 

21 Possui alguma reserva de mata ou área de preservação? 

 não   sim   > 1ha    < 1ha 

22 Despeja algum tipo de efluente ou lixo no riacho? 

 não   sim       Qual?______________________________________________ 
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Anexo 3. Hipsometria da microbacia hidrográfica do riacho Mata Verde em em Malhador – SE.
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Anexo 4. Barragem construída no tributário Merém da 

microbacia do riacho Mata Verde. 

 
 

 
Anexo 5. Captação de água e construção de barragem no tributário Merém da 

microbacia do riacho Mata Verde. 
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Anexo 6. Extração de madeira em área de nascente do tributário Merém da 

microbacia do riacho Mata Verde. 

 
 

 
Anexo 7. Barramento de pedras no tributário Merém da microbacia do riacho 

Mata Verde. 
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Anexo 8. Duto de efluente doméstico na nascente do tributário Riachinho da 

microbacia do riacho Mata Verde. 

 
 
 

 
Anexo 9. Cultivo de Banana no curso do tributário Riachinho da microbacia do 

riacho Mata Verde. 
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Anexo 10. Leito do riacho Mata Verde, próximo à barragem da DESO. 

 
 
 
 

 
Anexo 11. Barragem da DESO na microbacia do riacho Mata Verde. 
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Anexo 12. Barragem próxima à nascente do tributário Mata Verde. 

 
 
 
 

 
Anexo 13. Junção do riacho Cajueiro dos Veados com o riacho Mata Verde. 
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Anexo 14. Pastagem no leito do riacho Mata Verde. 

 
 
 
 

 
Anexo 15. Barragem no tributário Riachinho na microbacia do riacho Mata Verde. 

 


