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RESUMO

O litoral sergipano possui cerca de 163 Km de extensão e ocupa uma área de 5.513,7 Km², equivalente a
25,1% do estado, subdividido em Litoral Norte, Centro e Sul. Nestes há a presença de cinco Unidades de
Conservação: Área de Proteção Ambiental (APA) Litoral Norte, a Reserva Biológica (REBIO) de Santa Isabel, a
APA do Rio Sergipe, APA Morro do Urubu e APA do Litoral Sul do Estado de Sergipe. O trabalho teve como
objetivo realizar uma análise documental e visitas técnicas, com a finalidade de mostrar as condições atuais
das áreas de preservação e conservação do litoral de Sergipe. Nos resultados, padrões de sucessão dos
fatores antrópicos impactantes à natureza e à comunidades tradicionais são apresentados.
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ABSTRACT

The Sergipe coast has around 163 Km of extension and covers an area of 5.513,7 square kilometers,
equivalent to 25.1% of the state, subdivided into the North Coast, Central and South. In these there is the
presence of five conservation units : Environmental Protection Area (APA) North Coast, the Biological Reserve
(REBIO) Santa Isabel, APA Rio Sergipe, APA Morro do Urubu and APA of the South Coast of Sergipe State.
The work had as objective hold a document analysis and technical visits with the purpose to show the current
conditions in the areas of preservation and conservation of the coast of Sergipe. In the results, patterns of
succession of striking the nature and the traditional community’s anthropogenic factors are presented.
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INTRODUÇÃO

Ao institucionalizar ou decretar a proteção de áreas naturais evidencia-se a possibilidade à determinação de
práticas sustentáveis, assim a criação das unidades de conservação é fundada estrategicamente para
minimização dos impactos negativos contra o ambiente natural. Ressaltando que a concepção de uma política
ambiental nacional em conformidade ao Sistema Nacional de Unidade de Conservação (SNUC) foi um marco
para a proteção do meio ambiente no Brasil, todavia, é evidente a ineficácia da defesa e recuperação de
ecossistemas extremamente ameaçados e dos processos de inclusão social das comunidades (MELO et al.,
2013)

Ao entender que as Unidades de Conservação são áreas de interesse ecológico e social, torna-se
imprescindível inserir o conhecimento popular local e suas interações de uso dos recursos ali presentes,
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inclusive no entorno dessas unidades, na zona de amortecimento. Nessa dimensão, muitas pesquisas têm
salientado a correlação entre a manutenção da diversidade biológica e cultural, incluindo as populações como
grandes responsáveis pela conservação da biodiversidade ao qual fazem parte e dependem para sobreviver
(DIEGUES, 2001).

De acordo com o Art 2º, inciso XVIII da lei 9.985 de 18 de julho de 2000, a zona de amortecimento é definida
como o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas também estão sujeitas a
normas e restrições específicas, com o intuito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade (BRASIL,
2000).

Vigora, ainda, o art. 1º, da Resolução CONAMA nº. 13/90, que determina ao órgão gestor, juntamente com os
órgãos licenciadores e de meio ambiente, definir quais são as atividades que podem afetar a biota dos
ecossistemas protegidos. Tais atividades, portanto, para que possam ser evitadas, devem ser claramente
indicadas quando da elaboração das normas da zona de amortecimento, no plano de manejo. Resta uma
lacuna na legislação nos casos em que a zona de amortecimento estabelecida no plano de manejo ultrapassar
os dez quilômetros de que trata a Resolução CONAMA nº. 13/90.

O litoral de Sergipe tem cerca de 163 Km de extensão e ocupa uma área de 5.513,7 Km², equivalente a
25,1% do estado, constituído por 23 municípios litorâneos, costeiros e estuarinos, de acordo com um dos
critérios do GERCO (Programa de Gerenciamento Costeiro) Brasil, e subdivididos em Litoral Norte, Centro e
Sul. Esse espaço abriga atualmente cerca de 53,2% da população do Estado (PNGC II, 2014).

O Litoral Norte com uma área aproximada de 2.859,6 Km² engloba 17 municípios e tem por característica
principal a presença de áreas naturais preservadas encontradas entre o município de Pirambu até o limite com
o estado de Alagoas. A presença de áreas industriais de exploração e processamento de petróleo torna-se
marcante do Litoral Norte, a possibilidade de prováveis problemas com contaminação de corpos d’águas e
desastres ambientais de grande proporção, evidenciado pela falta de uma fiscalização em um território
ecológico frágil e sobre constante pressão da triade do desenvolvimento cria uma situação de alerta para as
questões sócio - ambientais (MMA, 2010).

O Litoral Centro é caracterizado pela presença de um único município, a capital do Estado, a área de maior
densidade populacional e a área mais urbanizada, com extensão de 174,053 Km² se configura o menor
espaço do Litoral. A forte pressão imobiliária ocupou toda a extensão litorânea, visitados por aves migratórias
e composto por grande variedade de espécies estuarinas, algumas áreas com presença de complexos de
dunas e riachos foram transformados em condomínios fechados com apelo ecológico e os riachos canalizados
com função apenas de escoamento de água fluvial.

O Litoral Sul engloba cinco municípios totalizando uma área de 2.480,01 Km², é margeado pela rodovia SE
100, uma rodovia alternativa para o trânsito da BR 101. Apresentando uma elevada fragilidade ambiental,
acentuada pela presença de lagoas encaixadas a cordões litorâneos. Os atrativos naturais do Litoral Sul são
ampliados pela presença de uma elevada densidade da rede hidrográfica e pela diversidade geomorfológica,
que aliados ao acesso rodoviário, facilitam a utilização do território.

Composto por um cenário territorial diversificado, o litoral sergipano apresenta ao mesmo tempo
características urbanas, rurais e espaços naturais protegidos. Contudo, paralelamente nota-se que sem o
devido respeito às legislações vigentes e sem o devido planejamento, arriscando o equilíbrio ambiental,
intensificando os conflitos e contradições presentes na estrutura territorial as ações antrópicas intervém na
ordem natural e desconfigura toda uma teia histórica (FONSECA, et al. 2010).

OBJETIVO

O trabalho teve como objetivo realizar uma análise documental e visitas técnicas, com a finalidade de
registrar e debater as condições atuais das áreas de preservação e conservação do Litoral de Sergipe
englobando suas comunidades tradicionais frente ao desenvolvimento e expansão dos setores de turismo,
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imobiliário e industrial.

MATERIAIS E MÉTODOS

O trabalho consistiu de analise documental, com leitura de relatórios técnicos e artigos que integram o
arcabouço teórico científico, assim como visitas técnicas as áreas de preservação e conservação do Litoral de
Sergipe no ano de 2013 presenciando a atual condição destas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Há cinco Unidades de Conservação na Zona costeira do Litoral de Sergipe (GOMES, et al. 2006):

1. Área de Proteção Ambiental (APA) Litoral Norte, foi instituída através do Decreto nº 22.995 de 09 de
novembro de 2004. Compreendendo um perímetro de aproximadamente 473,12 km², a unidade situa-se nos
municípios de Pirambu, Japoatã, Pacatuba, Ilha das Flores e Brejo Grande e tem como objetivo geral a
promoção do desenvolvimento econômico-social da área, voltada às atividades que protejam e conservem os
ecossistemas ou processos essenciais à biodiversidade, à manutenção de atributos ecológicos, e à melhoria da
qualidade de vida da população (SERGIPE, 2004).

2. A Reserva Biológica (REBIO) de Santa Isabel, criada pelo Decreto N°96.999, de novembro de 1988, com
finalidade de proteger as espécies de tartarugas marinhas que procuram no litoral abrigo e locais para desova
e de preservar ecossistemas costeiros, compostos por vegetação de restinga, cordões de dunas móveis e
fixas, lagoas permanentes e temporárias e ambientes estuarinos. A área total da reserva é de 2.766 ha,
abrangendo área dos municípios de Pacatuba e Pirambu e ocupa cerca de 45 quilômetros de praias com
larguras que variam de 600 a 5.000 metros, limitadas pela barra do rio Japaratuba e a Barra do Funil
(BRASIL, 1988). As invasões e o uso inapropriado das praias são alguns dos conflitos encontrados nessa área.
Outras atividades antrópicas que ocorrem na área da Reserva e seu entorno, são: viveiros de peixe e
carcinicultura, formação de pastagens para gado na restinga e criação de animais (gado, caprinos e ovinos),
plantações de espécies exóticas como o Coco nucifera (coco) e a existência de um depósito de lixo clandestino
no entorno da unidade.

3. A APA do Rio Sergipe, criada pela Lei Estadual N° 2.825, de julho de 1990, Tendo todo o trecho limítrofe
entre os municípios de Barra dos Coqueiros e Aracaju constitui-se como paisagem natural e delimita as áreas
do Litoral Norte e Centro (BRASIL, 1990) O principal fator de estresse desta área é o crescimento
metropolitano. O Rio Sergipe possui focos de lançamentos de esgoto sanitário, tanto de Aracaju quanto de
Nossa Senhora do Socorro e de Barra dos Coqueiros sem nenhuma espécie de tratamento (ALVES; GARCIA,
2006).

4. Área de Proteção Ambiental Morro do Urubu, localizada na porção norte do município de Aracaju,
originalmente onde havia predomínio de Mata Atlântica e seus ecossistemas associados, com enclaves de
Cerrado. Criada e regulamentada pelos Decretos N° 13.713, de 14 de junho de 1993, e N° 15.505 de 13 de
julho de 1995 (SERGIPE, 1995) a área tem sofrido intensa pressão urbana definindo sua descaracterização e
visita constante da população de seu entorno e do turismo local, ainda abriga o parque municipal José
Rolemberg Leite, um posto da polícia montada e um zoológico.

5. Área de Proteção Ambiental do Litoral Sul do Estado de Sergipe, transformada em Unidade de Conservação
através do Decreto nº 13.468 de 22 de janeiro de 1993, define a estrutura de ocupação da área
compreendida entre a foz do Rio Vaza Barris e a desembocadura do Rio Real, com cerca de 55,5 km de costa
e largura variável de 10 a 12 km, do litoral para o interior. Abrange os municípios de Itaporanga d’Ajuda,
Estância, Santa Luzia do Itanhy e Indiaroba. Inserem-se nesta APA as praias mais habitadas do Estado,
destacando-se a Caueira, Saco e Abais (SERGIPE, 1993)

Foram verificadas situações singulares para cada Reserva aqui indicada, fazendo-se necessário evidenciar de
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forma pontual cada caso, não obstante foram notadas questões que permeiam dentro de todo o Litoral
Sergipano, advindo do conceito de desenvolvimento e exploração da paisagem natural seja para exploração
de seus recursos de forma direta ou exercida de forma indireta para apropriação e valorização capitalista.

Inserido no mesmo contexto do restante do litoral brasileiro, deflagra-se as grandes transformações derivadas
do turismo, como por exemplo, os investimentos de grandes empresas hoteleiras na linha da costa, desmonte
de dunas, poluição das águas, aterros de mangues, produção de lixo, especulação imobiliária e expulsão do
homem nativo para outras áreas distantes do seu habitat. Ao mesmo tempo que, condomínios fechados são
construídos, reconfigurando o espaço, e até mesmo privatizando áreas que outrora eram de uso comum.
Relegando, portanto, as comunidades locais, juntamente com suas culturas, seus costumes e suas crenças
(VIEIRA, 2003)

As relações de autoridade firmadas na costa sergipana são notoriamente desiguais entre os novos
proprietários e as comunidades tradicionais perfazendo conflitos sociais e políticos. O discurso entorno do
desenvolvimento dessas novas atividades no litoral sul tem gerado especulação imobiliária, e resultado no
afastamento das comunidades tradicionais e pequenos produtores rurais que tendem vender suas
propriedades e se enveredar em outra atividade e local. Do outro lado, os grandes latifundiários, que têm
suas propriedades nos limites da APA, proíbem o acesso e a extração dos recursos naturais através do
cercamento de suas fazendas contribuindo para espoliação das comunidades e para o acirramento os
conflitos.

O SNUC define que a categoria APA tem como objetivo proteger a biodiversidade, disciplinar o processo de
ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais (BRASIL, 2000), a criação destas APA’s
tem o objetivo de conciliar a conservação ambiental e o uso sustentável dos seus recursos naturais no intuito
de melhorar a qualidade de vida das comunidades envolvidas.

Todavia, essas características legais não predominam na área de estudo, apesar de terem sido criadas e
legislada a partir de 1988 ainda não dispõem de mecanismos de gestão ambiental, como: o plano de
zoneamento ecológico econômico, gerência e de manejo capazes de organizar o uso das áreas de proteção
ambiental e sua zona de amortecimento ou de entorno. A falta desses instrumentos de gestão tende a facilitar
a dilapidação dos recursos naturais, sendo que grande parte da vegetação original já foi desmatada em
função da agropecuária, e mais recentemente para atender as demandas do turismo predatório e excludente
que vem se configurando neste território, tendo como reflexo a espoliação e/ou exclusão das comunidades
locais e tradicionais, como: marisqueiras, pescadores, quilombolas e catadoras de mangaba que usam os
recursos naturais como substrato de vida.

O descaso notado quanto as fragilidades ambientais e as condições vitais de comunidades tradicionais locais
que usam como fonte de sobrevivência os recurso providos nesta área, vale aqui citar os coadjuvantes, são
eles: marisqueiras, os pescadores artesanais, as comunidades quilombolas, as catadoras de mangaba, releva
que além dos desequilíbrios socioambientais provocados, as comunidades extrativistas têm sua base de
sobrevivências cada vez mais afetadas e, dificilmente conseguirão se inserir no mercado formal do trabalho.
Esses atores sociais são desarticulados política e economicamente o que dificulta a luta pela apropriação e uso
do território.

A Reserva Biológica de Santa Isabel está em processo constante de transformação de suas características
naturais, estrategicamente usada como polo de expansão da zona urbana da capital Aracaju, tornou-se local
para grandes empreendimentos na construção cívil, grandes condomínios de alto padrão são instalados, o que
deflagra a futura sobreposição de classes nesta área e os conflitos sociais e econômicos que advém de tal
relação desigual. O desmatamento para urbanização destes empreendimentos não atendem as normas e
exigências dos planos para zonas de amortecimento das áreas de preservação.

A APA do Rio Sergipe é afetada principalmente pelo lançamento de esgotos sanitários, tanto de Aracaju
quanto de Nossa Senhora do Socorro e de Barra dos Coqueiros sem nenhuma espécie de tratamento, sendo
claramente avistado pelos bueiros e encanamentos presentes nas bordas das regiões urbanizadas, ainda é
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utilizada para carcinicultura, com cerca de 21 unidades de produção. Dos 21 empreendimentos de
carcinicultura, 10 estão localizados no município de Nossa Senhora do Socorro, 8 na Barra dos Coqueiros, 2
em Santo Amaro das Brotas e 1 em Aracaju. O município com maior área em produção é Nossa Senhora do
Socorro, com 125,5 há.

A APA Litoral Norte ainda se apresenta como a mais conservada, embora a própria comunidade tradicional
constituída principalmente por pescadores, marisqueiras e pequenos produtores rurais clamem por mudanças
e incentivos governamentais para melhoria da qualidade de vida uma vez que os dados apresentados para os
municípios presentes nesta revelam o foco do subdesenvolvimento e da pobreza.

CONCLUSÃO

Os estudos de levantamento de fauna, flora e composição de paisagem do Litoral de Sergipe são
negligenciados. Alguns esforços têm sido feitos, porém bastante pontuais. Há uma tendência a estudar
elementos do Sertão e da Caatinga devido a importância para a comunidade que padece com a seca e se faz
elemento do interior do estado, embora haja comunidades em grau de desigualdade social e qualidade de
vida bem equitativo nas duas localizações.

A falta de planos de gestão para áreas que tem mais de vinte e seis anos de decretadas deflagra a
incapacidade, a ineficiência dos órgãos ambientais responsáveis por seus gerenciamentos. Devido ao grande
fluxo de processos inseridos nas pautas destes órgãos, sejam eles vindos, das especulações imobiliárias,
implantações de indústrias, crescimento do turismo ou por outros motivos de ordem maior para o bem
econômico do Estado reforçam o quadro de fragilidade do Litoral de Sergipe, já que a fiscalização é feita por
poucos coadjuvantes das repartições ambientais e ONG’s do Estado e da União.

A identificação de comunidades locais atuantes dentro das reservas ainda que de forma extrativista dos
recursos disponíveis nestas áreas, faz-se menos preocupantes que os nomeados fatores de desenvolvimento
local e os planos de valorização de todo o litoral sergipano estabelecido pelo governo do estado sem o devido
cuidado ao que se perdeu, se perde e se perderá dos atores diretos da natureza sergipana.[ii]
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