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RESUMO: O abastecimento hídrico da capital sergipana já foi de 70% pela Sub-bacia Hidrográfica 

do Rio Poxim, atualmente são aproximadamente 27%. A dinâmica da cobertura do solo é 

determinante para a redução da quantidade e qualidade da reserva hídrica. Este estudo teve o objetivo 

de diagnosticar a conservação das matas ciliares nas nascentes e no entorno do rio Poxim-Mirim, a 

partir da Lei No 12.651, de 25 de maio de 2012 (Novo Código Florestal Brasileiro), visando minimizar 

o decréscimo da vazão e o aumento da poluição da sub-bacia. Dessa forma, foi analisado 

preliminarmente o grau de conservação das nascentes e do entorno do rio Poxim-Mirim a partir da 

presença ou ausência da cobertura vegetal e dos principais usos e ocupação do solo. Foram 

constatadas que duas nascentes apresentaram estado de conservação adequado, classificadas como 

nascentes preservadas, uma, em estágio perturbado com remanescentes de vegetação natural e três 

nascentes degradadas, praticamente compostas por pastagens, culturas agrícolas e solos expostos. Ao 

longo do curso do rio Poxim-Mirim, há pouca mata ciliar, pois o seu solo fértil e úmido impulsionou 

as atividades agropecuárias. Estas deixam o solo vulnerável ao processo erosivo, causando o 

assoreamento, a redução da vazão natural e são fontes poluidoras de fósforo no rio Poxim-Mirim, de 

acordo com a literatura científica. Para a recomposição da área mínima de mata ciliar, recomenda-se 

a reprodução de mudas para o replantio com espécies nativas nas margens degradadas do rio sem 

gerar conflitos socioambientais e assegurando alimentação e água de qualidade com base na 

agricultura multifuncional. 

Palavras-Chave – Preservação; perturbação; degradação. 

 

INTRODUÇÃO 

 O interesse pelo ecossistema ripário vem aumentando progressivamente em virtude da 

necessidade de conservação dos corpos hídricos. De acordo com Xiaoguang et al. (2015), a zona 

ripária desempenha funções relacionadas à estabilidade das nascentes e margens dos rios, ao 

escoamento e infiltração, ao aumento da capacidade de armazenamento e à manutenção da qualidade 

da água (efeito-tampão), ao equilíbrio térmico da água e à formação de corredores ecológicos. Mesmo 

assim, os ecossistemas ripários vêm sofrendo ao longo dos anos um processo extensivo e intensivo 

de degradação e desmatamento das matas ciliares em função das atividades agropecuárias e 

industriais e pela urbanização decorrente do aumento populacional. A mata ciliar, vegetação dos 

mananciais e das margens de rios e do ecossistema ripário, dentre várias funções, protege os cursos 
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de água do assoreamento e contaminação por agroquímicos, ocupa as áreas mais sensíveis das 

nascentes e das margens do rio Poxim-Mirim, desempenhando influência direta sobre a hidrologia da 

Sub-bacia Hidrográfica do Rio Poxim no Estado de Sergipe. Os rios Poxim-Mirim, Poxim-Açu e 

Pitanga são os principais afluentes dessa sub-bacia, que, atualmente, abastece aproximadamente 27% 

da cidade de Aracaju, tornando-a de fundamental importância socioeconômica para o Estado. No 

entanto, como ressaltaram Silva et al. (2004), o abastecimento já foi de 70%, uma vez que a 

diminuição na oferta hídrica foi causada pelo decréscimo da vazão e pelo aumento da poluição 

decorrente da erosão e assoreamento do rio Poxim e seus afluentes. 

 Por uma simples análise visual de imagens de satélite pelo Google Earth, nota-se que a sub-

bacia é constituída por um mosaico de fragmentos remanescentes de vegetação natural, áreas de 

produção agrícola e solo exposto. A presença da mata ciliar do rio Poxim-Mirim contribui para 

equilibrar a dinâmica hidrogeológica entre escoamento superficial e infiltração da água. O 

escoamento acelerado em solo exposto da várzea do rio Poxim-Mirim ocasiona e intensifica o 

processo erosivo e a deposição de sedimentos para o próprio curso, como para o rio Poxim, causando 

o assoreamento e consecutiva diminuição da vazão. Os solos geralmente mais férteis e úmidos das 

várzeas, segundo Oliveira Filho (1994), tornam as matas ciliares mais propensas a derrubadas, dando 

lugar às atividades agrícolas. De acordo com Ferreira et al. (2011), o alto estado de degradação 

ambiental da sub-bacia é decorrente da supressão da mata ciliar, convertida principalmente em áreas 

de produção de cana-de-açúcar nas nascentes e no curso médio dos rios, e em áreas industriais e 

urbanas na sua foz. Estudos realizados por Vasco et al. (2011) indicaram alta concentração de fósforo 

decorrente do transporte de sedimentos provenientes das áreas agrícolas. Nesse contexto, a 

diminuição da oferta e a qualidade hídrica da água da Sub-bacia do Rio Poxim são decorrentes do 

intenso processo agrícola e amplo crescimento da Grande Aracaju, com a expansão do Parque 

Industrial. 

 Posto isso, visando evitar a continuidade da diminuição da vazão e da contaminação da Sub-

bacia do Rio Poxim, o objetivo desse trabalho foi realizar um diagnóstico preliminar da conservação 

das matas ciliares nas nascentes e do entorno do rio Poxim-Mirim. 

MATERIAL E MÉTODO 

Area de estudo 

 A sub-bacia do Rio Poxim-Mirim localiza-se entre as coordenadas geográficas 37º09’30” e 

37º18’55” de longitude Oeste e 10º49’25” e 10º55’30” de latitude Sul (Figura 1). 

  
 Figura 1 – Mapa de localização e acesso à área de estudo 
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O rio Poxim-Mirim é o divisor dos municípios de São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro e 

percorre as unidades geológicas do Grupo Barreiras na montante e Formação Cotinguiba (Membro 

Sapucari) no leito médio (relevo tabular dissecado) e depósitos fluvio-lagunares na região estuarina 

(planície fluviomarina). Os principais tipos de solos são os argissolos, chernossolos, vertissolos, 

espossolos e gleissolos.  

Materiais 

Para realização desse estudo foram utilizados dados temáticos do Atlas Digital da SEMARH 

(2014); receptor GPS para identificar as coordenadas geográficas das nascentes do rio Poxim-Mirim; 

imagem de satélite de alta resolução espacial do Google Earth para análise visual da vegetação e uso 

do solo; e os programas de geoprocessamento SPRING (CÂMARA et al., 1996) e QGIS da Open 

Source Geospatial Foundation (OSGeo). 

Métodos 

O primeiro procedimento realizado foi a criação de um Banco de Dados Georreferenciados 

(BDG) no Sistema de Coordenadas Geográficas com Datum SIRGAS-2000, Zona 24 Sul. Em 

seguida, foi realizada a delimitação da área de estudo e os procedimentos de edição manual dos dados 

vetoriais. Após a edição, os dados foram importados para o QGIS para a realização das zonas de 

amortecimento (buffers) e inserção das coordenadas das nascentes do rio Poxim-Mirim, adquiridas 

por trabalho de campo; compilação do mapa de cobertura do solo do atlas supracitado com dados de 

campo e das imagens de satélite; e confecção dos leiautes dos mapas. É importante ressaltar que a 

delimitação da Área de Proteção Permanente (APP) do rio Poxim-Mirim foi 15 metros, a partir de 

suas margens e de suas nascentes com um raio de 50 metros, em conformidade com o que preconiza 

o Novo Código Florestal Brasileiro (Lei 12.651/2012). Dessa forma, foi possível analisar 

preliminarmente a conservação das áreas de nascentes, classificando-as em três classes: preservada, 

perturbada e degradada, a partir da cobertura vegetal tanto nas nascentes e como no entorno (várzea) 

do rio Poxim-Mirim, e verificar se as zonas de amortecimento estão de acordo com a legislação das 

APPs. 

Quanto ao estado de conservação, as nascentes foram classificadas em: (a) preservadas (quando 

apresentava raio mínimo de 50 m de vegetação em seu entorno), (b) perturbadas (sem 50 m de 

vegetação, mas em bom estado) e (c) degradadas (sem o mínimo de vegetação que exerça uma função 

de proteção) a partir da adaptação das metodologias aplicadas por Pinto et al. (2005) e Ferreira et al. 

(2011).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A partir do trabalho de campo, foram identificadas e mapeadas duas principais nascentes à 

montante do rio Poxim-Mirim na Serra dos Cajueiros e quatro nascentes secundárias localizadas 

abaixo da serra, duas no percurso médio do rio e duas na jusante, próximas da foz. A Tabela 1 

apresenta as coordenadas dessas nascentes e a classificação de cada uma, em relação ao grau de 

conservação. 
Tabela 1 - Localização e classificação das nascentes 

Nascente Latitude Longitude Altitude (m) Conservação 

   Preservada Perturbada Degradada 

1 0684456 8802262 111 X   

2 0684535 8802188 107 X   

3 0690802 8798882 68   X 

4 0689552 8798156 74   X 

5 0698538 8794926 36  X  

6 0698745 8793560 20   X 
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O mapa de cobertura do solo (Figura 2) apresenta as vegetações naturais (mata ciliar e floresta 

estacional), os usos da terra (pastagens e os cultivos agrícolas) além dos povoados e distritos e as 

nascentes. A floresta estacional é uma vegetação de Mata Atlântica e, apesar de não apresentar muito 

adensamento ao longo do rio, tem grande relevância para o Poxim-Mirim, haja vista que as duas 

principais nascentes estão contidas em uma área em que essa vegetação predomina. A partir dessa 

análise, foi possível identificar que a área das nascentes está de acordo com o Novo Código Florestal, 

uma vez que há o raio de 50 metros de vegetação necessários para a conservação das mesmas. Em 

contrapartida, a localização da pastagem e dos cultivos agrícolas próximos da floresta estacional, 

onde estão localizadas as principais nascentes, é preocupante, pois há o risco da expansão das 

fronteiras agrícolas atingir os mananciais. 

 
Figura 2 – Mapa de cobertura do solo. Fonte: adaptado de SEMARH (2014) 

A pastagem e o cultivo agrícola estão distribuídos por todo o percurso do rio Poxim-Mirim, 

desde a montante até a jusante, evidenciando o desmatamento da vegetação natural e consecutiva 

conversão para atividades agropecuárias. Estes são os usos mais relevantes e que apresentam maior 

risco, pois além de apresentarem maior proporção, possuem a característica de expor o solo às 

intempéries, facilitando e intensificando o processo erosivo, o transporte e a deposição dos 

sedimentos. Como consequência imediata, altera o escoamento superficial e subsuperficial e aumenta 

o aporte dos sedimentos no leito do rio. Apesar de Vasco et al. (2011) terem constatado que a turbidez 

e os sólidos dissolvidos totais tenham apresentado valores médios abaixo dos limites estabelecidos, 

indicando um menor comprometimento da qualidade da água por sólidos em suspensão, é possível 

que tenha ocorrido um acréscimo nesse ínterim de 9 anos. Dessa forma, o aumento dos sólidos em 

suspensão gera uma série de problemas ambientais, como a deterioração da qualidade e diminuição 

da quantidade das águas, extinção de espécies nativas e/ou endêmicas, redução da ciclagem do CO2, 

entre outros. 

As zonas de amortecimento (Figura 3) que delimitam a APP do rio Poxim-Mirim foram de 15 

metros, a partir de suas margens, e de 50 metros de raio em suas nascentes. A delimitação foi de 

acordo com o Novo Código Florestal, visando a manutenção, proteção e recuperação da integridade 

do corpo hídrico. Percebe-se que em grande parte da extensão do Poxim-Mirim os limites não são 

atendidos, e a mata ciliar foi convertida em pastagem e, principalmente, cultivos agrícolas associados 

a solos expostos. Os estudos de Vasco et al. (2011) detectaram altas concentrações de fósforo no 

período chuvoso, indicando a possível influência do escoamento superficial na contaminação por esse 

nutriente. Além disso, Bezerra Neto et al. (2019) e Oliveira e Nascimento (2020) identificaram pontos 

de descarte de resíduos sólidos nos entornos dos rios da Sub-bacia do Rio Poxim. 
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Figura 3 - Mapa de delimitação da APP do rio Poxim-Mirim 

De forma geral, a ação antrópica no entorno do rio Poxim-Mirim o coloca como vulnerável, 

devido principalmente ao uso do solo para agricultura com presença de solo exposto. Dessa forma, a 

conservação da mata ciliar está em desacordo com o Novo Código Florestal. Recomenda-se a 

recomposição da mata ciliar a fim de garantir a preservação da integridade do rio Poxim-Mirim. 

Assim, torna-se necessário um plano de recuperação dessa área, visando remanejar o uso do solo e 

evitando que o processo de degradação da mata ciliar perdure, evitando o processo de assoreamento 

e contaminação do rio, em prol da quantidade e qualidade hídrica. Afinal, como descrito na 

introdução, trata-se de um dos principais afluentes da Sub-bacia Hidrográfica do Rio Poxim, que é 

uma das principais fontes de abastecimento para a cidade de Aracaju. 

Nesse contexto de conservação dos recursos naturais versus empreendimentos agrícolas, tem-

se o conflito socioambiental e quando aplicado aos recursos hídricos, os conflitos se confundem entre 

as estratégias de ação voltadas à segurança alimentar e à segurança hídrica, de acordo com Martini e 

Trendini (2011). Dessa forma, os autores propõem a adoção de uma agricultura multifuncional ao 

invés da agricultura produtivista. Enquanto na agricultura produtivista o objetivo é principalmente o 

produto, na agricultura multifuncional, o enfoque central é a qualidade do processo de produção, que 

engloba tanto as características finais do bem agrícola, como as relações socioambientais. Portanto, 

é no contexto de agricultura multifuncional que a aproximação da conservação ambiental com a 

produção agrícola pode se tornar possível à luz da sustentabilidade ambiental. 

Quando aplicado aos recursos hídricos, o conceito de multifuncionalidade da agricultura pode 

repercutir positivamente na sociedade, pelo interesse de dispor de água com qualidade para 

abastecimento público. No entanto, segundo Granziera e Saes (2014), há necessidade de criação de 

políticas públicas de incentivo ao produtor multifuncional, pois é ele quem internaliza os custos. 

Exemplos de propostas de política pública de incentivo são a isenção de impostos, pagamento de 

subsídios ou abertura de canais de distribuição de produtos orgânicos, neste caso, mediante a compra 

de produtos destinados à merenda de creches, escolas, abrigos e asilos públicos.  

CONCLUSÃO 

A metodologia empregada mostrou-se eficiente para realizar um diagnóstico preliminar da 

conservação das matas ciliares nas nascentes e no entorno do rio Poxim-Mirim. As duas principais 

nascentes apresentaram estado de conservação adequado, com área de preservação de acordo com o 

Novo Código Florestal Brasileiro, uma nascente em estágio perturbado com áreas remanescentes de 

vegetação natural e três nascentes degradadas, praticamente compostas por pastagens, culturas 

agrícolas e solos expostos. Dessa forma foi constatado que ao longo do curso do rio há pouca mata 
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ciliar, pois o seu solo fértil e úmido impulsionou as atividades agropecuárias. Estas deixam o solo 

vulnerável ao processo erosivo, causando o assoreamento, a redução da vazão natural, além de ser 

fonte poluidora de fósforo de acordo com a literatura científica. Para a recomposição da área mínima 

de mata ciliar, recomenda-se a reprodução de mudas para o replantio com espécies nativas nas 

margens degradadas do rio Poxim-Mirim e adoção de políticas públicas de incentivo da agricultura 

multifuncional, evitando conflito socioambiental e assegurando alimentação e água de qualidade. 
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