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RESUMO: As relações de degradação que o homem mantém com a natureza para o benefício próprio 

se tornaram destrutivas a tal ponto que tornaram-se área de estudo da ciência geográfica na 

perspectiva ambiental. Dessa forma, o estudo dos rios se torna essencial por se tratar de algo 

indispensável para a vida, a água. Esta que é objeto de debate por ser tratada em duas perspectivas: 

água e recurso hídrico. Esta serra não é protegida ecologicamente, o que permite o uso dessas áreas 

de forma desregrada. Umas das características mais predominante na paisagem é o desmatamento da 

vegetação e o uso do espaço para práticas agrícolas. Dos muitos corpos hídricos que nascem nesta 

morfoestrutura, grande parte é usada em prol da pecuária extensiva, o que resulta na alteração dos 

parâmetros necessários para a existência de uma nascente. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Geografia é uma ciência que abrange a superfície terrestre, engloba todas as relações 

existentes no espaço geográfico. Desse modo, as relações antrópicas com a água, bem de suma 

importância para a existência da vida, se tornaram predatórias a tal ponto que estas se tornaram área 

de estudo na Geografia pela perspectiva ambiental. 

 A serra da miaba é uma serra residual de um antigo domo batólito que, devido aos processos 

erosivos da rocha gnaisse que compõe o seu centro, resultou em um relevo de bordas escarpadas 

constituídas de quartzito que compõe esses maciços residuais, ambas são rochas metamorfizadas, 

predominantes nessa área. 

A serra em questão está localizada predominantemente no munícipio de São Domingos e é 

responsável por drenar o rio Lomba, um dos mais importantes afluentes da bacia hidrográfica do Vaza 

Barris, bacia em que a serra está inserida. A encosta se encontra muito desmatada em prol da pecuária 

extensiva. Queimadas são frequentes no local. A soma desses fatores coloca em risco a existência dos 

mananciais ali existentes, ameaçando as nascentes e cabeceiras de primeira ordem encontradas na 

superfície a barlavento da crista residual.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

                                                        
1 Graduando em Geografia Licenciatura, Universidade Federal de Sergipe, campus prof. Alberto Carvalho, CEP- 49.509.293, E-mail: 

antonnyzzz3@gmail.com 
2 Professor Doutor em Geografia Licenciatura, Universidade Federal de Sergipe, campus prof. Alberto Carvalho, CEP- 49.500.000, E-mail: 

danielalmeida.ufs@gmail.com 



 
Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 

 

 

 

XIII Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 2 

A metodologia se iniciou com um levantamento bibliográfico para enriquecimento teórico, 

em conjunto com a análise de cartas topográficas que representam à área estudada, no intuito de 

facilitar a localização e os corpos hídricos ali existentes.  

A área em questão foi visitada duas vezes pela superfície da vertente à barlavento, através de 

trabalhos de campo para melhor identificar os problemas do local, utilizando-se do estado da arte 

levantado previamente e os conhecimentos acumulados ao longo da vida acadêmica para melhor 

analisar a paisagem.  

Além disso, foram feitas análises por meio de geotecnologias como o Google Earth e Google 

Maps, ferramentas que ofereceram imagens de satélite e auxiliaram na localização dos mananciais. 

Também foi realizado o mapeamento da área através do software Qgis, com o objetivo de facilitar a 

visualização e ilustração da área estudada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Christofoletti (1980) expõe que a drenagem fluvial é composta por um conjunto de canais de 

escoamento inter-relacionados que formam a bacia de drenagem, definida como a área drenada por 

um determinado rio ou sistema fluvial.  

              
Figura 1: Mapa de drenagem da área 

 

A serra da miaba é entalhada por cabeceiras de primeira ordem que, definidos pelo sistema de 

hierarquia fluvial de Strahler, em 1952, e conceituado por Machado e Torres (2012) são os menores 

canais, sem tributários, são considerados como de primeira ordem, estendendo-se desde a nascente 

até a confluência.  

Esta serra não é protegida ecologicamente, o que permite o uso dessas áreas de forma 

desregrada como o grande índice de queimadas, naturais ou não, e o desmatamento da encosta para 

o uso das terras como pastagem para a pecuária extensiva. Essas atividades antrópicas degradam os 

corpos hídricos e afetam diretamente na erosão da encosta e no aumento da impermeabilidade. 

 

 



 
Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 

 

 

 

XIII Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 3 

                                    
Figura 2: Desmatamento da encosta. Fonte: Trabalho de campo, 2020. 

 
Figura 3: Nascentes. Fonte: Trabalho de campo, 2020. 

Tendo em vista que as vertentes são impulsionadoras da força erosiva do escoamento 

superficial por adicionar a velocidade adquirida pela gravidade à chuva, e que a vegetação 

nestasvertentes funciona como bloqueio da erosão exacerbada por esse escoamento, a remoção da 

vegetação tem como consequência a lixiviação do solo, diminuição nos índices de infiltração da água, 

dentre outros. 

                            
Figura 4: Mapa de localização 
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O Ministério de Minas e Energia mostra que a média anual do município de São Domingos é 

de 1170 mm, já em Campo do Brito, município limítrofe e também abrangido pela serra da miaba, as 

chuvas concentram-se no período de Março a Agosto, sendo esta a estação úmida, e de Setembro a 

Fevereiro se configura como estação seca. 

                 
Figura 5: Gráfico de média pluviométrica. Fonte: EMDAGRO, 2020. 

Além disso, dos muitos corpos hídricos encontrados na serra, grande parte é barrado para 

servir a pecuária, Steveaux e Latrubesse (2017) esclarecem que esses barramentos afetam o rio de 

forma geral e produzem mudanças hidrológicas, geomorfológicas e ecológicas, tais como alterações 

nos fluxos de água, sedimentos e nutrientes, mudanças morfológicas e metamorfose fluvial. Desse 

modo, os impactos causados por essa atividade econômica alteram toda a dinâmica do rio. E ainda 

foi possível encontrar plantação de bananeiras (Musa x paradisíaca L) dentro do leito menor de um 

rio. Estas plantas são conhecidas por necessitarem de muita água para se desenvolver, logo, a 

capacidade de vazão do rio está muito reduzida. 

 

CONCLUSÕES 

 

Diante das informações supracitadas, é nítido que as nascentes e cabeceiras de drenagem que 

existem na serra da miaba se encontram em situação de risco. As atividades antrópicas como o 

desmatamento e as atividades econômicas como a pecuária, são as responsáveis por ameaçar a 

existência desses mananciais que compõem a rede de drenagem do Vaza Barris, como também a 

fauna e a flora existentes ali. Estes problemas tendem a se agravar devido à falta de vigilância e 

punição dos órgãos responsáveis, que não dispõem de nenhuma política de proteção para aquela área. 
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