
 
Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 

 

 

 

XIV Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 1 

XIV ENCONTRO DE RECURSOS HÍDRICOS EM SERGIPE 

 

 

ANÁLISE PRELIMINAR DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL DO RIO DO 

SAL NO TRECHO, DA ORLINHA DO SÃO BRAZ, NOSSA SENHORA DO 

SOCORRO, SERGIPE 

 

Tatiana Menezes da Silva 1; Daniele Barbosa de Souza Almeida2 & Izabela de Fátima Lessa 

Canuto3  

 

RESUMO: O crescimento populacional tem aumentado significativamente nas últimas décadas. 

Esse crescimento afetou a integridade dos ecossistemas aquáticos, principalmente rios de pequeno e 

médio porte, que sofreram mudanças abruptas em sua hidrologia, consequentemente alterando a 

qualidade da água. Diante disso, o objetivo desta pesquisa foi diagnosticar os níveis de degradações 

do rio do Sal no trecho, da Orlinha do São Braz utilizando o Protocolo de Avaliação Rápida (PAR). 

O PAR é um protocolo é uma ferramenta desenvolvida para auxiliar o monitoramento ambiental dos 

sistemas hídricos por meio de informações qualitativas. Essa ferramenta é composta por checklists 

que avaliam vinte e dois parâmetros que permitem obter uma pontuação do estado de conservação 

do rio. Os valores apurados pelo PAR para os dois pontos analisados foram inferiores a 60 pontos 

(Ponto 1 = 27 e Ponto 2 = 42) confirmando degradações nesses dois ambientes avaliados. O Ponto 

1 foi classificado como impactado. O Ponto 2 foi avaliado como alterado. A partir das análises 

concluiu-se que os pontos verificados apresentam elevados níveis de degradações, decorrentes do 

uso e ocupação do solo que prejudicam a qualidade ambiental, refletindo diretamente na má 

qualidade da água. 

 

Palavras-Chave – Protocolo de Avaliação Rápida; Recursos hídricos; Ecossistemas aquáticos. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A água é um recurso natural essencial. No entanto, à medida que o crescimento populacional e 

a urbanização aumentam, o consumo deste recurso natural também aumenta, o que ocasiona a 

degradação do ambiente hídrico em grandes proporções diminuindo os recursos deste na natureza, e 

mostrando a ocorrência de uma verdadeira crise da água (KIKUCHI et al., 2016).  

O crescimento populacional e a urbanização desordenada, transformou os rios em depósitos de 

lixo e dejetos domésticos, que consequentemente estão elevando o nível de poluição destes recursos 

hídricos, e comprometendo a qualidade da água nesses ambientes (BARRETO et al., 2013; SANTOS, 

2014). Diante disso, conhecer a qualidade da água disponível é fundamental para a gestão dos 

recursos hídricos. Barreto et al. (2013) ressalta que a qualidade da água é um termo usado para 
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identificar as características desejadas de acordo com seus múltiplos usos. Segundo Silva et al. 

(2011), a qualidade da água diminui devido a utilização incorreta e não sustentada que conduz à 

deterioração dos recursos hídricos ocasionam diversos impactos ambientais.  

Um recurso hídrico que sofre constantemente com a qualidade da água e degradações 

ambientais é o rio do Sal. Este rio leva este nome devido à grande exploração de salinas que ocorria 

na década de 80, mas a exploração hoje não é tão lucrativa quanto era no passado. No entanto, este 

afluente ainda é amplamente utilizado pela população local para o desenvolvimento de atividades 

econômicas na área devido às suas altas funções como pesca, uso de argila, abastecimento doméstico 

e irrigação. No entanto, a falta de práticas de sustentabilidade ambiental impactando a ecologia, 

afetando diretamente a população em torno deste rio (CORREIA et al., 2015). 

Um local afetado por falta de práticas ambientais é a Orlinha do São Braz, localizada as margens 

do rio do Sal, este local é bastante frequentado por pescadores e turistas. Entretanto, esse trecho do 

rio vem sofrendo constantemente degradações ambientais, em decorrência do crescimento 

desordenado de construções habitacionais e comerciais irregulares, alterando assim as características 

ambientais no entorno, como também a qualidade da água devido aos lançamentos de efluentes 

domésticos e de bares diretamente no rio sem nenhum tratamento.  

Diante disso, o objetivo desta pesquisa foi diagnosticar os níveis de degradações do rio do Sal 

no trecho, da Orlinha do São Braz utilizando o Protocolo de Avaliação Rápida (PAR). 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para avaliar os níveis de degradação nesse trecho do rio, foram observados dois pontos as 

margens do rio do Sal, especificamente na Orlinha do São Braz, no município de Nossa Senhora do 

Socorro, Sergipe (Figura 1). A distância entre os dois pontos é de aproximadamente 195 metros. 

Mesmo sendo próximos ambos possuem características ambientais diferentes. O Ponto 1 está 

localizado no início da Orlinha, já o Ponto 2 fica no trecho final da Orlinha. 

 

 
Figura 1. Localização geográfica dos pontos analisados no rio do Sal, Orlinha do São Braz, 

Nossa Senhora do Socorro, SE. 
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Para avaliar os impactos foi utilizado o PAR. Esse protocolo é uma ferramenta desenvolvida 

para auxiliar o monitoramento ambiental dos sistemas hídricos, de modo que sejam levantadas 

informações qualitativas e a partir daí seja realizado um diagnóstico ambiental do meio em que se 

encontra o rio. Essa ferramenta é composta por checklists que avaliam vinte e dois parâmetros (Tabela 

1) que permitem obter uma pontuação do estado de conservação em que o rio se encontra. 
  

Na primeira etapa do protocolo cada parâmetro avaliado recebe uma pontuação de acordo com 

a indicação: situação natural (4 pontos), situações levemente alteradas (2 pontos) e severamente 

alteradas (0 pontos). Na segunda etapa do protocolo as pontuações dos parâmetros são: situação 

natural (5 pontos), situações leves (3 e 2) e severamente alteradas (0 pontos). A partir dessas 

observações cada parâmetro recebe uma pontuação, onde seu total determina o nível de degradação 

no trecho do rio. De 0 a 40 pontos representa trechos impactados, 41 a 60 pontos representam trechos 

alterados, acima de 61 pontos os trechos são considerados naturais (CALLISTO et al., 2002). 

 
Tabela 1. Parâmetros do PAR. 

Parâmetros (Primeira Etapa) Parâmetros (Segunda Etapa) 

1. Tipo de ocupação das margens do corpo de água (principal atividade) 11. Tipo de fundo (habitats) 

2. Erosão nas margens e/ou proximidades e assoreamento 12. Extensão de rápidos 

3. Alterações antrópicas 13. Frequência de rápidos 

4. Cobertura vegetal no leito 14. Tipo de substrato 

5. Odor na água 15. Deposição de lama 

6. Oleosidade na água 16. Depósitos sedimentares 

7. Transparência da água 17. Alterações no canal do rio 

8. Odor do sedimento (fundo) 18. Características do fluxo das águas 

9. Oleosidade do fundo 19. Presença de mata ciliar 

10. Tipo de fundo 20. Estabilidade das margens 

 21. Extensão de mata ciliar 

 22. Presença de plantas aquáticas 

Fonte: Callisto et al. (2002). 

 

3 RESULTADOS  

 

Os pontos analisados, os valores apurados por meio da aplicação do PAR foram inferiores a 

60 pontos confirmando degradações nesses dois ambientes avaliados. O Ponto 1 obteve 27 pontos, 

sendo assim classificado com impactado, sendo o ponto que apresentou menor pontuação devido ao 

maior grau de impacto registrado por este método, revelando a influência do impacto humano na 

qualidade do ambiente fluvial. Nesse trecho, da Orlinha existem várias construções comerciais e 

residenciais (Figura 2), as margens nesse trecho do rio estão severamente modificadas pelas 

construções residenciais e comerciais, com elevadas alterações antrópicas. Ausência de vegetação, a 

água é turva, o tipo de fundo é lamoso. A área possui menos de 50% da mata ciliar nativa, sendo o 

desflorestamento muito acentuado. Neste ponto, não há presença de vegetação aquática no leito do 

rio ou grandes bancos macrófitas. 
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Tabela 2. Pontuações adquiridas com a aplicação do PAR em dois pontos da Orlinha do São Braz. 

Parâmetros Ponto 1 Ponto 2 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 2 

4 0 2 

5 4 4 

6 4 4 

7 2 2 

8 4 4 

9 4 4 

10 2 4 

11 0 3 

12 2 3 

13 0 0 

14 0 2 

15 0 3 

16 0 3 

17 0 0 

18 2 2 

19 0 0 

20 3 0 

21 0 0 

22 0 0 

Pontuação 27 42 

Avaliação Alterado Impactado 

 

 
Figura 2. Vista do Ponto 1, este ponto está localizado no início da Orlinha do São Braz. Coordenadas Geográficas: 

latitude -10°51’38.25”, longitude  -37°3’2.78”. 

 

O Ponto 2 obteve 42 (Tabela 2), e foi classificado com alterado, esse trecho fica localizado no 

final trecho da Orlinha. Nesse ponto é notável alterações antrópicas, as construções são em grande 

parte residenciais, além de alterações de origem doméstica (esgoto, lixo). O tipo de fundo é lamoso, 

com presença de pedras e cascalhos (Figura 3). A cor da água é turva. A erosão próxima nas margens 

do rio é moderada. Com relação aos depósitos sedimentares, é evidente a modificação no fundo, 

principalmente como aumento de cascalho, areia ou lama; 5 a 30% do fundo afetado; suave deposição 

nos remansos. As alterações do canal do rio em suas margens são modificadas; acima de 80% do rio 

modificado. Neste ponto, a estabilidade das margens se encontra instável; muitas áreas com erosão; 

frequentes áreas descobertas nas curvas do rio; erosão óbvia entre 60 e 100% da margem. 
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Figura 3. Vista do Ponto 2, este ponto está localizado no final da Orlinha do São Braz. Coordenadas Geográficas: 

latitude -10°51’38.60”, longitude -37°2’56.39”. 

 

O PAR permitiu verificar a qualidade do ambiente aquático pontos analisados. Os cursos de 

água são mais sensíveis à diversidade e especificidade das bacias hidrográficas inserida em ambiente 

urbano. Desta forma, o protocolo revelou-se ser uma ferramenta útil para o mapeamento preliminar 

de fragilidades ambientais. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Observou-se que ambos os pontos analisados, vem sofrendo degradações com as ocupações 

irregulares, que influenciam diretamente na instabilidade das margens do rio e sedimentos do fundo, 

além de condicionar a formação de fundos mais lamosos por conta dos lançamentos dos esgotos. A 

vegetação é restrita devido à atividade antrópica, tendo pouquíssima presença da vegetação original. 

Assim, através da aplicação do PAR concluiu-se que os pontos verificados apresentam elevados 

níveis de degradações, decorrentes do uso e ocupação do solo que prejudicam a qualidade ambiental, 

refletindo diretamente na má qualidade da água. 

O PAR se mostra uma ferramenta prática de caracterização do estado de conservação dos 

recursos hídricos devido ao baixo custo, rápida aplicação e capacidade de resposta às mudanças nos 

ecossistemas aquáticos. 
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