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RESUMO – O uso e ocupação desordenados do solo provoca degradação ambiental muitas 

vezes irrecuperáveis. Quando ocorre em área de bacia hidrográfica, essa degradação pode 

atingir níveis elevados, piorando a qualidade de vida de todos os que dependem da água. Este 

trabalho teve por objetivo caracterizar o uso e ocupação do solo da Bacia Hidrográfica 

Costeira do Sapucaia, localizada no Estado de Sergipe, por meio de registros fotográficos e 

análise iconográfica das ações de degradação. Foi constatado um alto nível de antropização e 

alterações ambientais ao longo da bacia por utilização da agricultura, desmatamentos, 

ocupação urbana e uso indiscriminado dos recursos hídricos da bacia.  
 
ABSTRACT– Use and disorderly occupation of land causes environmental degradation often 

unrecoverable. When it occurs in river basin area, this degradation can reach high levels, 

worsening the quality of life of all who depend on water. This study aimed to characterize the 

use and occupation of the Hydrographic Basin Coast Sapucaia, in the state of Sergipe, through 

photographic records and iconographic analysis of the degradation actions. A high level of 

human disturbance and environmental changes across the basin for use in agriculture, 

deforestation, urban occupation and indiscriminate use of water resources of the basin was 

found. 
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INTRODUÇÃO 

No Brasil, apesar do uso mais nobre dos recursos hídricos seja o consumo humano, os 

corpos hídricos de bacias hidrográficas têm apresentado progressiva degradação da qualidade 

de suas águas, em consequência de variadas ações antrópicas (Soares et al., 2008). Estes 

acontecimentos ligados aos conflitos pelo uso, degradam os corpos d’água, tornando-se um 

dos maiores desafios de conservação ambiental da atualidade a exemplo dos barramentos dos 

cursos d´água na bacia feitos ilegalmente, das retiradas de vazões de água com ou sem 

outorga, da exploração mineral e do lixiviamento de resíduos de agrotóxicos oriundos de 

cultivos agrícolas feitos nas margens ou no entorno dos rios.  

Os impactos ambientais, sociais e econômicos da degradação da qualidade das águas se 

traduzem, entre outros, na perda da biodiversidade, no aumento de doenças de veiculação 

hídrica, no aumento do custo de tratamento das águas destinadas ao abastecimento doméstico 

e ao uso industrial, na perda de produtividade na agricultura e na pecuária, na redução da 

pesca e na perda de valores turísticos, culturais e paisagísticos (Tundisi; Matsumura-Tundisi, 

2006). Assim, o impacto provoca danos, degradação, poluição e/ou contaminação da água, 

alterando sua condição natural, e por consequência o meio ambiente. 

Os recursos hídricos brasileiros vêm sendo delineados e gerenciados pela Lei 

9.433/1997, que institui a bacia hidrográfica como unidade de planejamento. Neste mesmo 

ano, o estado de Sergipe implantou a lei 3.870/97, que discorre acerca da Política Estadual de 

Recursos Hídricos, objetivando assegurar às atuais e futuras gerações, a disponibilidade de 

água em padrões de qualidade e quantidade adequados aos respectivos usos. Atualmente, de 

acordo com o Plano de Recursos Hídricos do Estado de Sergipe de dezembro de 2012 e por 

meio da Resolução nº 25/5015 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, o Estado possui 

oito Bacias Hidrográficas: Rio São Francisco, Rio Vaza Barris, Rio Real, Rio Japaratuba, Rio 

Sergipe, Rio Piauí, Bacia Costeira do Sapucaia e Bacia Costeira Caueira Abais (Sergipe, 

2012). 

A informação sobre a qualidade da água é essencial para que se conheça a conjuntura 

dos corpos hídricos com relação aos impactos antrópicos na bacia hidrográfica, para que se 

planeje sua ocupação e seja cumprido o necessário controle para que esta ocupação seja 

racional (Braga et al., 2005). A caracterização detalhada de uma bacia hidrográfica se tornar 

uma ferramenta essencial de gestão, devido ao fato de apresentar dados importantes para o 

melhor entendimento e atendimento da dinâmica ambiental local e/ou regional. 



Este trabalho teve por objetivo caracterizar o uso e ocupação do solo da área da Bacia 

Hidrográfica Costeira do Sapucaia, com o intuito de levantar informações para auxiliar na 

gestão da bacia hidrográfica. 

 

METODOLOGIA 

Foram realizadas dez visitas de campo no período entre fevereiro de 2014 e setembro de 

2015, buscando conhecer toda a área de abrangência da Bacia Hidrográfica Costeira do 

Sapucaia. Para os registros fotográficos foi utilizada uma câmara fotográfica marca Sony 

modelo Cyber Shot DSC-W350. As fotografias foram tiradas com resolução de 14.1 

megapixels. As informações recolhidas nos levantamentos de dados secundários foram 

complementadas com informações obtidas em visitas à Empresa de Desenvolvimento 

Agropecuário de Sergipe (EMDAGRO), à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos (SEMARH), Superintendência de Recursos Hídricos de Sergipe (SRH) e Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e secretarias dos municípios de Pirambu, 

Pacatuba e Japaratuba.  

Para a construção do Mapa da Figura 1 foram utilizados os seguintes recursos: Datum 

SIRGAS 2000, o sistema de coordenadas escolhido foi o cartesiano Universal Transversa 

Mercator (UTM), o dispositivo GPS utilizado para a coleta de pontos geográficos foi o 

modelo Etrex fabricante Gamin. O mapa digital foi adquirido a partir do Atlas Digital de 

Recursos Hídricos de Sergipe versão 2015, organizado pela SRH que fornece mapas 

temáticos e dados geoestatísticos, relevo, vegetação, dentre outros. As análises e interpretação 

foram realizadas através da visualização das informações georreferenciadas diretamente no 

mapa gerado e aquelas pesquisadas nas bibliografias e documentos públicos sobre a Bacia 

Costeira do rio Sapucaia (SERGIPE, 2012; SEMARH, 2015). 

Para a caracterização socioambiental foram utilizadas fontes de dados primários e 

secundários, em artigos e dados referentes aos aspectos sociais: as atividades da população 

residente e os ambientes da flora e fauna da Bacia Costeira do Sapucaia. 

Nos pontos de ação de degradação foram realizados registros fotográficos e 

posteriormente a análise iconográfica dos ambientes registrados. 

Para compreender a espacialidade, foi confeccionado um mapa de uso e ocupação do 

solo utilizando recursos do Atlas de Recursos Hídricos, versão 2015, da Secretaria do Estado 

do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e dados do GPS. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 



O processo de uso e ocupação da Bacia Costeira do Sapucaia foi descrito com base em 

dados geomorfológicos do Atlas de Recursos Hídricos de Sergipe, procurando compreender 

como se deu a dinâmica da Bacia Hidrográfica em relação ao uso dos recursos naturais e a 

apropriação da paisagem. Fundamentado na caracterização dos componentes ambientais foi 

possível identificar algumas potencialidades e limitações da bacia em estudo. Nessa 

perspectiva, foram identificados na Bacia Costeira do Sapucaia: o cultivo agrícola, solos 

expostos, dunas e areal, florestas ombrófila, manguezal, mata ciliar, pastagem, vegetação de 

restinga e área embrejada (Figura 1).  

 

Cobertura vegetal 

Dentre as informações observadas no mapa, é relevante destacar a predominância da 

vegetação de restinga. A formação vegetal da restinga se localiza onde prevalece os solos 

arenoquartzosos, composta por espécies herbáceas, arbustivas e arbóreas que podem alcançar 

até quinze metros de altura. 

Foi observado ainda neste estudo, que a Restinga na Bacia Costeira do Sapucaia tem 

sido intensamente devastada para atender aos diversos interesses econômicos, sendo 

frequentes na sua área os cultivos de coco da baía (Cocos nucifera), extração e areia e o 

extrativismo da madeira usada como lenhados. 

 

Exploração de minério 

Durante a pesquisa observou-se a extração de minérios pela Petrobrás, às margens do 

rio Sapucaia na Reserva Santa Isabel. Verificou-se ainda jazidas para extração de areia Belo 

Jardim e Limoeiro nas proximidades das nascentes do rio Sapucaia e Aningas. Vale ressaltar, 

que as jazidas dispõem de licenças ambientais para exploração da areia (Figura 2). 

Agricultura  

Um dos cultivos da agricultura desenvolvida na área da bacia predominante é o do coco 

da baía (Cocos nucifera), existente em quase todas as propriedades; observa-se a existência de 

plantio irrigado e, atualmente, está sendo introduzido o plantio de cana-de-açúcar. O 

extrativismo é uma prática da região com o beneficiamento do fruto da mangabeira, pelas 

associações existentes nas comunidades de Baixa Grande e Porteiras, proporcionando 

rentabilidade aos moradores. Com a prática dessa atividade as espécies nativas estão sendo 

preservadas nas pequenas propriedades, assim como o extrativismo do Ouricuri, uma palmeira 

nativa (Martins, 2000). O cultivo da cana-de-açúcar foi introduzido na região da bacia apenas 

nos últimos anos (Figura 3). 



 
Figura 1. Mapa do Uso e Ocupação do Solo da Bacia Hidrográfica Costeira do Sapucaia. 

Fonte: Atlas de Recursos Hídricos SEMARH SE 2015
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Figura 2 A. Retirada de areia em jazida; B. Extração de Petróleo. 

 

 

Figura 3. A. Plantação de coco; B. Produção de mangaba; C. Cultivo da cana de açúcar. 

 

A utilização do solo na agricultura na bacia acarreta na perda da vegetação nativa e o 

empobrecimento do solo. A retirada de areia traz consequências drásticas para os recursos hídricos, 

pois as partículas de areia são carreadas para os rios aumento o assoreamento e também acelera a 

perda da cobertura vegetal. Para o escoamento da produção são necessárias estradas para o 

transporte da matéria prima, que impermeabilizam o solo, provocando a perda da infiltração e um 

escoamento maior das águas pluviais aos rios (Lopes, 2008).  

Na região, observam-se árvores nativas e plantio de mangabeiras, espécie de árvore rústica 

que pode chegar a dez metros de altura, típica do bioma Caatinga que pode ser encontrada no 

Cerrado, cujo fruto, a mangaba, é comercializado pelos moradores em feiras dos municípios 

próximos.  



XIII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste  7 

Em Sergipe, as mangabeiras são encontradas em toda a extensão litorânea e comercializadas 

pelos moradores que residem nessas localidades. O crescimento imobiliário vem transformando 

essa paisagem com o desmatamento dessa espécie. Outro fato marcante na degradação do 

ecossistema é a introdução do plantio de cana de açúcar, que adentram cada vez mais os biomas do 

estado de Sergipe, nas bacias hidrográficas dos rios Sergipe, Japaratuba e São Francisco (Alves, 

2010), e atualmente na Bacia Hidrográfica Costeira do Sapucaia.  

 

Aglomerados urbanos 

Existem doze aglomerados populacionais na Bacia Hidrográfica Costeira do Sapucaia, sendo 

onze povoados e um assentamento. Três estão totalmente inseridos na área da bacia hidrográfica: 

Aningas, Lagoa Redonda, Santa Isabel e, os demais, Baixa Grande, Flexeiras, Alagamar, Lagoa 

Grande, Aguilhadas, São José da Caatinga, Bebedouro e Sapucaia, apenas parcialmente (Sergipe, 

2012). 

Observam-se nas comunidades alguns trechos com pavimentação de paralelepípedo, 

ausência de saneamento básico, pontos comerciais e a maioria das casas de alvenaria que dividem a 

área com pequenas propriedades rurais, escolas e igrejas (Sergipe, 2012). 

Mais construções demandam maiores áreas e com isso é necessário a retirada da vegetação, 

aumentando o desmatamento. Outro fato que atinge os corpos d’água decorrente da urbanização é a 

construção de vias pavimentadas que impermeabilizam o solo e tendem a escoar com mais 

velocidade as precipitações pluviais para os rios, provocando assim o carreamento de partículas e 

efluentes. 

 

Uso da água 

A Bacia Hidrográfica Costeira do Sapucaia tem suas águas distribuídas em variados usos, 

sendo que entre eles se destaca o abastecimento humano, o uso doméstico, a piscicultura em 

barragens e tanques redes, a dessedentação animal e o lazer, sendo este um ponto ápice da região 

devido às belezas cênicas. (Figura 4). 

Os principais usos desse corpo hídrico são lavagens de roupas e utensílios domésticos e 

banho. Nessas ocasiões, pode-se verificar a utilização de produtos de limpezas que degradam a 

qualidade da água por sua composição química. Sabe-se que a população inserida na bacia é 

abastecida de água de origem superficial e subterrânea da própria BCS. A distribuição e tratamento 

é executada pela Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO. 
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Figura 4. A. Utilização do rio para lavagem de roupa; B. Área de captação para 

abastecimento humano; C. Caixa d’água para abastecimento humano; D. Rio Sapucaia 

utilizado como balneário. 

 

O uso da água subterrânea para o abastecimento se deve ao fato da vazão dos rios da bacia 

estarem abaixo do necessário para atender a demanda populacional.  

Uma comunidade que possui um sistema de abastecimento passa a oferecer qualidade de vida 

aos seus habitantes que fazem a utilização do mesmo. Os habitantes que utilizam corpos d’água sem 

tratamento adequados podem contrair doenças de veiculação hídrica. Isso não significa que a 

situação da bacia hidrográfica em estudo seja confortável, apenas se observa que a área onde é 

captada a água está livre de efluentes industriais e urbanos. Porém, a agricultura na atualidade, 

utiliza grande quantidade de agrotóxico que fica retida no solo, e é levada até os mananciais pelo 

escoamento superficial e também pode atingir as águas subterrâneas (Sergipe, 2012). 

As perdas de água devem ser analisadas desde o momento da captação na Bacia Hidrográfica, 

até a o final da rede de distribuição, quando chega ao consumidor. Essa situação aponta para a 

retirada de água em volume desnecessário. Convém ressaltar que, infelizmente, é o meio ambiente o 

maior prejudicado na relação homem/recurso natural. 

Sabe-se que o uso dos componentes de uma bacia hidrográfica influenciam na qualidade e 

quantidade de suas águas. Tudo o que ocorre em uma bacia hidrográfica repercute em seu entorno. 
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São as atividades antrópicas, as causadoras dos danos ambientais e são elas que requerem, a cada 

dia mais, recursos naturais (Buzelli, 2013). 

As ações antrópicas vêm transformando a paisagem da Bacia Hidrográfica Costeira do 

Sapucaia com construções de piscinas, represando o rio para ser utilizado durante o lazer, casas de 

veraneio, edificações para o turismo, bares e pousadas. Essas atividades acabam gerando elevados 

volumes de resíduos sólidos, que muitas vezes são depositados nos corpos d’água e na área do 

entorno (Figura 5).  

O rio Sapucaia é utilizado também na produção de alimentos com a prática da piscicultura. 

Essa atividade é desenvolvida pelos moradores os quais fazem parte de uma cooperativa do 

povoado Lagoa Redonda.  

 

 
Figura 5. A Balneário no Povoado Lagoa Redonda; B Afluente do rio Sapucaia para 

abastecer piscina; C. Lixo exposto e queimado no Povoado Lagoa Redonda. 

 

O uso e ocupação do solo é um tema muito debatido em várias instâncias, devido às distintas 

problemáticas causadas ao meio ambiente. Assim, o estudo da maneira e ocupação do solo, consiste 

em buscar o conhecimento de toda a sua utilização por parte do homem (Gontijo, 2010). O 

equilíbrio dos sistemas hídricos de uma Bacia Hidrográfica depende do manejo de suas terras, e 

cada parcela de solo deve ser utilizado de acordo com a sua capacidade de sustentação e 

produtividade econômica, procurando preservar este recurso para gerações futuras (Vaeza et al., 

2010).  
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O crescente uso de grandes extensões territoriais na agricultura convencional ou industrial 

tem sido severamente questionado, por estar associado a uma série de problemas socioambientais. 

Nestas concentrações de terras estão localizados os mais relevantes problemas de degradação dos 

recursos naturais como: erosão, contaminação de alimentos, impacto sobre a saúde dos agricultores 

e dos consumidores, diminuição da biodiversidade, a perda de saberes tradicionais dos agricultores 

e o da pobreza rural (Egler et al., 2012). 

Em terras onde prevalece um dos principais elementos da economia, a atividade agrícola, são 

utilizados largamente os agrotóxicos como colaboradores para o rendimento da produção, e essa 

prática contribui de forma cada vez mais marcante para a degradação da qualidade do ambiente e da 

água. 

A primeira fase da ocupação de um território é a remoção da vegetação que pode instalar na 

região um processo de erosão, sendo este processo mais rápido do que os processos de formação do 

solo, não permitindo que se regenere. Dentre outros danos, a erosão causa: a perda do horizonte, o 

assoreamento de cursos e corpos d’água e a degradação do solo. A erosão e o assoreamento trazem 

também como consequências uma maior frequência e intensidade de enchente e alterações 

ecológicas que afetam fauna e flora, perda de terras usadas para agropecuária na região inundada e 

pela diminuição da disponibilidade de emprego na área rural (São Paulo, 1990). Segundo Guerra 

(1995), no processo de erosão ocorre a remoção de partículas é o transporte desse material, efetuado 

pelos agentes erosivos, e que nos ambientes tropicais é observado com maior frequência a erosão 

hídrica, com o processo de desagregação e transporte das partículas do solo pela ação das chuvas. 

Estes processos são acentuados à medida que as manchas urbanas crescem desordenadamente 

e sem planejamento, com novas áreas sendo ocupadas a cada dia, aumentando a impermeabilização 

do solo pela pavimentação das ruas e lotes, com a construção de moradias e outras obras de 

infraestrutura. As principais alterações que a impermeabilização do solo, causa sobre o regime 

quantitativo das aguas são: aumento do escoamento superficial, alteração do balanço hídrico, 

redução drástica da infiltração e a interceptação, diminuição do nível do lençol freático e a redução 

do escoamento subterrâneo (Finotti et al., 2009). 

A partir da observação do uso e ocupação do solo da Bacia Hidrográfica Costeira do Sapucaia, 

constatou-se a presença do cultivo agrícola, aglomerados urbanos desprovidos de saneamento básico, 

prática da piscicultura, extrativismo, extração de minérios em vários pontos da bacia Hidrográfica, além 

do turismo, que apresenta fragilidade e inexistência de planejamento. 

Desse modo, as informações e estudos da Bacia Hidrográfica Costeira do Sapucaia, aplicando 

uma visão interdisciplinar, podem ser usadas como subsídios para ações pedagógicas nos mais diversos 

níveis de conhecimentos, contribuindo na gestão dos recursos hídricos, não só para os gestores envolvidos 
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na área da bacia, como também outros interessados em desenvolver ações que visem a preservação e a 

conservação dos recursos hídricos. 

 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Portanto, a partir da observação do uso e ocupação do solo da Bacia Costeira do Sapucaia, 

constatou-se a presença do cultivo agrícola, aglomerados urbanos desprovidos de saneamento 

básico, prática da piscicultura, extrativismo e extração de minérios em vários pontos da bacia 

hidrográfica, somado à exploração turística que apresenta fragilidades e inexistência de 

planejamento. A Bacia Costeira do Sapucaia requer atenção prioritária na degradação da dimensão 

territorial florestal. A resolução desse problema pode solucionar outras questões relacionadas à 

qualidade da água, à saúde da população e melhoria da qualidade de vida. A preservação da 

vegetação a preservação das nascentes as consolidações das Unidades de Conservação podem 

garantir uma melhor disponibilidade hídrica na bacia, tendo em vista a relevância da interação 

fundamental entre os biomas e o ciclo hidrológico. É preciso salientar que por ser uma Bacia 

Hidrográfica pequena essa possui uma escala de importância no ciclo hidrológico e na qualidade de 

vida da população residente.  
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