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1. INTRODUÇÃO 

A relação entre o desenvolvimento econômico e o meio ambiente global tem sido 

caracterizada pelo uso irracional dos recursos naturais. Nesse contexto, e considerando o 

tema a ser tratado, pode-se afirmar que a Geografia insere-se significativamente como uma 

ciência que aborda tais questões, principalmente no que diz respeito a integração do homem 

ao chamado sistema natural, ou geossistemas que, segundo CHRISTOFOLETTI (1974): 

representam a organização espacial resultante da interação dos 

elementos componentes físicos da natureza, possuindo expressão 

espacial na superfície terrestre e representando uma organização 

(sistema) composta por elementos, funcionando através de fluxos de 

energia e matéria... As combinações de massa e energia, no amplo 

controle energético ambiental, poderá criar heterogeneidade interna 

no geossistema, expressando-se em mosaico paisagístico... ha os 

fluxos na dimensão horizontal conectando as diversas combinações 

paisagísticas internas. Independentemente da ação e presença 

humana, a natureza, físico-biológica do sistema terrestre organiza-

se ao nível dos ecossistemas e geossistemas. 

Dentro do geossistema é significativa a presença do clima como elemento 

impulsionador do sistema, mas cabe ressaltar que ele não determina, mas influencia as 

atividades antrópicas. 

Se a Geografia Física preocupa-se com o estudo desses processos 

interativos, a Climatologia é, indiscutivelmente, o carro-chefe nesse 

domínio de investigações, já que a Geomorfologia, a Biogeografia e 

a Hidrografia estão subordinadas à dinâmica climática. É bem 

verdade que os componentes da natureza agem de forma solidária, 

porém, é inegável o papel de comando exercido pelo clima, onde 

está a fonte de energia do sistema, manifestando-se, não só pelo 
                                                 
1 Universidade Federal de Sergipe bolsista do PIBIC/CNPq - laerciossf@yahoo.com.br 
2 Universidade Federal de Sergipe bolsista do PIBIC/CNPq - rslrodrigo@yahoo.com.br 
3 Universidade Federal de Sergipe Orientadora – josefaeliane4@uol.com.br 

 13415



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

calor, mas pelas várias modalidades de precipitação e pela força 

dos ventos (CONTI, 1996, p. 6). 

As relações entre o homem e o sistema ambiental desenvolvem-se principalmente 

pelas formas de uso e ocupação do solo, da exploração dos elementos minerais, e com a 

organização social, a depender estritamente ao modelo de desenvolvimento adotado e pelo 

padrão de consumo. Então as condições ambientais resultarão dos processos que se 

sucedem dentro do geossistema. 

As bacias hidrográficas e, mais especificamente as pequenas, representam fielmente 

condições ambientais de determinado espaço, possuindo uma alta complexidade, onde há a 

possibilidade de demarcar e espacializar o conhecimento acerca do clima e dos diversos 

elementos do sistema. 

Os problemas apresentados em uma sub-bacia, tais como desmatamento, retirada 

de areia do leito dos rios, pesca predatória, lixões a céu aberto, entre outros, fazem 

aumentar a preocupação com o uso mais racional dos recursos e, sendo assim, se torna 

importante a confecção de trabalhos dessa natureza, visando um planejamento e gestão 

racional para que possa garantir a manutenção dos recursos para gerações futuras. 

Para que haja de fato um planejamento ambiental é de suma importância considerar 

“...os fatores físicos-naturais e sócio-econômicos para a avaliação das possibilidades de uso 

do território e/ou dos recursos naturais...” (MENDONÇA, 2000, p. 274). 

O uso e a ocupação do solo na sub-bacia constitui-se parte da temática ambiental. 

Seu conhecimento possibilita a identificação e localização dos agentes responsáveis pelas 

condições ambientais da área, bem como a projeção de suas funções geográficas. 

Alguns aspectos sócio-econômicos foram levantados, como fatos importantes na 

análise das condições ambientais da bacia: Demografia, escolaridade, saúde, tipo e 

rendimento de produção agrícola, industrial e de serviços, políticas públicas implementadas, 

saneamento básico, destinação e tratamento de lixo doméstico, comercial, industrial e 

hospitalar, etc... 

Este estudo visa produzir informações geográficas, fundamentais e necessárias, à 

compreensão dos processos geográficos espacializados, tendo como unidade de análise a 

sub bacia do rio do Cotingüiba em Sergipe. 

Para se chegar a tal acepção projetaram-se os seguintes objetivos específicos: 

 Contribuir para os estudos geográficos em geral que abordem a questão espacial 

em microbacias hidrográficas; 
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 Efetuar um levantamento sistemático do conjunto da estrutura geográfica 

abrangente da área da rede hidrográfica em questão; 

 Levantar os processos sócio-econômicos da sub-bacia hidrográfica do rio 

Cotingüiba; 

 Analisar as funções geográficas mais importantes para o espaço geográfico da sub-

bacia; 

 Integrar o conhecimento das categorias de análise do espaço geográfico do 

Cotingüiba: estrutura, processo, função e forma; 

 Caracterizar as funções cotidianas em suas múltiplas dimensões na Sub-bacia do rio 

Cotingüiba; 

A sub bacia do rio Cotingüiba é uma das principais formadoras da bacia do rio 

Sergipe, que compõe o quadro da hidrografia do estado, estendendo-se por cerca de 232,5 

Km2. Posiciona-se entre 10° 44’56” e 10° 51’05” de latitude sul e 37° 04’56” e 37° 21’52” de 

longitude ocidental. Sua drenagem principal tem nascentes no município de Areia Branca 

(Serra Comprida), com altitudes variando em torno de 400 m. Desemboca em Nossa 

Senhora do Socorro junto ao rio Sergipe, banhando em seu percurso o município de 

Laranjeiras, cuja tradição histórica se fundamenta na economia açucareira desenvolvida às 

suas margens. 

Figura 01 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

É no espaço geográfico – conceito fundamental da ciência geográfica – que se 

realizam as manifestações da natureza e das atividades humanas. E esse espaço foi 

analisado de diferentes formas em diferentes momentos; atualmente tem-se buscado 

compreendê-lo em sua totalidade, e para tal, torna-se relevante estudar as categorias 

fundantes da teoria geográfica presentes no seu interior. 

Mais recentemente, temos sugerido uma leitura do espaço 

geográfico que o conceba como uno e múltiplo. Sua compreensão, 

portanto, só se viabilizaria a partir de uma leitura calcada em 

diferentes conceitos (SUERTEGARAY, 2002, p. 111). 

A Geografia possui como objeto de estudo, a sociedade e suas interações com o 

meio ambiente. Nesse sentido, observamos a presença de cinco conceitos-chave 

esclarecedores sobre tal temática, sendo estes intrínsecos entre si, sempre se referindo a 

relação existente na ciência geográfica. São eles: paisagem, região, espaço, lugar e 

território. 

A partir de então elucida-se mais efetivamente o conceito mor da geografia: o espaço 

geográfico. A noção de espaço teve em diversos momentos, interpretações que nortearam 

as correntes geográficas, mostrando a influência que cada uma delas exercia sobre a noção 

deste conceito. 

Na geografia tradicional, a ênfase maior era dada aos conceitos de paisagem e 

região, envolvendo geógrafos associados ao positivismo e ao historicismo. O espaço não 

era considerado conceito-chave nesta corrente teórica, conforme aponta CORRÊA 

(1986,1995): 

A abordagem espacial, associada à localização das atividades dos 

homens e aos fluxos, era muito secundária entre os geógrafos como 

entre outros (Op.Cit, 1995, p. 71). 

O espaço como conceito, era notado somente nas obras de Ratzel e Hartshorne. O 

espaço ratzeliano pautava-se 

... em base indispensável para vida do homem, encerrando as 

condições de trabalho, quer naturais, quer aqueles socialmente 

produzidos. Como tal, o domínio do espaço transforma-se em 

elemento crucial na história do homem (MORAES apud CORRÊA, 

1995, p. 18). 
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Assim, Ratzel exterioriza dois conceitos fundamentais em sua Antropogeografia: o 

conceito de território e de espaço vital. A noção do espaço em Hartshorne é de um espaço 

absoluto, “... um conjunto de pontos que tem existência em si, sendo independente de 

qualquer coisa” (Ibidem, 1995, p. 18). 

O espaço torna-se conceito-chave na geografia teorética-quantitativa, e alguns 

outros são deixados de lado, como aponta CORRÊA (1995): 

... o espaço aparece, pela primeira vez na história do pensamento 

geográfico, como o conceito-chave da disciplina. O conceito de 

paisagem é deixado de lado, enquanto o de região é reduzido ao 

resultado de um processo de classificação de unidades espaciais 

segundo procedimentos de agrupamento e divisão lógica com base 

em técnicas estatísticas. Lugar e território não são conceitos 

significativos na geografia teorético-quantitativa (pág. 20). 

O espaço é considerado sobre duas formas que não são mutuamente excludentes: 

planície isotrópica de um lado e representação matricial de outro. 

A planície isotrópica resume uma concepção de espaço derivada de um paradigma 

racionalista e hipotético-dedutivo, resultando numa visão limitada de espaço. 

Nesta concepção, de outro lado, as contradições, os agentes 

sociais, o tempo e as transformações são inexistentes ou relegadas 

a um plano secundário. Privilegia-se um presente eterno e, 

subjacente, encontra-se a noção paradigmática de equilíbrio 

(espacial), cara ao pensamento burguês (CORRÊA, 1995, p. 22-23). 

Segundo Corrêa (ibidem), as representações matriciais constituem-se meios 

operacionais que nos possibilitam retirar conhecimento sobre localizações e fluxos, 

hierarquias e especializações funcionais, sendo, nesse enfoque, uma importante 

contribuição que, liberada de alguns de seus pressupostos como a planície isotrópica, a 

racionalidade econômica, e a competição perfeita, pode ajudar na compreensão da 

organização espacial. 

Com o surgimento da geografia crítica, reaparece o espaço como sendo um 

conceito-chave, tendo a preocupação maior na identificação das categorias de análise do 

espaço. 

Nos primórdios desta corrente teórica, o espaço aparece de maneira esporádica, 

somente observado efetivamente na análise marxista da obra de Henri Lefébvre. Segundo 
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ele o espaço “... desempenha um papel ou uma função decisiva na estruturação de uma 

totalidade, de uma lógica, de um sistema” (CORRÊA, 1995, p. 25). 

O espaço não é nem o ponto de partida (espaço absoluto), nem o ponto de chegada 

(espaço como produto social), nem tampouco um instrumento político, como preconizavam 

correntes anteriores. 

Do espaço não se pode dizer que seja um produto como qualquer 

outro, um objeto ou uma soma de objetos, uma coisa ou uma 

coleção de coisas, uma mercadoria ou um conjunto de mercadorias. 

Não se pode dizer que seja simplesmente um instrumento, o mais 

importante de todos os instrumentos, o pressuposto de toda 

produção e de todo o intercâmbio. Estaria essencialmente vinculado 

com a reprodução das relações (sociais) de produção (LEFÉBVRE 

apud CORRÊA, 1995, p. 25-26). 

A categoria ganha uma análise mais profunda nas idéias de Milton Santos, um ávido 

geógrafo, seguidor da teoria proposta por Lefébvre. Segundo ele, a geografia era a viúva do 

espaço, devido a falta de compromisso dos geógrafos sobre tal questão. O espaço seria 

uma instância da sociedade. 

Assim, o espaço organizado pelo homem é como as demais 

estruturas sociais, uma estrutura subordinada-subordinante. E como 

as outras instâncias, o espaço, embora submetido à lei da 

totalidade, dispõe de uma certa autonomia... (SANTOS apud 

CORRÊA. 1995, p. 27-28). 

Milton Santos propagou uma metodologia de análise do espaço através de quatro 

categorias de análise: estrutura, forma, processo e função. Sendo que cada uma revela as 

especificidades contidas no universo de estudo. 

Forma, função, estrutura e processos são quatro termos disjuntivos 

associados, a empregar segundo um contexto do mundo de todo 

dia. Tomados individualmente, representam apenas realidades 

parciais, limitadas, do mundo. Considerados em conjunto, porém, e 

relacionados entre si, eles constroem uma base teórica e 

metodológica a partir da qual podemos discutir os fenômenos 

espaciais em totalidade (SANTOS, 1985, p. 53). 

Tais categorias refletem as transformações que ocorrem no espaço, percebidas e 

vistas através da paisagem resultante do processo histórico e dos fatos atuais. 
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A função está relacionada à atividade ou papel a ser realizado pelo objeto criado. A 

forma é o palpável, físico. Estes dois últimos estão intimamente ligados, já que a função 

possui um aspecto exterior (forma) exercendo uma atividade (função). Observamos funções 

na vida cotidiana das pessoas, no trabalho, fazendo compras, no lazer. 

A relação entre forma e função é, em princípio, direta: uma 

determinada forma é criada para desempenhar uma ou várias 

funções. E não existe função sem a sua forma correspondente. Daí 

não se poder dissociar forma e função no estudo da organização 

espacial (CORRÊA, 1987, p. 77). 

O elemento estrutura se interliga a natureza social e econômica de uma sociedade 

em determinado tempo, refletindo as funções e as formas, e não constitui algo que tenha 

uma exterioridade imediata. Processo indica uma ação que se realiza de modo contínuo que 

implica tempo e mudança, portanto a história ganha relevância neste sentido. 

Os processos acontecem dentro de uma dada estrutura social e 

econômica e resultam das contradições internas da mesma. Com 

isto, estamos dizendo que processo é uma estrutura em seu 

movimento de transformação (CORRÊA, 1987, p. 77). 

Através dessas quatro categorias de análise tem-se um aprofundado conhecimento 

das realidades locais das áreas estudadas, assim favorecendo cada vez mais as pesquisas 

e tornando-as mais confiáveis. 

Também na década de 1970, surge a geografia humanista, calcada nas filosofias do 

significado, especialmente a fenomenologia e o existencialismo, é uma crítica a geografia de 

cunho lógico-positivista. 

Contrariamente às geografias crítica e teorético-quantitativa, por 

outro lado, a geografia humanista está assentada na subjetividade, 

na intuição, nos sentimentos, na experiência, no simbolismo e na 

contingência, privilegiando o singular e não o particular ou o 

universal e, ao invés da explicação, tem na compreensão a base de 

integibilidade do mundo real (CORRÊA, 1995, p. 30). 

A paisagem e a região se revalorizam e, enquanto território, tem na geografia 

humanista uma de suas matrizes. O lugar torna-se o conceito-chave, enquanto que o 

espaço adquire o significado de espaço vivido. 
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Assim, uma bacia hidrográfica adquire importância, devido esta ser o agente mais 

representativo para a análise integrada de um determinado espaço, sendo possível observar 

a inter-relação sociedade-natureza, objeto de estudo da geografia. 

Entende-se como bacia hidrográfica ou bacia de drenagem a área 

da superfície terrestre drenada por um rio principal e seus 

tributários, sendo limitada pelos divisores de água (BOTELHO, 

1999, p. 269). 

As bacias hidrográficas constituem-se na unidade física ideal para estudos 

ambientais, por apresentarem características para a elaboração de um planejamento 

visando a implantação de um programa racional de utilização e conservação dos recursos 

naturais – solo, água, vegetação, etc.... Assim o planejamento e o manejo dos recursos 

naturais das grandes bacias devem partir de projetos de médias e pequenas bacias. 

 Nesse sentido as microbacias possuem um maior alcance por estarem diretamente 

ligadas às comunidades que a margeiam e são nelas que se encontram respostas mais 

fidedignas com relação ao tema exposto, através da análise de seus componentes. 

Sub-bacia é uma área suficientemente grande, para que se possam 

identificar as interrelações existentes entre os diversos elementos do 

quadro sócio-ambiental que a caracteriza, e pequena o suficiente 

para estar compatível com os recursos disponíveis, respondendo 

positivamente a relação custo/benefício (BOTELHO, 1999, 273). 

Em uma sub-bacia é essencial que sejam feitas minuciosas análises sobre os 

aspectos existentes em sua delimitação. No preparo do solo para a agricultura, como 

exemplo, torna-se necessário estudar bem os parâmetros de plantio para cada área em que 

se deseje cultivar. Se tais levantamentos não obtenham êxito, as conseqüências são 

desastrosas para o sistema hídrico. 

A falta do planejamento do uso do solo e o seu preparo inadequado 

afetam diretamente a produtividade agrícola. Como primeira 

conseqüência observa-se a redução da massa vegetal produzida, 

que exerce papel fundamental na cobertura do solo, fator 

preponderante na proteção da erosão hídrica. Desse modo, a 

redução da cobertura vegetal, que num primeiro momento é uma 

resultante do processo erosivo, num segundo momento passa atuar 

como causa (BRAGAGNOLO & PAN, apud MUÑOZ, 1997, p. 79) 
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A observação das especificidades de uma sub-bacia decorre de uma série de 

problemas que se vêm colocados em questão nos meios de comunicação, alguns setores 

da sociedade, como também no meio científico. 

A gestão integrada dos recursos hídricos e do meio ambiente se faz 

necessária, preliminarmente, derivada de problemas inerentes a 

caça e a pesca predatória, a enchentes, a ausência e/ou deficiência 

da educação ambiental, a exploração de areia e argila nos leitos dos 

rios, as queimadas, ao desperdício de água, às práticas agrícolas 

inadequadas, ao uso intensivo de agrotóxicos, a má qualidade da 

água e a irregularidade no seu abastecimento, na poluição e 

contaminação, assoreamento, acidificação, salinização e 

eutrofização dos recursos hídricos, aos desmatamentos, à ausência 

e/ou deficiência do sistema de esgoto e, por fim, às lixeiras a céu 

aberto (MENDONÇA FILHO, 2002, p. 67). 

A geografia apresenta um papel decisivo no que tange ao que chamamos de meio 

ambiente, já que os conhecimentos apresentados enunciam de maneira clara e 

concatenada a forma com que se processa a utilização dos recursos naturais pelos seres 

humanos. 

Através das etapas: análise, diagnóstico e prognóstico do espaço, o 

geógrafo procura compreender o funcionamento global da natureza. 

A análise consiste em determinar os elementos, as condições e os 

parâmetros que atuam na dinâmica do espaço. O diagnóstico, 

baseado nos resultados da análise, tem por objetivo avaliar as 

capacidades de uso, potencialidade, poder de recuperação dos 

elementos e unidades de espaço visando os possíveis riscos e 

impactos. O prognóstico relaciona-se com a dinâmica, através de 

diferentes processos e mudanças, prevendo estados futuros de 

organização do espaço (TROPPMAIR apud MENDONÇA FILHO, 

2002, p. 55). 

A Geografia Física tem um poder de integração com o meio ambiente, 

correlacionando o homem como elemento integrante do geossistema e modificador do uso 

dos recursos naturais, pois notamos o grande aumento do número de trabalhos que tratam 

desta temática atualmente. 

O clima exerce o papel preponderante dentro desse contexto, influenciando todos os 

elementos que compõem um sistema ambiental. Pois é ele que regula o processo de 

entrada e saída de energia dentro de uma bacia hidrográfica. 
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O clima talvez seja o mais importante componente do ambiente 

natural. Ele afeta os processos geomorfológicos, os da formação 

dos solos e o crescimento e desenvolvimento das plantas. Os 

organismos, incluindo o homem, são influenciados pelo clima. As 

principais bases da vida para a humanidade, principalmente o ar, a 

água, o alimento e o abrigo, estão na dependência do clima. Assim, 

o ar que respiramos é obtido na atmosfera, a água que bebemos 

origina-se da precipitação e o nosso alimento tem sua origem na 

fotossíntese – um processo que se torna possível por causa da 

radiação, do bióxido de carbono e da umidade, e todos são atributos 

do clima (AYOADE, 1996, p. 286). 

Variantes climáticas são utilizadas para compreender aspectos concernentes ao 

meio. A variabilidade torna-se um destes, pois a análise necessita envolver as diversas 

formas de atuação humana em um determinado espaço, como elucida PINTO: 

Tratar de questão da variabilidade climática em qualquer nível 

escalar, por qualquer de seus elementos, deve passar pelas 

interações externas que atuam na atmosfera, como sejam os 

processos físicos e da ação antrópica, considerando que as 

conseqüências se refletem exatamente sobre tais processos (1999, 

p. 156). 

Na agricultura, no manejo de bacias hidrográficas, no planejamento de cidades, são 

feitos levantamentos sobre as condições climáticas, já que estas podem ter efeitos 

negativos e positivos. 

Concorda-se no geral que o clima pode ser considerado como 

recursos em ambos os aspectos, tanto benevolentes como 

malevolentes. Os efeitos benéficos, tais como a chuva, 

luminosidade, nebulosidade e vento, nas proporções próprias do 

tempo, lugar e intensidade ou quantidades devem ser sabiamente 

utilizados antes de serem considerados como bens gratuitos a 

serem desperdiçados. Os efeitos maléficos, tais como enchentes, 

secas, tempestades, vendavais, devem ser controlados antes de 

serem vistos como fatos inevitáveis. O planejamento dos recursos 

climáticos envolve o uso racional dos efeitos benéficos do tempo e 

do clima e a prevenção, eliminação e minimização dos efeitos 

maléficos (AYOADE, 1996, p. 287). 
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As mudanças climáticas determinadas por causas naturais são, em geral, lentas, 

ocorrendo na escala de milhares de anos; ao passo que as alterações produzidas pela ação 

antrópica manifestam-se em poucas décadas. 

Como o clima é dinâmico, torna-se necessária a observação de 

seus principais elementos, como a temperatura, a umidade e as 

chuvas, por um longo período de tempo, para se verificar se as 

variações de seu comportamento são realmente permanentes, 

portanto, fatores de mudança climática, ou se são ciclos periódicos 

que tendem a se repetir de tempos em tempos, tratando-se, apenas 

de variabilidade do clima (SANT’ANNA & ZAVATINI, 2000, p.03). 

Para que haja uma melhor utilização dos recursos ambientais contidos em uma bacia 

hidrográfica, devemos tomar como parâmetros o clima e seus processos intrínsecos e sua 

interação com o ser humano. Somente assim teremos uma compreensão mais acurada da 

problemática presente na área da sub-bacia estudada, podendo fornecer base de análise 

para outros espaços correlatos. 

3. METODOLOGIA 

Para se produzir ciência é necessário estabelecer critérios e parâmetros a seguir, de 

acordo com o tema proposto. A metodologia diz respeito a como proceder diante do assunto 

em questão. A pesquisa vigente foi elaborada de maneira gradual, para que pudesse chegar 

mais próximo da realidade quanto possível. 

Um estudo, para que possa ser considerado racional, necessita de métodos 

científicos correspondentes. A fim de produzir este relatório foi inicialmente feita uma 

pesquisa bibliográfica sobre o tema proposto realizado nas bibliotecas da Universidade 

Federal de Sergipe (BICEN, NPGEO, e NESA). Os dados humano-econômicos e físicos dos 

municípios integrantes da sub-bacia foram coletados no IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) e SEPLANTEC (Secretaria de Estado do Planejamento da Ciência e 

da Tecnologia), DESO (Companhia de Saneamento de Sergipe), e ADEMA (Administração 

Estadual do Meio Ambiente). 

Na elaboração do mapeamento, identificação e delimitação da área em pesquisa, foi 

utilizada a carta topográfica proveniente da SUDENE, que tem a respectiva nomenclatura: 

Folha de Aracaju, SC-24-Z-B-IV, na escala de 1:100000. 

É necessário ressaltar que os mapas temáticos da sub-bacia foram também obtidos 

a partir do CD-ROM (Sergipe: Atlas digital sobre Recursos Hídricos), elaborado e fornecido 

pela SEPLANTEC/SRH (Superintendência de Recursos Hídricos). E que para construção-

manipulação dos mesmos, utilizou-se o programa Corel Draw 10 for Windows 2000. 
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Na construção dos gráficos e tabelas e mapas temáticos, quando dos dados 

coletados na pesquisa bibliográfica e visitas aos órgãos públicos governamentais, 

receberam um tratamento matemático-estatístico, utilizando-se os programas Word for 

Windows 2000, Excel for Windows 2000 e Corel Draw 10 for Windows 2000. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A área integrante da sub-bacia do rio Cotingüiba tem características próprias aqui 

descritas com o intuito de caracterizar sua organização espacial, reflexo do clima e sua 

função geográfica. 

Os atributos físicos da estrutura e forma, como clima, geologia, relevo, solos, rede de 

drenagem, vegetação e as mediações dos processos e funções, tais como, ocupação do 

solo, situação sócio-econômica envolvendo aspectos culturais, políticos e institucionais e o 

processo de urbanização, se exteriorizam no espaço das bacias e das microbacias 

hidrográficas. 

Na proposição de MENDONÇA (2000), para o diagnóstico e análise ambiental de 

uma microbacia hidrográfica: 

“... os elementos físico-naturais da microbacia são 

primeiramente enfocados; são assim abordados o relevo (delimitação 

geográfica da bacia hidrográfica, hipsometria, perfis 

latitudinais/longitudinais e declividade), a dinâmica espacial da 

radiação e dos ventos (exposição de vertentes e direção/velocidade 

de ventos) e o uso e ocupação do solo (que envolve tanto aqueles 

elementos derivados da dinâmica natural como a vegetação natural, 

quanto aqueles atinentes às atividades humanas, como a vegetação 

secundária, agricultura, edificações etc.)” (pag.69). 

Geologicamente a área de estudo compreende parcialmente no contexto da geologia 

regional, duas províncias geotectônicas: Faixa de dobramento Sergipano (Complexo do 

Embasamento Cristalino) ocupando 10% da área, e a Bacia Sedimentar Sergipe/Alagoas 

com 90% da extensão na sub-bacia, sendo estas morfoestruturas separadas pela Falha de 

Propriá. 

 Na porção oeste da sub-bacia do rio Cotingüiba, pertencente a Faixa de 

Dobramentos, temos o Grupo Miaba, componente da Formação Itabaiana, onde afloram as 

rochas mais antigas do pré-cambriano representadas por quartzito. Na Bacia Sedimentar 

Sergipe/Alagoas, destacam-se o Grupo Sergipe que compreende conjunto de extratos de 

origem marinha, as formações superficiais abrangidas pelo Grupo Barreiras, coberturas 
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dentríticas tercio-quaternária e as parassequencias sedimentares pleistocênica e 

holocênica. 

Figura 02 

 

A sub-bacia apresenta um contrates do ponto de vista das formações geológicas, 

pois verificamos a presenças de formações pré-cambrianas, mesozóicas e cenozóicas. 

Na Sub-bacia do rio Cotingüiba as principais unidades geomorfológicas são: 

Pediplano Sertanejo, Tabuleiros Costeiros, Planície Fluvial e Planície Fluviomarinha. 

Figura 03 
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A unidade Pediplano Sertanejo é caracterizada pela presença de áreas restritas de 

dissecação diferencial, que compõem um pediplano dissecado. Com altitudes superiores a 

160m é, de modo geral, limitada por escarpas erosivas, a exemplo de alguns tipos residuais, 

como é o caso da Serra Cumprida, localizada no município de Areia Branca, refletindo uma 

maior resistência do quartzito aos processos erosivos. 

Os Tabuleiros Costeiros, de amplo significado na sub-bacia, modelados nos 

sedimentos do Grupo Barreira, de idade plio-pleistocênica, que se superpõem ao 

embasamento cristalino e às rochas sedimentares paleozóicas e mesozóicas da bacia 

sedimentar SE/AL. 

Verificamos a existência de um nível mais conservado, referente à superfície tabular, 

em que representa o testemunho de antiga superfície cimeira. O recuo do nível do mar 

(regressão marinha), possibilitou a existência de níveis mais dissecados, de altitudes 

inferiores, pertencentes à superfície dissecada em colinas, cristas e interflúvios tabulares. 

A Planície Fluvial caracteriza-se como uma área plana, resultante de acumulação 

fluvial, geralmente sujeita a inundações. Rios e Riachos descrevem o seu curso nessa 

cobertura aluvional recente onde areias, siltes e argilas acham-se, por vezes, elevados em 

terraços fluviais nos vales. 

A Planície Fluviomarinha esta bem representada na foz do rio Cotingüiba. A jusante 

da sede municipal de Laranjeiras, em direção a foz, a planície fluvial cede lugar a planície 

 13428 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

fluviomarinha. É uma área plana, sujeita a ação das marés, apresentando vegetação típica 

de mangue. 

As associações de solo que mais se destacam nessa área são: argissolo vermelho-

amarelo (PVAd) e chernossolo argilúvico (MTK). Secundariamente, ocorrem neossolo litólico 

(RLd), neossolo quartzarênico (RQg), espodossolo carbônico (Ekg), gleissolo sálico (GZn) e 

gleissolo tiomorfico (GJh). 

Os solos de importância, do ponto de vista espacial, são os argissolos (PVA) 

representados pelos argissolo vermelho- amarelo distrófico (PVAd) e argissolo vermelho-

amarelo eutrófico (PVAe). 

O solo (PVAd), de baixa fertilidade, apresenta concentração de argila no horizonte B 

(B textual), em geral ácido e pouco resistente à erosão. Encontra-se na sub-bacia do rio 

Cotingüiba em áreas de relevo tabular e dissecado em colinas de topo convexos plano, 

eventualmente aguçados, gerado a partir da pedogênese dos materiais areno-argilosos da 

cobertura cenozóica (grupo Barreiras) e de rochas mesozóicas do Grupo Sergipe. 

Figura 04 

 

Verifica-se neste tipo de solo, predominantemente, a utilização agrícola, com lavoura 

de cana-de-açúcar e laranja com porte tecnológico, particularmente, no município de 

Laranjeiras. 
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O argissolo vermelho-amarelo eutrófico (PVAe), de elevada fertilidade, compreende 

solos com horizonte B textural, comumente baixa atividade de argila Tb e menor acidez, em 

relação ao anterior descrito. 

4.1 Aspectos Climatológicos: variabilidade 

É corrente, entre os estudiosos do clima que, das inconstâncias para se analisar 

variabilidade climática, a pluviosidade é para as áreas nordestinas o elemento climático mais 

significativo e variável, uma vez que não ocorre o mesmo com a temperatura. 

A variabilidade da precipitação total anual em relação à media refere-se ao seu 

afastamento, considerando anomalia o desvio de uma média de longo período através do 

tempo. A partir dos gráficos 01 e 02, observamos que a área caracteriza-se por apresentar 

um comportamento com poucas variações pluviométricas. Destacamos em nossa análise os 

municípios de Laranjeiras e Nossa Senhora do Socorro, cujo período de observação dos 

dados, significativamente irregular, é respectivamente 23 e 8 anos. 

Gráfico 01 

LARANJEIRAS
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  Fonte: CEPES/CODISE 

 ORGANIZAÇÃO: Laércio Souza Santana Filho. 
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Gráfico 02 

NOSSA SENHORA DO SOCORRO
VARIABILIDADE PLUVIOMÉTRICA
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  Fonte: CEPES/CODISE 

  ORGANIZAÇÃO: Laércio Souza Santana Filho 

O intervalo de Laranjeiras proporciona um diagnostico mais preciso, mesmo não 

estando no espaçamento de 30 anos para as normais climatológicas. Verificamos que os 

anos de seca ocorreram principalmente nas décadas de 80 e 90, entretanto apresentou 

como pico positivo no ano de 89, acima da média. E o índice negativo foi alcançado em 83, 

abaixo da média. 

Pode-se inferir neste espaço temporal analisado que afirma-se o padrão nordestino 

de pluviosidade: elevada variabilidade. 

Tabela 01 

Estimativa da Lâmina Média Precipitada na 

Sub-bacia do rio Cotingüiba 

1994-2002 

Precipitação média ponderada  
Meses 

Mm % 

Janeiro. 59,68 4,11 

Fevereiro. 61,74 4,25 

Março. 51,22 3,53 

Abril. 171,28 11,80 

Maio. 232,44 16,00 

Junho. 281,24 19,35 

Julho. 205,78 14,17 

Agosto. 153,00 10,53 

Setembro. 73,60 5,07 

Outubro. 58,80 4,04 

Novembro. 80,98 5,56 
Dezembro 22,96 1,59 
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Total 1452,72 100% 
Fonte: CEPES/CODISE: EMDAGRO. 

ORGANIZAÇÃO: Laércio Souza Santana Filho. 

A análise da tabela 01 complementa a análise, permitindo as seguintes conclusões. 

 Os meses mais secos vão de setembro a março, representando o período da 

primavera-verão. 

 O mês mais chuvoso é Junho, apresentando média mensal ponderada de 

281,24mm, correspondendo a 19, 35 % do total. 

 Dos 1452,72mm precipitados sobre a sub-bacia do Rio Cotingüiba, 

1049,74mm, ou seja, 71,84 % correspondem ao período de abril a agosto. 

 Ha uma tendência de aumento pluviométrico no período de outono-inverno e 

uma diminuição progressiva nos níveis de sua intensidade na primavera-

verão. Períodos bem definidos assim como é comum nesta região. 

A qualidade da água também foi um processo que compôs o presente estudo, 

conquanto integra a estrutura e forma geográfica a estrutura e forma geográfica de bacias e 

sub-bacias hidrográficas. 

...a poluição de um corpo d'água está fortemente vinculado ao uso 

que dele se faz. Assim uma mesma água pode ser apropriada para 

determinado uso mas estar poluída para outro. Portanto, em função 

da qualidade da água, é possível estabelecer de forma aproximada 

uma gradação de usos, abrangendo desde as utilizações mais 

nobres (abastecimento, irrigação) até aqueles menos exigentes 

(navegação, controle de cheias) (SPERLING apud MENDONÇA 

FILHO, 2002. Pg, 96). 

O trecho do rio analisado é de aproximadamente 8 quilômetros, correspondendo aos 

pontos que ficam entre 100 metros à montante da Usina São José do Pinheiro, e um outro 

ponto localizado à montante do dique de contenção construído na cidade de Laranjeiras-SE, 

todos georeferenciados. (ADEMA, 2000). 

O procedimento de coleta seguiu as normas recomendadas pela CETESB 

(Companhia Estadual de Tecnologia e Saneamento Básico do Estado de São Paulo), e as 

amostras foram analisadas no laboratório da ADEMA, de acordo com o "Standard Methods 

for the Examination of Water and Wastewater, 16 th edition-1985”. 
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Os dados aqui expostos, elaborados e fornecidos pela ADEMA, representam os 

resultados obtidos em uma campanha de coleta, realizada em 26/10/2000, com locais e 

horários estrategicamente selecionados, considerando que no baixo curso da sub-bacia do 

rio Cotingüiba, sofre influência das marés. Então, as avaliações, para atingir certa coerência 

consideraram as amostras de água foram colhidas em situação de maré baixa. 

Quadro 01 

Sub-Bacia do rio Cotinguiba 

Análise Físico-Química e Bacteriológica da Água 

2000 

Data da coleta:26/10/2000 

Pontos de Coleta Parâmetros Unidade 
S04030 R S04048 R S04049 R S04050 R 

Temp. do ar ºC 30,0 30,0 30,0 30,0 
Temp. da água ºC 25,0 29,0 28,0 28,0 

Ph - 7,4 7,2 7,6 7,5 
Turbidez NTU 16 16 10 10 

OD mg/l 7,8 2,0 3,8 4,2 
DBO mg/l 1,0 8,4 3,8 3,2 

Coliforme fecal mg/l 3.500 2.700 4.600 6.300 
Fonte: ADEMA- Administração Estadual do Meio Ambiente 

Com base nos dados, considerando alguns parâmetros de análise, constatamos que 

o rio Cotingüiba no seu baixo curso está com a sua qualidade de água comprometida, isto 

pelo aporte de matéria orgânica que é lançada in natura no seu leito com a temperatura 

maior, roubando dessa forma o OD (oxigênio dissolvido) e aumento a DBO (Demanda 

bioquímica de oxigênio). 

Constatamos também que o índice de coliformes fecais tem aumentado 

principalmente quando o rio drena a sede municipal de Laranjeiras, onde os esgotos 

domésticos são lançados no canal fluvial sem nenhuma forma de tratamento sanitário. 

4.2 Aspectos socioeconômicos 

Com relação aos aspectos populacionais, o município de maior população é o de 

Nossa Senhora do Socorro com 131.679 habitantes, que possui uma forte concentração 

populacional na zona urbana, 99,6%. Em seguida está o município de Laranjeiras com 

23.404 habitantes, também com alta urbanização, 90,4%. Areia Branca vem logo após, com 

14.733 habitantes, e com maior concentração populacional na zona rural, 53,8%, e 

Riachuelo com 8.337, e com taxa de urbanização de 80,4%. Cabe lembrar que a alta taxa 

de urbanização causa pressão intensa nos sítios urbanos, que se reflete no uso e ocupação 

do solo em torno das bacias. 
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Notamos ainda o grande crescimento populacional ocorrido nos municípios 

pertencentes à sub-bacia, sobretudo em Nossa Senhora do Socorro, onde o governo 

estadual construiu conjuntos habitacionais e o Distrito Industrial, gerando uma macrocefalia 

no sistema urbano local, já que este município localiza-se dentro da Grande Aracaju. A 

população que era de 39.223 em 1980, era em 2000 de 178.153, ou seja, praticamente 

quintuplicou em duas décadas. Na figura 05 se encontra visualizada esta evolução. 

Tabela 02 

Sub-Bacia do Rio Cotingüiba 

Evolução da População 

1980 1991 2000 
Municípios Pop. 

Total 
Pop. 
Urb. 

Pop. 
Rural 

Pop. 
Total 

Pop. 
Urb. 

Pop. 
Rural 

Pop. 
Total 

Pop. 
Urb. 

Pop. 
Rural 

Areia 
Branca 6.342 1.304 5.038 10.542 3.846 6.696 14.733 6.799 7.934 

Laranjeiras 13.270 6.553 6.717 18.944 16.020 2.924 23.404 21.168 2.236 

N. S. do 
Socorro 13.710 12.108 1.602 67.574 67.516 58 131.679 131.255 400 

Riachuelo 5.901 4.079 1.822 7.551 5.405 2.146 8.337 6.707 1.630 

Total 39.223 24.044 15.179 104.611 92.787 11.824 178.153 165.929 12.200

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 1980, 1991 e 2000. 

Figura 05 
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Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 1980-1991-2000. 
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Com relação aos aspectos educacionais, a tabela 03 mostra a quantidade de escolas 

existentes nos diversos níveis de ensino nos municípios pertencentes à sub-bacia. Vale 

ressaltar que o município de Nossa Senhora do Socorro possui a maioria dos 

estabelecimentos de ensino da área, devido principalmente a grande população 

concentrada nos grandes conjuntos habitacionais. Percebe-se ainda, que o estado é o 

principal provedor do sistema educacional para a população. Nota-se ainda que há uma 

maioria de estabelecimentos de ensino no nível fundamental. 

Tabela 03 

Sub-bacia do rio Cotingüiba 

Estabelecimentos de Ensino 

Municípios Pré-escolar Fundamental Médio 
Areia Branca 19 20 1 
Laranjeiras 20 23 1 

Nossa Senhora 
do Socorro 35 55 5 

Riachuelo 7 10 1 
 Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2000. 

As condições de saúde podem ser analisadas nos dados constantes na tabela 04. 

Resumidamente, observamos que o município de Nossa Senhora do Socorro possui uma 

quantidade expressiva de leitos hospitalares, considerando a proximidade com a capital 

administrativa. Outra inferência é que nas unidades municipais da sub-bacia o maior 

provedor de saúde é o estado. 

Tabela 04 

Sub-bacia do rio Cotingüiba 

Estabelecimentos de Saúde 

Municípios Hospitais Leitos 
Hospitalares

Unidades 
Ambulatoriais

Postos de 
Saúde 

Centros de 
Saúde 

Ambulatórios 
de Unidade 
Hospitalar 

Areia 
Branca 0 0 7 5 0 0 

Laranjeiras 1 36 13 9 2 1 
Nossa 

Senhora 
do Socorro 

1 110 19 7 9 0 

Riachuelo 2 67 4 0 3 1 
Fonte: IBGE. Censo Demográfico. 2000. 

Figura 06 
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Na figura 06, está representado o mapa de uso da terra na sub-bacia do rio 

Cotingüiba. A análise nos permite tirar algumas conclusões. Como podemos visualizar a 

grande massa contínua é de área cultivada, principalmente com a cana-de-açúcar. Esta 

mancha visual é maior do que a destinada às pastagens. Confrontando com os dados 

coletados nos órgãos oficiais há a constatação sobre a maior parte das terras serem 

utilizadas pelos pastos. 

A área se destaca por possuir empresas do setor extrativo-mineral de destaque no 

cenário nacional. São extraídos os seguintes minerais: calcário, amônia, uréia e gás 

carbônico. As empresas de destaque são a Cimesa (Cimento Sergipe), pertencente ao 

Grupo Votorantin, responsável pela extração e transformação do calcário; a Fafen, a antiga 

Nitrofértil, é responsável pela produção e exportação de amônia e uréia; e a White & 

Martins, responsável pela extração do gás no estado de Sergipe. 

As principais contribuições realizadas por estas empresas no município de 

Laranjeiras são a geração de empregos diretos e indiretos e uma maior arrecadação de 

impostos que possibilita a ampliação da receita do município e absorção de um certo 

número de mão-de-obra qualificada, mas que vem de fora para trabalhar nessas empresas. 

No município de Nossa Senhora do Socorro existe um Distrito Industrial construído 

para dinamizar a área recém construída do Complexo Taiçoca, para atender a população 

local no sentido de dar uma maior quantidade de emprego. 

O comércio é ligeiramente desenvolvido, principalmente no município de Nossa 

Senhora do Socorro e Laranjeiras, apesar da forte influência de Aracaju com a maioria dos 
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fluxos comerciais do estado. Um outro problema em Laranjeiras advém das enchentes do rio 

Cotingüiba que dão prejuízos aos comerciantes, conforme depoimentos colhidos no trabalho 

de campo. 

Tabela 05 

Sub-bacia do rio Cotingüiba 

Principais produtos agrícolas de lavoura temporária 

LAVOURA TEMPORÁRIA 

Produto 
Área destinada à 
colheita (hectare) 

Área 
plantada 
(hectare) 

Quantidade 
produzida 

Rendimento médio 
(kg/ha) 

Valor 
(mil 
R$) 

Amendoim 12 12 65 4.038 50 

Cana-de-

açúcar 
4.586  4.586 298.736 190.191 5.513

Feijão 129 129 74 2.176 39 

Mandioca 520 520 5.313 37.688 383 

Milho 430 430 397 10.426 101 

Fonte: IBGE, Produção da Pecuária Municipal 1999; Malha municipal digital do Brasil 1997. 

 

Como podemos observar na tabela 05, a cana-de-açúcar é o produto de maior destaque nos 

municípios pertencentes à sub-bacia. A história de ocupação do vale do Cotingüiba mostra 

que essa atividade agrícola sempre foi predominante na região, mas hoje a rentabilidade já 

não é igual a dos anos anteriores, apesar de ser ainda muito alta. Por conseguinte as 

lavouras estão sendo substituídas por pastagens. 

A situação sanitária dos municípios pertencentes à sub-bacia é vista na tabela 06, 

mostrando que a maioria dos domicílios possui banheiro. O município de Nossa Senhora do 

Socorro tem o maior índice percentual de domicílios com banheiro, 94,9%, e o de menor 

índice é Areia Branca, com 82,4%. De maneira geral as condições são boas se comparamos 
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com o resto do estado de Sergipe. Tal informação objetivou informações indiretas a respeito 

do uso do leito do rio como canal direto para os dejetos. 

Tabela 06 

Sub-Bacia do Rio Cotingüiba 

Existência de banheiro e tipo de esgotamento sanitário por domicílios particulares 
permanentes 

Tinham banheiro ou sanitário 

 
Municípios 

 
Total 

Total 

Rede 
geral de 

esgoto ou 
pluvial 

 

Fossa 
séptic

a 

Fossa 
rudimenta

r 

val
a 

Rio, lago 
ou mar 

Outro 
escoadour

o 

Não tinha 
banheiro 

nem 
sanitário 

Areia Branca 3.433 2.829 10 8 2.802 5 1 3 604 
Laranjeiras 5.380 4.692 757 1.393 2.426 26 61 29 688 

N. S. do 
Socorro 

32.65
1 30.993 15.074 7.509 5.301 159

0 1.124 395 1.658 

Riachuelo 1.894 1.644 677 823 31 83 20 10 250 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 

No que diz respeito à destinação dos dejetos dos sanitários, percebemos que os 

municípios de Areia Branca e Laranjeiras possuem um índice de ligação na rede geral de 

esgoto sanitário ou pluvial muito baixo, 0,35% e 16,1% respectivamente. A situação dos 

outros dois municípios é um pouco melhor, Riachuelo (41%) e Nossa Senhora do Socorro 

(48,6%). 

Se os resíduos sólidos não forem destinados adequadamente podem gerar impactos 

ambientais na sub-bacia, já que a poluição da água pela presença do lixo, poderá trazer 

risco a saúde e bem-estar das comunidades humanas que aí se localizam. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A sub-bacia do rio Cotingüiba apresenta uma área de extensão reduzida, comparada 

a outras de maior porte, que englobam o quadro hidrográfico do território sergipano, porém 

exerce um papel singular no cenário do estado, exatamente porque a mesma banha terras 

de quatro municípios economicamente importantes. 

No tocante aos sistemas ambientais físicos, verificamos que as rochas sedimentares 

ocupam grande parcela da sub-bacia, a exceção dos setores aluviais, costeiros e de 

pequena ocorrência de rochas metamórficas nos divisores oeste da sub-bacia (nascente do 

Cotingüiba). Os sedimentos quaternários relacionados aos depósitos aluvionais, marinhos e 

fluviomarinhos, de idades holocênicas e pleistocênicas, que teve na sua evolução a 
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contribuição dos episódios de oscilação climática e elevação do nível relativo do mar 

durante o quaternário. 

Na sub-bacia do rio Cotingüiba o componente geomorfológico corresponde a quatro 

domínios: pediplano sertanejo, tabuleiros costeiros, planície aluvial e planície fluviomarinha. 

Os aspectos naturais da sub-bacia, possibilita a mesma uma configuração confortável, 

apresentando solo propício a utilização agrícola, cujo relevo é pouco acidentado, mananciais 

hídricos, tantos fluviais como de precipitação. 

A população da área é eminentemente urbana, causando uma pressão intensa nos 

sítios urbanos, provocando degradação socioambiental, pois as moradias se localizam em 

áreas periféricas, geralmente nas margens dos rios ocupando o lugar da mata galeria. 

As condições sanitárias não oferecem tanta segurança para a qualidade de vida da 

população, apesar da maioria dos domicílios apresentarem banheiro. E os dejetos destes 

poluem o leito do rio, causando problemas de saúde para quem vive dele. 

No que tange o uso do solo, as pastagens predominam na região, apesar do 

destaque da lavoura de cana-de-açúcar, historicamente utilizada na região, que vem tendo 

prejuízos no estado, mas que no resto da Zona da Mata Nordestina o cultivo permanece 

pujante. Devido a esta situação, o gado parece ser a melhor alternativa para resolver o 

problema. 

Foram detectados alguns problemas ambientais como o assoreamento do leito do 

rio, perda da mata ciliar, enchentes, poluição industrial e emissão de resíduos por sistema 

de esgotos domésticos, perdendo assim sua vitalidade e vazão original. Uma forma de 

controlar a poluição do rio, segundo informações técnicas, seria reter o lixo proveniente das 

indústrias, e, misturando-o com nitrogênio, aproveitá-lo para a adubação do solo. 

O clima exerce um papel de insumidor de energia ao leito do fluvial. Neste particular, 

tem-se a informar que o rio Cotingüiba tendo suas nascentes no semi-árido, adquire maior 

projeção ao banhar áreas do agreste sergipano. Considerando que dois municípios dispõem 

de informações climatológicas regulares, Riachuelo e Laranjeiras, ambos localizados na 

transição climática, pode-se afirmar que seus parâmetros pluviais – média, desvio padrão e 

coeficiente de variação – calculados por PINTO (1999), são significativos para uma área 

nordestina. São assim definidos: Laranjeiras em 67 anos de dados, registra média pluvial de 

1.280,1 mm, um desvio padrão de 351,28 mm e um baixo coeficiente de variação, 27,44%; 

Riachuelo também apresenta um média pluvial elevada, 1.715,89 mm, desvio padrão de 

491,09 e uma certa regularidade relativa em sua distribuição, 28,62%. 

Verifica-se então que a sub-bacia do Cotingüiba tem uma regular distribuição 

pluviométrica, com baixa variabilidade absoluta e relativa, com maior irregularidade no seu 
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regime pluvial, tendo em vista a definição dos períodos secos e chuvosos. Os meses mais 

secos são março, outubro e dezembro, o mais chuvoso é junho, e as precipitações se 

concentram no período de outono-inverno. 

Pode-se afirmar, por conseguinte, que a precipitação pluvial média é confiável, sem 

flutuações significativas em torno de seu comportamento pluvial padrão, considerando as 

áreas banhadas pelo rio Cotingüiba, localizado em território sergipano. 
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