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RESUMO – A expansão urbana aliada ao uso dos recursos naturais tem ocasionado significativos 
problemas ambientais, especialmente nos recursos hídricos. Assim, este texto analisa os impactos 
do crescimento de cidades, em torno do rio Poxim-Sergipe. A metodologia baseada no zoneamento 
de pequenas e médias bacias hidrográficas, consistiu no georreferenciamento dos corpos d’água e 
distribuição dos problemas ambientais e conseqüente mapeamento das informações. O rio Poxim, 
que surge após a junção dos rios Poxim-Açu e Poxim-Mirim percorre trechos peri-urbanos e 
urbanos dos municípios de São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro e Aracaju - capital sergipna. 
Este importante manancial de água doce participa com 40% do abastecimento de Aracaju e 
contribui com a diluição de efluentes domésticos. Entretanto, a ausência de planejamento e política 
de conservação ambiental resultam numa sub-bacia hidrográfica com comprometimentos, no que 
diz respeito a aspectos de erosão, deposição de resíduos sólidos no solo e na água; bem como 
despejos de esgotos nos corpos d´água, oriundos de residências e indústrias, sem prévio tratamento. 
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ABSTRACT - The urban expansion together the use of nature resources have done main 
environmental problems, especially in water resources. This text analyzes the impacts of urban 
growth around Poxim river – Sergipe. The methodology based in the planning in little and medium 
hydrographic basin, was done with a System Global Position (GPS) of water courses and 
distribution of environmental problems with mapping of informations. The initial of Poxim river is 
after the union of the rivers Poxim-Açu and Poxim-Mirm, to go through urban space of São 
Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro and Aracaju cities from Sergipe. This important water 
resource participates of 40% of Aracaju’s supplies and contributes to the dilution of domestic 
effluents. Whatever, the absence of urban planning and politician to environmental conservation 
results in a hydrographic basin with problems like erosion, deposition of solid residuum in water 
and soil, as well as deposition of domestic drainage in water resources originated of residences and 
industries, without previous treatment. 

Palavras-chave: gestão de recursos hídricos, planejamento ambiental. 
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1 – INTRODUÇÃO 

A sub-bacia hidrográfica do rio Poxim pode servir como um caso emblemático da política e 

gestão de recursos hídricos em Sergipe e no Brasil, porque apesar de sua importância histórica e 

atual como fonte de água para a cidade de Aracaju, houve pouca preocupação com a efetiva 

preservação de seus recursos naturais. Ao mesmo tempo em que esta importante unidade de 

planejamento chegou a representar 70% do abastecimento de água para consumo humano, hoje 

contribuindo com menos de 40%. A ausência de planejamento urbano contribuiu para que os 

resíduos líquidos fossem jogados em suas águas, com e sem prévio tratamento. 

O rio Poxim, em seu trecho final, é totalmente urbanizado e atravessa o Distrito Industrial de 

Aracaju, onde se concentra a maior parte das indústrias dos setores de mobiliário de madeira, 

artefatos de metal, produtos alimentícios, vestuário, construção civil, químicas, gráfica e outros 

setores. Este corpo d´água apresenta uma interessante interação com a população, ou seja, aspectos 

positivos como o uso do corpo d’água para fins de pesca artesanal de pequenas criações animais 

(peixes, camarões, porcos, etc.) o que se estende até a Maré do Apicum, passando por ocupação de 

zonas para lazer, como campo de futebol, banhos e bares. No entanto, intensificam-se os problemas 

de ordem ambiental, como deposição de lixo, canais pluviais e esgotos domésticos, entre outros. 

A urbanização se acentuou de forma expressiva ao longo do último século em nível mundial, 

variando de intensidade e de forma de um lugar para o outro, em decorrência das peculiaridades 

locais. Esse crescimento, que ocorre na maior parte das cidades brasileiras tem se acelerado bastante 

nos últimos anos, e na capital sergipana – Aracaju, não tem sido diferente, pois apresenta hoje uma 

densidade populacional de tamanho compatível com as demais cidades médias e capitais estaduais 

(França, 1999). 

 Nesse contexto, o presente trabalho objetiva analisar os corpos d´água na parte peri-urbana e 

urbana do rio Poxim, no estado de Sergipe, de acordo com as potencialidades e restrições de uso 

dos recursos naturais e suas interações com a população e conseqüências ambientais.  

2 - MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 - Caracterização da área de estudo 

A Sub-bacia hidrográfica do rio Poxim se encontra na porção leste do Estado de Sergipe, 

abrangendo parte dos municípios de Itaporanga d’Ajuda, Areia Branca, Laranjeiras, Nossa Senhora 

do Socorro, São Cristóvão e Aracaju. Está localizada entre as coordenadas geográficas de 10°55’ e 

10°45’ de latitude sul, e 37°05’ e 37°22’ de longitude oeste; recebe as águas dos rios Poxim-Mirim, 

Poxim-Açu e Pitanga. De formato alongado, no sentido noroeste-sudeste, esta unidade de 

planejamento possui uma área de 397,95km2, sendo limitada, ao sul, pela bacia hidrográfica do rio 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 
 

4 

Vaza-Barris e, ao norte, pelo rio Sergipe. As suas principais nascentes localizam-se a oeste, limite 

final da Serra dos Cajueiros e, sua foz, a leste, no complexo estuarino Sergipe/Maré do Apicum, 

próxima ao Oceano Atlântico.  

Esta Unidade de planejamento está inserida nos domínios da Província Costeira e Margem 

Continental, representadas pelas bacias sedimentares costeiras meso-cenozóicas e suas extensões 

submersas na margem continental, desenvolvidas a partir do Jurássico (Santos, 2003). A forma de 

relevo dominante nesta unidade de planejamento é de colina com cristas e topos arredondados, 

embora também apareçam os interflúvios tabulares. A quase homogeneidade das formas é devido às 

características sedimentares das rochas, variando, todavia, o nível de aprofundamento da drenagem.  

De acordo com a classificação climática de Köppen, a sub-bacia hidrográfica do rio Poxim se 

enquadra no tipo As (clima tropical úmido com seca no verão), em virtude da proximidade do mar e 

pelo baixo relevo, exposto aos ventos alísios. Para Soares (2001), os índices pluviométricos 

apresentam valores totais médios anuais bastante distintos e coerentes, sendo na faixa litorânea 

equivalentes a 1900mm, na parte média, a 1800mm e, na superior a 1600mm. Silva (2001) 

acrescenta que o período chuvoso concentra-se nos meses de março a julho. A temperatura oscila 

entre 23oC para os meses mais frios (julho e agosto) e 31oC para os meses mais quentes (dezembro 

e janeiro). 

2.2 - Água e meio ambiente 

Os trabalhos de campo para realização do presente estudo ocorreram de agosto a novembro 

de 2006, sendo que no mês de maio de 2007 foram realizadas atualizações e refinamento das 

informações. Para registro do uso e ocupação do solo e das águas, lançamento de efluentes 

domésticos e industriais e deposição de resíduos sólidos a bacia hidrográfica foi percorrida e 

georreferenciada (Figura 1). Esta metodologia baseia-se no levantamento e zoneamento de 

pequenas e médias bacias hidrográfica, com interpretações temáticas, mapeamentos e a análise do 

meio físico-natural e as interferências humanas, de acordo como preconiza Christofoletti (1990)  e 

Mendonça (1999). 
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Figura 1. Georreferenciamento dos corpos d´água  e problemas ambientais da sub-bacia 

hidrográfica do rio Poxim 

Fonte: Trabalho de Campo, em 19 de maio de 2007. 

 

Os documentos cartográficos utilizados como base constam do Atlas Digital sobre Recursos 

Hídricos (SERGIPE, 2004). De maneira integrada, os arquivos vetoriais digitais de referência auxiliaram 

sobremaneira na confecção de mapas e na projeção das informações secundárias levantadas pelo projeto, 

possibilitando a migração e atualização das mesmas através da base de dados relacional do Sistema de Informações 

Geográficas (SIG). As informações em formato digital foram integradas, analisadas e processadas tendo como 

unidade mínima de estudo o limite da sub-bacia hidrográfica do rio Poxim, conforme a Política Nacional de Recursos 

Hídricos. 

Com o mapa base topográfico na escala de 1:100.000 digitalizado, foi possível desenvolver as 

atividades de associação dos dados com as ferramentas dos programas, sendo que em cada mapa 

foram respeitados as suas peculiaridades e os objetivos definidos pelos limites do estudo: 

I. o mapa de hidrografia constou de plotagem de todos os canais de drenagem perenes e 

intermitentes passíveis de serem mapeados na escala de 1:100.000, sendo que em sua 

consecução foram acrescidos todos os corpos d’água georreferenciados no trabalho de 

campo; 

II. o mapa de distribuição de problemas ambientais consistiu na plotagem dos dados pontuais 

de campo de lançamento de esgotos e de disposição inadequada do lixo, seja no solo ou 

diretamente nos corpos hídricos, além de erosão. 
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Foram levantadas, ainda, fontes primárias e secundárias nas bibliotecas central da 

Universidade Federal de Sergipe (UFS), da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa) – Tabuleiros Costeiros, da Superintendência de Recursos Hídricos do Estado de Sergipe 

(SRH-SE), da Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO), e da Companhia de 

Desenvolvimento Industrial de Sergipe (CODISE) e também através de busca na Rede Mundial de 

Computadores (INTERNET).  

3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 - Corpos d´água 

O rio Poxim surge após a junção dos rios Poxim-Açu e Poxim-Mirim, próximo a BR-101 Sul, 

no povoado Pai André, no município de São Cristóvão, que se caracteriza por atravessar uma 

planície aluvial. Em sua trajetória final, o rio Poxim (Figura 2) atravessa áreas urbanas de São 

Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro e Aracaju, que se assemelham por apresentar problemas 

ambientais. 

 O rio Poxim, nas imediações do bairro Roza Elze, no município de São Cristóvão, margeia, 

pela direita, alguns conjuntos habitacionais, como o Tijuquinha, Eduardo Gomes, Manoel Preto, 

Vila de São Cristóvão, Conjunto Jardim Universitário e outras localidades – como a Invasão da 

Tieta. Nesta região, devido a uma barragem à jusante, torna-se navegável para pequenas 

embarcações (Figura 3), e possui grande parte de seu espelho d’água tomado por vegetações 

aquáticas. 

 

 

 

Figura 2. Hidrografia do rio Poxim-Sergipe, em sua parte urbana. 
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Figura 3. Barragem do rio Poxim, no limite dos municípios de São Cristóvão e Aracaju, no estado 

de Sergipe.  

Fonte: Trabalho de Campo, em 19 de maio 2007. 

 

Um dos poucos afluentes que não foi transformado pelo processo de urbanização, é o riacho 

Xoxota, cuja nascente encontra-se nas proximidades do Colégio Estadual “Professor Hamilton 

Alves”, no Conjunto Eduardo Gomes. A área da nascente deste riacho encontra-se ocupada pela 

Estação de Tratamento de Esgotos – Rosa Elze, pertencente à DESO, sendo que os efluentes, após 

tratamento, são lançados em seu curso. Seguindo seu leito, perto da Escola Municipal Armindo 

Guaraná, observou-se que as margens têm elevado nível de desmatamento, contendo casas em suas 

proximidades. Com a urbanização desta área foi construída a Vila de São Cristóvão, cujos efluentes 

domésticos estão sendo lançados diretamente neste curso d’água, comprometendo seriamente o 

meio ambiente e dificultando a vida dos moradores do entorno. O riacho Xoxota também cruza a 

área da Universidade Federal de Sergipe e, em parte do seu trecho, recebe os efluentes vindos da 

lagoa de oxigenação existente na área. Segundo informações técnicas da Prefeitura do Campus 

Universitário “Professor José Aloísio de Campos”, responsável pela manutenção da mesma, esta 

não se encontra em funcionamento completo, realizando apenas a decantação simples de todo o 

fluxo depositado na lagoa. 

No Parque dos Faróis, no município de Nossa Senhora do Socorro, à margem esquerda, a 

situação do rio se assemelha à encontrada em São Cristóvão. Nesta área, o Poxim já se confunde 
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com sua planície aluvial e apresenta-se largo, com muita vegetação. A Figura 4 retrata o uso do 

Poxim para lazer de moradores, sobretudo crianças, que se queixam de problemas dermatológicos e 

animais, numa área denominada de “banho cigano”. Neste conjunto, a situação ambiental apresenta-

se de modo mais grave por não possuir sistema de esgotamento sanitário nem área urbanizada que 

possa servir de contenção entre as áreas urbanas e as margens do curso d’água. 

 

 

Figura 4. Uso do Poxim para lazer de moradores e animais do Conjunto Parque do Faróis, 

município de Nossa Senhora do Socorro-SE.  

Fonte: Trabalho de Campo, em 03 de outubro 2006. 

 

Na divisa entre os municípios de São Cristóvão e Aracaju, na Avenida Marechal Rondon, 

encontra-se uma captação para coleta d’água da DESO. Esta obra de engenharia, projetada pelo 

Engenheiro Saturnino Brito e inaugurada em 1958, passou a ser o principal abastecedor de água da 

capital sergipana. Em 1968 e 1979 sofreu modificações e atualmente contribui com cerca de 27% 

do volume total de água ofertada, com vazão de 580L/s (SERGIPE, 2006). A estação de coleta de 

água é composta de uma eclusa sobre a avenida Marechal Rondon que se tem por finalidade conter 

o avanço da cunha salina e represar a água, além de uma unidade de bombeamento e uma estação 

de tratamento (Figura 5). 
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Figura 5. Margens do rio Poxim nas proximidades da Estação Coletora de Água da DESO, próximo 

à Universidade Federal de Sergipe, município de São Cristóvão-SE. 

Fonte: Trabalho de Campo, em 20 de agosto de 2006. 

 

Na zona oeste de Aracaju o rio Poxim inicia sua trajetória final em direção ao complexo 

estuarino do rio Sergipe, adentrando nos Bairros Capucho, Jabotiana, São Conrado, Inácio Barbosa, 

Farolândia, Jardins e Coroa do Meio. Em todas essas áreas urbanizadas, bem como em outras que 

possuem relações com este corpo d’água, foram constatados problemas ambientais advindos de 

focos de lixo doméstico, erosão, desmatamentos e efluentes residenciais e industriais.  

No Bairro Capucho existem ainda áreas que podem ser aproveitadas como zonas de 

preservação e/ou parques urbanos. Nas imediações dos Conjuntos Sol Nascente e Santa Lúcia, no 

bairro Jabotiana, em ambas as margens o rio Poxim, apresenta filetes de vegetação de mangue. 

Soares (2001) relata que, anteriormente à ocupação urbana na região, este curso d´água servia como 

fonte de alimento e lazer, sendo atualmente impróprio para tais usos, porque suas características 

físicas, químicas e biológicas estão alteradas. 

Nesta área, encontra-se o canal da Várzea Grande, parcialmente revestido e urbanizado. Este 

canal separa os dois altos topográficos do bairro Jabotiana, possuindo terreno deprimido, com águas 

salobras, leito parcialmente ocupado por Poaceas, Ciperceaes e raras manchas de manguezais. 

Para ilustrar uma das grandes problemáticas da capital sergipana, a questão da 

macrodrenagem das águas pluviais que se confunde com o saneamento ambiental, foi percorrido um 

riacho que se origina no Bairro Pereira Lobo, nas imediações da rua Leonel Curvelo e atravessa os 

bairros Luzia, Ponto Novo e Jabotiana e Conjuntos como Jessé Pinto Freire e Médice. Este 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 
 

10 

tributário do Poxim, conhecido por canal do Grageru ou Médici, atualmente funciona como um 

canal de águas pluviais, ora revestido de concreto, outras vezes de terra batida e vegetação esparsa 

(Figura 6), recebe efluentes líquidos e sólidos. 

 

 

Figura 6. Canal de águas pluviais, no bairro Luzia, no município de Aracaju-SE. 

Fonte: Trabalho de Campo, em 23 de agosto de 2006. 

 

Este corpo d´água atravessa o Distrito Industrial de Aracaju, recebendo os efluentes líquidos e 

sólidos de 16 unidades fabris dos mais variados setores da indústria, podendo-se citar fábricas de 

produtos alimentícios, metalurgia, produtos químicos, movelarias e outros setores. Esta área 

localiza-se entre os bairros Jabotiana, Inácio Barbosa e São Conrado na capital sergipana e constata-

se um crescimento preocupante na região, onde já se tem confirmação de construção de outras 

unidades fabris além de áreas residenciais. 

Nos trabalhos de campo constatou-se que há problemas ambientais provenientes dos dejetos 

industriais e domésticos, além do desmatamento da mata ciliar, afetando não só a população local 

como ao próprio rio Poxim, que já demonstra sinais como contaminação da água e poluição 

ambiental. Na continuação do seu trecho urbano, após a junção com o rio Pitanga/Canal de Santa 

Maria, atravessa o bairro Inácio Barbosa, onde se observa vegetação de mangue apenas na margem 

direita. 

No conjunto Parque dos Coqueiros, no mesmo bairro, o padrão se repete com a margem 

direita do rio Poxim parcialmente preservada, e com a margem esquerda, com problemas 

ambientais. O aglomerado habitacional apresenta um contraste socioeconômico, com famílias de 

classes média e baixa vivendo em casas de taipa. Além de moradia, o conjunto Parque dos 
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Coqueiros, apresenta algumas indústrias que engrossam o volume da contaminação do rio Poxim, 

onde se jogam dejetos químicos.  

Na área do bairro Inácio Barbosa, pode ser constatado um espaço urbanizado, contendo praça de esportes, 

calçadão, bosque, bares e restaurantes onde se destaca, a Confraria do Cajueiro, ponto de encontro nos 

finais de semana de Aracaju e local de referência para manifestações em defesa dos rios sergipanos, as quais já 

aconteceram com participação da população local e órgãos competentes do nosso Estado.  

Na proximidade do Parque dos Cajueiros, na margem direita do rio Poxim, encontra-se uma pequena área de 

mangue preservada, enquanto na esquerda os sinais da intervenção humana são maiores, através da presença de focos 

de lixo doméstico tanto no solo como na água. Porém ainda constata-se neste trecho área de pesca, inclusive com a 

presença de Associação de Pescadores local, que de acordo com alguns relatos, encontra-se em declínio nos últimos 

anos .  

Na capital sergipana, o rio Poxim se insere na área de estuário do rio Sergipe, nas 

proximidades do bairro 13 de Julho, e coincide com a Planície Fluvio-Marinha característica da 

região, além de um sério e secular problema de macrodrenagem urbana. São muitos os canais 

urbanos que atravessam a cidade de Aracaju, advindos dos respectivos bairros: Jardins, Orlando 

Dantas, São Conrado, Atalaia e Augusto Franco, que por sua vez interligam-se com o complexo 

estuarino Poxim/Sergipe/Maré do Apicum.  

Wanderley (2006), descrevendo o inconstante rio Sergipe e a evolução de sua foz, por meio 

de cartas náuticas da marinha do século XIX e XX e fotografias aéreas do século XX, demonstra 

que a barra deste rio era ampla e desembocava no oceano Atlântico por meio de quatro barras. 

Através da dinâmica própria do rio Sergipe, o seu complexo estuarino foi adquirindo a forma atual, 

com gradativo fechamento das barras sul e leste, restando a barra de Propriá ou norte e surgimento 

do braço morto, ou Maré do Apicum, bem como de parte significativa dos bairros Atalaia e Coroa 

do Meio. O Poxim, que desaguava direto no mar, através da Barra da Barreta, atualmente apresenta 

sua foz na Maré do Apicum, em termos de geomorfologia fluvial.  

Porém, considerando que a unidade de planejamento estabelecida pela Superintendência de 

Recursos Hídricos do Estado de Sergipe (SRH-SE), em Sergipe (2004), como o limite para fins de 

planejamento de recursos hídricos, o encontro do rio Poxim (Maré do Apicum) com o Rio Sergipe 

(Figura 7), este estudo também se estendeu até este local. Em seu trecho final, em direção à foz no 

rio Sergipe, após o Parque dos Cajueiros, o rio Poxim margeia, pelo lado esquerdo, os calçadões dos 

bairros Jardins e 13 de julho, áreas consideradas nobres de Aracaju, mas com claros problemas de 

saneamento ambiental. 
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Figura 7. Encontro do rio Poxim – Maré do Apicum no Rio Sergipe, bairro Corroa do Meio, no 

município de Aracaju-SE. 

Fonte: Trabalho de campo, em 22 de novembro de 2005. 

 

3.2 – Relações Ambientais e Antrópicas 

Nas visitas de campo foram levantados inúmeros problemas ambientais, cuja classificação e 

hierarquização podem ser conferidas na metodologia deste estudo. Na Figura 8 encontram-se 

plotados no mapa de distribuição espacial os principais problemas encontrados na parte urbana do 

rio Poxim, com destaque para a disposição final de lixo, lançamento de esgoto e erosão no solo. 

França (1999) relata que em cumprimento à lei Federal nº 6766/79, que trata do parcelamento 

da terra para fins urbanos, o governo do Estado de Sergipe criou uma comissão para estudar a 

disponibilidade de recursos hídricos. Esta equipe indicou o rio Poxim como um manancial de água 

prioritário para o abastecimento de Aracaju, devendo ser recuperado e preservado. Os resultados do 

presente trabalho permitem inferir que muito pouco foi realizado nesse sentido. 
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Figura 8. Distribuição dos problemas ambientais do rio Poxim-Sergipe, em sua parte urbana. 

 

Os impactos sobre os atributos físicos do solo, na maioria das vezes, são provenientes de 

fatores extrínsecos à sua natureza, normalmente por causa do manejo agrícola inadequado que 

culmina com a erosão, intensificada pelo uso além da capacidade de suporte. Assim, sinais de 

impactos erosivos, originários da ação de lixiviação no solo, sejam pela agropecuária ou extração de 

minerais ou manutenção inadequada de estradas, podem ser constatados ao longo de toda a sub-

bacia hidrográfica do rio Poxim.  No cenário urbano analisado, sobressai-se a problemática das 

estradas e ruas mal planejadas e conservadas (Figura 9). A ausência de manutenção das estradas, 

caminhos e rodovias, bem como suas unidades a exemplo de bueiros, pontas de alas e outros 

elementos da drenagem, de responsabilidade do poder público, afeta o escoamento das águas 

pluviais e os fluxos de água dos córregos, riachos e rios, por meio da inexistência e/ou obstrução 

dos mesmos, fazendo com que as rodovias e caminhos funcionem como micro-barragens, gerando 

impactos semelhantes às represas e aos reservatórios (Rebouças et al., 2006). 

No bairro Rosa Elze, município de São Cristóvão, localiza-se uma das estações de tratamento 

de esgoto da DESO, denominada ETE – ROSA ELZE, que utiliza, no seu processo de tratamento, 

um conjunto de lagoas facultativas e de maturação, atendendo a 5.000 habitantes, e de acordo com 

Pinto e Mendonça (2004) este sistema possui um funcionamento satisfatório, do ponto de vista 

sanitário, por apresentar eficiência na remoção de patógenos e matéria orgânica. Constatou-se que 

esta estação foi construída na nascente do riacho Xoxota, para desviar os efluentes domésticos 

previamente tratados para este curso d’água que vai desaguar no Poxim, após a captação de água da 

DESO. 
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Figura 9. Estrada do Conjunto Manoel Preto com sinais de erosão pluvial, na sub-bacia hidrográfica 

do rio Poxim, no município de São Cristóvão-SE. 

Fonte: Trabalho de campo, em 21 de agosto de 2006 

 

Encontra-se parcialmente construída, no bairro Jabotiana, município de Aracaju, a estação 

recuperadora de qualidade da DESO, denominada ERQ-OESTE, que prestará serviços de 

saneamento e atenderá aos bairros Inácio Barbosa, Ponto Novo, Jardins e partes do Luzia, Jabotiana 

e Grageru. O resultado desta situação é que grande parte do esgoto da zona sul de Aracaju é 

despejado “in natura” no curso do Poxim, comprometendo a qualidade das águas que se lançam no 

Oceano Atlântico. 

A estação de tratamento de esgoto do conjunto Orlando Dantas, bairro São Conrado, no 

município de Aracaju, denominada ETE Orlando Dantas, possui sete reservatórios, para receber os 

esgotos provenientes do São Conrado (Figura 10). Esta estação funciona pelo processo de Valo de 

Oxidação e apesar de uma capacidade de tratamento de 80L/s, encontra-se atuando com apenas 

20L/s de água. Isso é decorrente da falta de rede de drenagem nos conjuntos residenciais, a fim de 

permitir que outros 60L/s  cheguem até a estação. Para a ampliação desta rede é necessário que a 

DESO, a Prefeitura do Município de Aracaju e o Estado de Sergipe se responsabilizem por ampliar 

essa rede, visto que a atual já possui vinte anos de existência. 
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Figura 10. Estação de Tratamento de Esgoto do bairro São Conrado, pertencente à Companhia de 

Saneamento de Sergipe, município de Aracaju-SE.  

Fonte: Trabalho de Campo, em 04 de agosto de 2006. 

 

Os efluentes desta estação, após prévio tratamento, são lançados no riacho Samambaia, contribuinte original do 

Pitanga, que após o processo de urbanização liga-se com o Poxim. Vale registrar, que com base nas observações de 

campo, verifica-se que a quantidade de matéria orgânica lançada neste corpo d’água e também no riacho Xoxota, 

após a ETE – Roza Elze, deixa os leitos dos riachos com bastante vegetação, dificultando o fluxo contínuo do recurso 

hídrico. 

As constantes doenças e a poluição em uma comunidade são razão maior para que as ações de 

saneamento sejam contínuas. Para a minimização ou erradicação das doenças oriundas da falta de 

saneamento, diversas ações de saúde pública e de preservação devem ser implementadas através de 

obras de engenharia de saneamento (Daltro Filho, 2005). Este autor argumenta ainda que as práticas 

de saneamento, no Brasil e em Sergipe, nem sempre são consideradas de forma literal, porque, por 

um lado, as ações priorizam o abastecimento d’água, por outro, há falta de recursos financeiros. 

O cenário na sub-bacia hidrográfica do rio Poxim, relativo ao abastecimento d’água e 

saneamento básico, permite inferir que houve pouca prioridade nas obras de engenharia de 

saneamento. Mais graves do que as estações de tratamento de esgoto doméstico planejadas para os 

corpos d’água desta unidade de planejamento são os dejetos líquidos lançados in natura, em toda a 

área urbana do Poxim. Este fato, ocorre no bairro Rosa Elze, município de São Cristóvão, seja na 

Invasão da Tieta ou na Vila São Cristóvão; no bairro Parque dos Faróis,  município de Nossa 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 
 

16 

Senhora do Socorro, e até nos bairros da capital sergipana que são margeados pelo rio Poxim 

(Figura 11). 

 

 

Figura 11. Dejetos líquidos de esgoto doméstico do bairro São Conrado, lançado in natura no rio 

Poxim, município Aracaju - SE. 

Fonte: Trabalho de campo, em 19 de setembro de 2006. 

 

Para o Estado de Sergipe como um todo, o setor comercial (e de serviços) é o mais 

representativo, em termos de contribuição para o Produto Interno Bruto (PIB). Ele representa 65,5% 

do PIB Sergipano, estando à frente dos setores industrial (24,3%) e agropecuário (10,2%), sendo o 

comércio de Aracaju o principal responsável por essa representatividade (BRASIL, 2001).  

As indústrias são predominantemente dos setores extrativista mineral, de construção civil e de 

transformação ligadas à fabricação de tecidos, produtos alimentícios e beneficiamento de produtos 

agrícolas e couro (BRASIL, 2001). Ainda de acordo com Silva et al. (2004), destacam-se as 

indústrias de petróleo e gás natural (terceira maior produção do país) e também as indústrias de 

cloreto de sódio e potássio (para uso em fertilizantes e cimento). Os municípios de Aracaju e Nossa 

Senhora do Socorro concentram dois dos três maiores pólos industriais do Estado. 

O rio Poxim em seu trecho final é totalmente urbanizado e atravessa o Distrito Industrial de 

Aracaju, onde se concentra a maior parte das indústrias dos setores de mobiliário de madeira (24% 

do total), artefatos de metal, produtos alimentícios, vestuário, construção civil, químicas, gráfica e 

outros setores (Figura 12).  
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Figura 12. Distribuição por setores das indústrias no Distrito Industrial de Aracaju, 

compreendidas na parte urbana da sub-bacia hidrográfica do rio Poxim, Sergipe. 

Fonte: Comunicação escrita pela CODISE, relacionada ao ano de 2006. 

 

Os dejetos industriais despejados diretamente no rio Poxim amplificam e complicam a 

qualidade das águas desta unidade de planejamento, especialmente aquelas próximas ao estuário e 

que serão devolvidas ao Oceano Atlântico. A partir das observações de campo constatou-se pequena 

preocupação ambiental nas unidades fabris presentes nesta unidade de planejamento, inclusive com 

indústrias, que lançam “in natura” restos de produtos químicos. 

A realidade observada no cenário urbano da sub-bacia hidrográfica do rio Poxim encontra-se no mesmo 

padrão descrito por Silva (2001) e Soares (2001), com destaque para a poluição por resíduos sólidos e esgotos 

domésticos e industriais. Isto revela uma intensa pressão antrópica que compromete a quantidade e sobretudo a 

qualidade da água. 

4 – CONCLUSÕES  

Na área urbana da sub-bacia hidrográfica do rio Poxim os problemas se acumulam, interagem 

e se complicam porque ocorrem intrinsecamente relacionados ao homem. A produção de efluentes 

urbanos e industriais, associada à problemática do lixo e crescimento desordenado das 

aglomerações humanas resulta em significativo comprometimento ambiental. 

 As ações de recuperação do rio Poxim nesta área podem ser sintetizadas em saneamento 

básico e áreas de lazer urbano, com adequação da paisagem. As estações recuperadoras de 

qualidade da água existentes devem ser ampliadas com o objetivo de tornar o processo de 
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transformação de efluentes domésticos mais eficiente. A rede coletora de dejetos líquidos nos 

bairros de Aracaju, São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro precisa ser construída e otimizada, 

sendo que os canais coletores de águas pluviais necessitam ser revestidos para permitir o livre fluxo 

d’água. Por outro lado, recomenda-se a construção de novas estações de tratamentos para esgotos 

domésticos e, sobretudo, para o Distrito Industrial de Aracaju, racionalmente adequada aos dejetos 

industriais. 
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