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RESUMO 
 
 

A crise mundial em torno da escassez dos recursos naturais, especialmente dos 
recursos hídricos, tem preocupado governantes, comunidade científica e sociedade 
de modo geral. A busca por soluções que possam minimizar os efeitos causados 
pela falta desses recursos e suas consequências para as populações mundiais, 
tornou-se um grande desafio a ser superado através da implementação de novas 
políticas que promovam o desenvolvimento com equidade. Preocupada com essas 
questões, a Organização das Nações Unidas propôs os Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio, cuja Meta 10 estabelece, até 2015, a redução, pela 
metade, da população mundial sem acesso a fontes seguras de água e saneamento 
básico. O Brasil, através de sua Política de Saneamento Básico, apresentou 
melhorias entre 2000 e 2010, porém, não foram suficientes para diminuir as 
desigualdades regionais no acesso às condições adequadas. Na zona rural da Mata 
Pernambucana, 60% da população é abastecida através de poços ou nascentes, 
carros-pipa ou água de chuva. Este trabalho tem por objetivo analisar o papel das 
nascentes no abastecimento de água das populações rurais difusas em 
assentamentos de reforma agrária desta Região, através de estudo de caso nos 
assentamentos Serra Grande e Divina Graça, onde a Sociedade Nordestina de 
Ecologia desenvolve projeto de recuperação de nascentes, voltado para o 
atendimento ao consumo doméstico das famílias assentadas. Como procedimentos 
metodológicos a pesquisa teve como pressuposto o conhecimento e a compreensão 
da realidade em campo, com base na fundamentação teórica, observando-se os 
aspectos naturais e antrópicos, os fatos e fenômenos socioambientais, as 
tecnologias do Projeto e a percepção dos beneficiários com relação às intervenções 
realizadas. Para tanto, o trabalho foi dividido em duas etapas. A primeira delas 
consistiu em caracterizar a Mata Pernambucana, analisar as políticas nacional e 
estadual de abastecimento, descrever o papel das nascentes, as tecnologias e 
legislação de proteção, e a demanda de abastecimento das populações dos 
assentamentos. A segunda consistiu em conhecer e caracterizar os assentamentos 
objeto da pesquisa, as ações e os resultados do projeto desenvolvido e o grau de 
satisfação das famílias beneficiadas. A análise do conjunto de informações obtidas 
com este trabalho possibilitou identificar a ausência de políticas voltadas para o 
abastecimento de água de populações rurais difusas, como também que soluções 
locais de baixo custo, compatíveis com as características ambientais, econômicas e 
sociais, tais como o aproveitamento do potencial hidrogeológico da Região através 
da recuperação e proteção de nascentes, a implantação de sistemas simplificados 
de abastecimento e ações de capacitação, educação ambiental e sanitária, podem 
subsidiar políticas e contribuir para a melhoria da saúde e consequentemente da 
qualidade de vida. 
 
Palavras-Chave: Mata Pernambucana, Assentamento Rural, Populações Difusas, 
Recuperação e Proteção de Nascentes, Abastecimento de Água.  
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ABSTRACT 

 

The world crisis around the shortage of natural resources, especially water, has been 
worrying rulers, scientific community and society in general. The search for solutions 
that can minimize the effects caused by the lack of those resources and their 
consequences for the world populations became a great challenge to be overcome 
through the implementation of new politics that promote development with justness. 
Concerned with those subjects, the United Nations Organization proposed the 
Millennium Development Goals whose Goal 10 establishes, up to 2015, the reduction 
in half, of the world population without safe water resources and basic sanitation 
access. Brazil, through its Politics of Basic Sanitation, presented improvements 
between 2000 and 2010, however, they were not enough to reduce the regional 
inequalities in access to appropriate conditions. In the rural area of Mata 
Pernambucana 60% of the population is supplied through wells or springs, water 
truck or rain water. This work has for objective to analyze the role of the springs in 
water supplying of rural diffuse populations at land reform settlements areas, through 
case study in Serra Grande and Divina Graça, where Sociedade Nordestina de 
Ecologia develops a springs’ restoration project, focused on the service to the 
domestic consumption of the resident families. As methodological procedures, the 
research had as presupposition the knowledge and understanding of the reality in 
field, based on theoretical substantiation, observing natural and anthropic aspects, 
facts and socioenvirinmental phenomena, the Project’s technologies and the 
beneficiaries' perception relative to the performed interventions. For so much, the 
work was divided in two stages. The first of them consisted in characterizing the 
Region of Mata Pernambucana, analyzing the politics of National and State water 
supply, describing the role of the springs, technologies and legislation of springs 
protection and the population water demand on the settlements. The second stage 
consisted in knowing and characterizing the settlements, objects of this research, the 
Project’s actions and its results and the satisfaction degree of the families benefitted. 
The analysis of the informations set obtained with this work, made possible to identify 
the absence of politics directed for rural diffuse populations water supply, as well as 
that local low cost solutions, compatible with environmental, economical and social 
characteristics, such as the region hydrogeologic potential advantage through 
springs recovery and protection, implantation of simplified water supply systems, 
training actions and environmental and sanitary education, can subsidize politics and 
contribute for health improvement and consequently to life quality.   
   
Word-key: Region of Mata Pernambucana, Land Reform Settlements, Diffuse 
Populations, Springs’ Recovery and Protection, Water Supply.    
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1 Introdução 

 

A motivação para realizar esta pesquisa se deveu ao fato do investigador, como 

analista de recursos hídricos da Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos do 

Estado de Pernambuco (SRHE), em 2010, ter participado da elaboração do Termo 

de Referência e do Edital para seleção de projetos de plantio de mata ciliar e 

recuperação e revitalização de nascentes em Áreas de Preservação Permanente 

(APP), a serem financiados pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro). 

Concorreram ao Edital, 21 projetos, dos quais cinco foram selecionados e um deles, 

apresentado pela Sociedade Nordestina de Ecologia (SNE), despertou a atenção do 

investigador, por apresentar uma proposta de recuperação e conservação de 

nascentes e da vegetação do entorno, na perspectiva da melhoria da qualidade da 

água para atendimento à demanda de abastecimento de populações rurais difusas. 

Esse diferencial em relação aos outros projetos despertou no investigador o 

interesse em aprofundar seus conhecimentos acerca do tema. Foi este o ponto de 

partida para a definição do tema desta pesquisa. 

Lotado atualmente na Gerência de Revitalização de Bacias Hidrográficas da Agência 

Pernambucana de Águas e Clima (APAC) – órgão responsável pelos projetos 

relacionados ao Edital Fehidro 01/2010, o investigador acompanhou o 

desenvolvimento das ações do projeto, o qual serviu de referência para a realização 

desta pesquisa. 

A área objeto desta pesquisa é a Região da Mata de Pernambuco, com recorte de 

análise na parte mediana da bacia hidrográfica do rio Natuba, onde estão situados 

os assentamentos de reforma agrária Divina Graça e Serra Grande, implantados 

pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), respectivamente 

nos municípios de Pombos e Vitória de Santo Antão, na Microrregião Vitória.  Os 

assentamentos somam uma área de 960,46 hectares, dividida em 120 parcelas com 

tamanho médio aproximado de 6,0 ha, sendo 90 em Serra Grande e 30 em Divina 

Graça (SNE, 2010). As famílias residentes nesses assentamentos, na sua maioria, 

utilizam água das nascentes existentes em suas parcelas, para uso doméstico, 

dessedentação de animais e irrigação das lavouras.  
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Inicialmente, para melhor compreensão da pesquisa, serão feitas algumas 

considerações acerca do projeto.  

O projeto, denominado Recuperação e Conservação de Matas Ciliares e de 

Nascentes na Bacia do Capibaribe, foi uma iniciativa da SNE em parceria com a 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Esta universidade possui um grupo 

de estudos sobre Gestão Ambiental de Bacias Hidrográficas, que desenvolve 

pesquisas acadêmicas e participa de projetos na área em estudo. Participam 

professores, alunos da graduação e da pós-graduação da UFPE, da Universidade 

Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), 

pesquisadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), 

técnicos do Governo e de Organizações Não Governamentais (ONGs), entre outras 

instituições. O papel do grupo é discutir, planejar, atribuir competências e 

responsabilidades e apresentar resultados com relação às pesquisas e projetos que 

estão sendo executados. O projeto Recuperação e Conservação de Matas Ciliares e 

de Nascentes na Bacia do Capibaribe faz parte dos estudos desse grupo.  

A SNE já desenvolve ações voltadas para a questão do reflorestamento de áreas 

degradadas e a proteção de recursos hídricos, tais como os projetos “Reflorestágua” 

e o “Nascentes do Natuba”, respectivamente financiados pela Petrobras Ambiental e 

pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente, através da seleção em editais públicos.  

O projeto Recuperação e Conservação de Matas Ciliares e de Nascentes na Bacia 

do Capibaribe teve como objetivo geral  “recuperar e conservar matas ciliares e 

nascentes em assentamentos rurais visando a proteção de APP e o uso sustentado 

da água pelos agricultores”. 

Participa do projeto uma equipe multidisciplinar com funções definidas de acordo 

com os objetivos específicos propostos. Foi também prevista no projeto a 

participação das comunidades nas tomadas de decisão e a inserção de mão de obra 

local nas intervenções a serem feitas. 

Diante do contexto apresentado, este trabalho pretende pesquisar a importância das 

nascentes no meio rural, partindo da hipótese de que sua proteção e recuperação 

consistem em alternativas de conservação dos recursos hídricos, capazes de 
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atender às demandas de abastecimento das populações rurais difusas na Mata 

Pernambucana. 

 

Como Objetivo Geral a pesquisa se propõe a conhecer e analisar o papel das 

nascentes no abastecimento de populações rurais difusas nos assentamentos de 

reforma agrária da Região da Mata Pernambucana. 

 

E como desdobramento da proposta anterior, foram definidos os seguintes objetivos 

específicos: 

 Identificar o potencial de uso das nascentes pelas populações rurais 

difusas na Mata Pernambucana; 

 Caracterizar o papel tradicional das nascentes no abastecimento 

doméstico em áreas de agricultura familiar; 

 Avaliar a adoção de tecnologias de conservação e uso sustentável de 

nascentes em políticas públicas estaduais e federal. 

O trabalho é composto por oito capítulos. O primeiro consiste nesta Introdução que 

ora é apresentada. O segundo apresenta a metodologia e os procedimentos 

metodológicos utilizados na pesquisa. O terceiro, intitulado “A Mata Pernambucana”, 

faz um breve resgate histórico sobre o uso e ocupação da Região e suas 

consequências para os recursos hídricos, e a caracteriza quanto aos aspectos de 

clima, unidades geoambientais, domínios hidrogeológicos, salinidade das águas 

subterrâneas, bacias hidrográficas, vegetação, população e economia. O quarto 

capítulo trata do abastecimento d’água na Mata Pernambucana, com foco na 

universalização de atendimento. O quinto trata do uso de nascentes pelas 

populações rurais difusas na Mata Pernambucana, abordando os conceitos e tipos 

de nascentes e o seu potencial no abastecimento dessas populações. O sexto 

capítulo trata da caracterização da área da pesquisa. O sétimo capítulo versa sobre 

a experiência na bacia do rio Natuba, onde a Sociedade Nordestina de Ecologia, 

juntamente com a Universidade Federal de Pernambuco, desenvolvem o projeto de 

recuperação e conservação de nascentes, visando o abastecimento de populações 

rurais difusas nos assentamentos Serra Grande e Divina Graça, em áreas dos 

Municípios de Vitória de Santo Antão e Pombos; descreve as ações e tecnologias 
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utilizadas no Projeto; apresenta, analisa e interpreta os resultados da pesquisa de 

campo e faz uma breve avaliação da experiência do Projeto na perspectiva da Mata 

Pernambucana. Por fim, no oitavo capítulo, são apresentadas as considerações 

finais da pesquisa.  
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2 Metodologia 
 
2.1 Instrumental metodológico 

 
A escolha de um método para uma pesquisa é de fundamental importância, pois ele 

possibilita a apreensão da realidade objetiva pelo investigador, quando este 

pretende explicar um fato ou um fenômeno e através da utilização de um conjunto 

de regras, desenvolve uma experiência controlada, que tem como finalidade 

contribuir para a produção de conhecimento científico (LAKATOS, 2007).  

 

Este estudo utiliza o Método Indutivo como interpretação da realidade, onde a partir 

de dados e de experiências particulares, suficientemente constatados, se chegará a 

uma conclusão ou conjunto de conclusões de conteúdo mais amplo do que o contido 

nas partes examinadas (Id., 2007).  

 

Em uma pesquisa, se faz necessário descrever a técnica a ser usada, justificar o seu 

uso em função do problema estudado e mostrar como pretende selecionar, 

organizar, expor, analisar e interpretar as informações e os dados colhidos (Id., 

2007).  

 

Esta pesquisa teve caráter exploratório-descritivo e, com base em dados quali-

quantitativos, analisa a experiência de recuperação e manejo de nascentes na 

Região da Mata Pernambucana, onde ocorre o Projeto Recuperação e Conservação 

de Matas Ciliares e de Nascentes na Bacia do Capibaribe, visando o abastecimento 

das famílias residentes nos assentamentos Divina Graça e Serra Grande. A escolha 

da área de estudo se deu, devido ao investigador, como técnico da Gerência de 

Revitalização de Hidrográficas da SRHE, ter acompanhado as atividades do projeto 

desde o inicio, em julho de 2010.  

 

Assim sendo, nesta seção, são abordados os fundamentos e procedimentos 

metodológicos utilizados na pesquisa, a fim de atingir os objetivos propostos, 

buscando-se a verificação da hipótese formulada. 
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2.2 Fase preparatória da pesquisa  

 

Como primeiro passo para realização desta pesquisa, realizou-se o levantamento de 

dados secundários de variadas fontes. Esta fase teve como finalidade adquirir 

conhecimentos que pudessem subsidiar a formação de um back-ground sobre ao 

campo de interesse. Esse material-fonte foi fundamental para a sistematização das 

informações e a elaboração de um marco conceitual. A partir do conhecimento 

construído foi possível estabelecer a delimitação da pesquisa, bem como os 

procedimentos metodológicos, os indicadores, as estratégias de avaliação dos 

resultados e a discussão.  

Para cada objetivo específico (Quadros 1, 2 e 3) foram descritas as atividades e 

respectivos procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa: 

 

Quadro 1 

Objetivo específico 1 - Identificar o potencial de uso das nascentes pelas  
populações rurais difusas na Mata Pernambucana 

Atividades Procedimentos metodológicos 

Caracterizar a Região da Mata 
Pernambucana e sua população 
rural difusa; 

 

Levantamento das características físicas, biológicas e 
antrópicas, com ênfase no meio rural, utilizando-se de 
informações secundárias na literatura disponível e de consulta 
a especialistas; 

Identificar as condições 
hidrogeológicas para a ocorrência 
de nascentes na Mata 
Pernambucana;, 

Consulta à literatura e a órgãos competentes, sobre a 
hidrogeologia da Região, identificando em mapa as áreas mais 
vocacionadas à existência de nascentes em diferentes bacias 
hidrográficas, acrescentando-se a consulta a especialistas; 

Estimar, para as populações 
rurais difusa dos assentamentos 
da Mata Pernambucana a 
necessidade de água, com ênfase 
nos usos domésticos; 

Cálculo das demandas, baseando-se nos níveis de consumo 
per capita de água por populações rurais na Região, em 
situações normais e de escassez; 

Analisar as pesquisas e iniciativas 
práticas sobre uso de nascentes; 

Levantamento sobre uso de nascentes, através de consulta à 
literatura e às principais instituições que lidam com o tema; 

 

Quadro 2 

Objetivo específico 2 - Caracterizar o papel tradicional das nascentes no 
abastecimento doméstico de populações difusas 

Atividades Procedimentos metodológicos 

Descrever as formas de uso das 
nascentes em áreas de 
agricultura familiar. 

Descrição das formas de uso da água de nascentes, com 
ênfase nas atividades domésticas, a partir da experiência nos 
assentamentos Serra Grande e Divina Graça;  
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Quadro 3 

Objetivo específico 3 - Avaliar a adoção de tecnologias de conservação e uso 
sustentável de nascentes em políticas públicas estaduais e federal 

Atividades Procedimentos metodológicos 

Apresentar e analisar as 
alternativas tecnológicas e 
de mobilização social nos 
assentamentos; 

Levantamento detalhado dos procedimentos assumidos pelo projeto 
“Recuperação e Conservação de Matas Ciliares e de Nascentes na 
Bacia do Capibaribe“ nos assentamentos, analisando as alternativas 
tecnológicas utilizadas e as formas de mobilização social;  

Estimar a possível 
repercussão dessas 
tecnologias, se adotadas em 
outras áreas da Região; 

Analise da incorporação das práticas implementadas no estudo de 
caso e sua repercussão nas escalas estadual e regional;  
 

Avaliar a adoção das 
tecnologias alternativas de 
abastecimento de água em 
políticas públicas estaduais 
e federal. 

Conhecendo-se as políticas públicas e diretrizes para o setor de 
saneamento ambiental, particularmente em relação ao abastecimento 
de populações rurais difusas, serão avaliadas as possibilidades de 
incorporação das tecnologias testadas, em políticas públicas. 

 

 

2.3 A pesquisa 

 

Para melhor entendimento de como se desenvolveu a pesquisa, esta foi dividida em 

duas etapas, as quais serão descritas a seguir. 

  

2.3.1 Primeira etapa  

 

Consistiu na elaboração da fundamentação teórica sobre o tema estudado, 

consubstanciada através de revisão da literatura, consulta a órgãos e especialistas e 

acesso à rede mundial de computadores. A partir desse conteúdo realizou-se uma 

breve descrição do processo histórico de ocupação da Região da Mata 

Pernambucana e suas consequências socioambientais, como também uma 

caracterização dos aspectos físicos, biológicos e antrópicos, abordando clima, 

hidrogeologia e hidrografia, cobertura vegetal, aspectos demográficos e econômicos. 

Em seguida foi abordada a questão do abastecimento de água das populações 

rurais difusas, abrangendo as dimensões mundial, nacional, regional e estadual, 

passando pela Meta 10 dos Objetivos do Milênio, a Política Federal de Saneamento 

Básico e o Plano Nacional de Saneamento Básico, como também pelos papéis e 

ações dos diversos órgãos que atuam na gestão e execução do abastecimento rural 

em nível federal e estadual. Também foi tratada a questão da importância do uso 

das nascentes no abastecimento das populações rurais difusas, abordando com 
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relação às nascentes, os diversos tipos, as tecnologias de proteção e de captação 

de água, o potencial para abastecimento e as condições hidrogeológicas para 

ocorrência na Região. Por fim, se discorreu sobre as propriedades físico-químicas 

da água subterrânea, as legislações pertinentes aos padrões de qualidade de água 

para abastecimento humano e à proteção de nascentes. 

 

2.3.2 Segunda etapa 

 

Teve como pressuposto a necessidade do conhecimento e compreensão da 

realidade em campo, com base na fundamentação teórica, observando-se os 

aspectos naturais e antrópicos, os fatos e fenômenos socioambientais, as ações 

desenvolvidas pelo projeto e a percepção dos beneficiários com relação às 

intervenções realizadas. Para concretização desta etapa o investigador participou de 

duas reuniões de planejamento com a equipe técnica do Projeto, uma oficina com 

representantes da comunidade, realizou duas visitas de campo para 

acompanhamento das atividades, tomou parte em evento comemorativo da semana 

mundial da água e, por fim, realizou treze visitas para realização de entrevista nos 

assentamentos, sendo doze em Serra Grande e uma em Divina Graça, para 

formulação de perguntas aos vinte e nove titulares de parcelas diretamente 

beneficiados com o Projeto. A seguir serão descritos os procedimentos realizados 

para as atividades desta etapa: 

 

 Participação em reuniões de planejamento e evento comemorativo 
 
 

A primeira aproximação do investigador com o projeto se deu através de 

participação, como técnico da SRHE, no primeiro Seminário Integrador, em 29 de 

outubro de 2010, no qual participaram todos os envolvidos no Projeto, com o 

propósito de socializar as ações, o papel de cada envolvido e por fim uma 

apresentação das atividades realizadas. Também participou do segundo Seminário 

Integrador, em 16 de fevereiro de 2011, que teve como finalidade apresentar e 

discutir o planejamento de atividades para o ano corrente. Em março, participou do 

evento em comemoração à Semana Mundial da Água, no assentamento Serra 

Grande. Em 26 de abril o investigador acompanhou uma oficina na Associação dos 

Agricultores do Assentamento Serra Grande, cujo objetivo era nivelar informações e 
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definir a estratégia para a escolha das nascentes a serem beneficiadas pelo Projeto. 

Posteriormente, o investigador também teve participação em duas oficinas de 

adesão ao projeto, que ocorreram no dia 22 de maio, pela manhã no Serra Grande e 

à tarde no Divina Graça. Todas as atividades foram registradas através de relatórios 

com fotografias. 

 

 Visitas de acompanhamento 

 

Foram realizadas duas visitas de campo. Uma, em 21 de fevereiro de 2011, com o 

propósito de conhecer as áreas dos assentamentos e a outra, em 30 de setembro, 

para acompanhar o início das atividades de intervenção nas nascentes. Na primeira, 

junto com parte da equipe técnica do Projeto, o investigador acompanhou algumas 

ações de cadastramento de nascentes, medição de vazão instantânea e parâmetros, 

e coleta de água para análise em laboratório. A segunda visita teve o propósito de 

acompanhar as primeiras atividades de levantamento de campo para a elaboração 

dos projetos de intervenção hidráulica. Nas duas visitas foram realizados registros 

escritos e fotográficos. 

 

 Definição dos indicadores 

 

O uso de indicadores é fator indutor à mobilização e amadurecimento de diversos 

segmentos da sociedade, tais como os setores governamentais e políticos, para a 

elaboração de políticas, planejamento e execução de ações (SANTANA, 2011). As 

etapas anteriores foram complementadas com uma avaliação quantitativa baseada 

em indicadores obtidos através de entrevista realizada com os titulares das parcelas 

contempladas com o Projeto. Para a definição dos indicadores foram pensadas 

perguntas que pudessem informar sobre o Projeto: grau de satisfação dos 

beneficiários, resultados, eficácia, pontos positivos e negativos, sustentabilidade e 

replicabilidade; e sobre a população: existência de instalações hidrossanitárias nas 

residências e nível de cuidado com o ambiente, a água e a saúde.   

 

 

 

 



25 
 

 Realização da entrevista 
 
 
A entrevista foi do tipo Estruturada, na qual “o investigador segue roteiro 

previamente estabelecido; as perguntas feitas ao indivíduo são predeterminadas” 

(LAKATOS, 2007, p. 199) e realizadas com pessoas selecionas de acordo com 

plano preestabelecido. O formulário de entrevista (Figura 1) foi dividido em quatro 

seções:  

 

 Informações básicas – sobre a parcela, o titular, usos da água, quantidade de 

pessoas que utilizam água da nascente, consumo estimado diário e 

caracterização da intervenção; 

 Grau de satisfação – perguntas fechadas sobre a satisfação do beneficiário com 

relação ao Projeto e seu potencial de replicabilidade, e quanto ao compromisso 

de manutenção; 

 Outras informações – perguntas fechadas sobre às formas de captação e 

armazenamento, existência de instalações hidrossanitárias e cuidados com a 

água. 

 Sugestões – sobre o que pode ser melhorado e contemplado em projetos dessa 

natureza. 
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FIGURA 1 - Formulário de entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A proposta inicial era entrevistar os 30 titulares que aderiram ao Projeto. No entanto, 

houve desistência e consequente remanejamento, como também, por questão 

técnica e de demanda da população, duas parcelas foram contempladas com 

intervenção em duas nascentes, sendo que uma delas mostrou-se inviável. Outro 

fato que também ocorreu, por época da entrevista, é que 4 das nascentes 

recuperadas e manejadas, temporariamente não estavam sendo utilizadas, sendo 3 

por motivo de pouca disponibilidade de água devido ao período de estiagem e a 

outra por opção do parceleiro em ampliar, posteriormente, a tubulação. Isso motivou 

o pesquisador à realização de entrevista exclusivamente com as famílias que 

estavam efetivamente utilizando água das nascentes. Sendo assim, ao todo foram 

realizadas 11 visitas, das quais 9 foram para realização de 25 entrevistas e 2 para 

complementação de informações, conforme o Quadro 4. 

 
 

                      Projeto de Recuperação e Conservação de Matas Ciliares e de Nascentes na Bacia do Capibaribe                                                  
            Avaliação do Grau de Satisfação da Comunidade Beneficiada 

Data da entrevista: ____ / ____ / ____                                                                                                                                                              Número da entrevista: _____ 
Entrevistador: Antônio Ferreira de Oliveira Neto 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do assentamento:  

Município:  

Nº da parcela da nascente:  

Área da parcela (ha): 

Coordenadas de referência: 

Nome do titular da parcela:  

Apelido: 

Nome do entrevistado: 

Idade do entrevistado: 

Nº da parcela do entrevistado: 

Usos da água da nascente: 

Quantidade de pessoas que usavam a nascente antes: 

Quantidade de pessoas que usam a nascente agora: 

Quantidade estimada de água consumida pela família: 

Caracterização da intervenção: 

GRAU DE SATISFAÇÃO Sim Não Não sabe 

Está satisfeito com o projeto?    

Acha que a situação da água ficou melhor depois do projeto?    

Facilitou o acesso à coleta de água?    

Atendeu as necessidades de uso em casa?    

Atendeu as necessidades de água para irrigação?    

Melhorou a qualidade da água?     

Aumentou a quantidade de água?    

Acha que o plantio de árvores ao redor da nascente pode melhorar a qualidade da água?    

Está disposto a cuidar da nascente?    

Esse tipo de projeto deve ser feito em outros lugares?    

OUTRAS INFORMAÇÕES Sim Não Não sabe 

Capta água por balde 
  

  

Capta água por gravidade 
  

  

Capta água por bomba 
  

  

Possui caixa d'água 
  

  

Possui instalação hidráulica em pelo menos um ponto da casa 
  

  

Armazena água para beber em jarra 
  

  

Trata a água com cloro 
  

  

Possui filtro de vela 
  

  
 

O que pode melhorar: 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Quadro 4 

Datas e quantitativo da entrevista 

Data das visitas Entrevistados 
Não 

entrevistados 

   15/01/2013 * 
 

 

   09/01/2013 * 
 

 

20/12/2012 1 1 

14/12/2012 4 1 

28/11/2012 3  

20/11/2012 5  

14/11/2012 3  

31/10/2012 2 2 

24/10/2012 2  

16/10/2012 2  

10/10/2012 3  

TOTAL 25 4 
                             *Complementação de informações 

        

  

2.4 Sistematização dos dados da entrevista 

 

Todo o levantamento de dados secundários e primários, como também as 

observações e registros em campo e a entrevista realizada, passaram por processo 

de organização e sistematização, de modo a facilitar a análise e interpretação dos 

conteúdos abordados. Todas as informações resultantes tiveram como pressupostos 

os objetivos propostos e foram fundamentadas a partir do referencial teórico 

utilizado. 

 

Para análise e interpretação dos dados levantados através da entrevista, houve 

necessidade de se organizar as questões em categorias que expressassem 

Números Gerais da Entrevista, Grau de Satisfação com o Projeto, Usos da Água da 

Nascente, Formas de Captação de Água, Existência de Reservatório e Instalações 

Hidrossanitárias nas Residências, Cuidados com a Água, Consumo Médio Per 

Capita Diário e Sugestões, as quais serão descritas e apresentadas em seção 

posterior. 
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3 A Mata Pernambucana  

3.1 A ocupação e suas consequências socioambientais 

 

No Brasil, antes da chegada dos colonizadores portugueses, a agricultura era uma 

prática conhecida pelos nativos, que se dava de forma não intensiva, sem causar 

impactos danosos aos recursos naturais, devido ao uso de policultura consorciada 

com vegetação nativa e de técnicas rudimentares de plantio e tratos culturais, para 

atender exclusivamente à demanda local por alimentos. Essa prática se manteve por 

muito tempo em populações rurais tradicionais de origem indígena. Entretanto, a 

necessidade de produção de alimentos em escala que atendesse à demanda da 

nova população colonizadora, alterou os hábitos da população nativa, impondo uma 

nova cultura de exploração da terra, obrigando-os a adotarem práticas de uso 

intensivo do solo, através da expansão das fronteiras agrícolas, fazendo com que as 

populações rurais fossem expulsas desse meio, dando lugar aos latifúndios de 

exploração intensiva, com consequente degradação das terras e queda da produção 

(CALMON, 1939).  

No Nordeste, especialmente na Mata Pernambucana, a introdução do cultivo da 

cana-de-açúcar para atender ao mercado europeu, obrigou os portugueses a 

introduzirem a mão de obra escrava capaz de realizar as duras tarefas de cultivo da 

monocultura, sistema chamado de plantation (ARRUDA, 1996). 

Essa fonte de riqueza, entretanto, não serviu para a promoção do desenvolvimento 

técnico ou social. A concentração da riqueza e a formação de latifúndios geraram 

um sistema social quase feudal. A economia do Estado era, em sua maior parte, 

dependente da exportação do açúcar, que, apesar de ser mais barato que o 

produzido noutras partes, não tinha acesso aos mercados, vindo a declinar na 

segunda metade do século XVII, deixando um legado negativo que permanece até 

hoje, com uma estrutura social arcaica e baixa tecnologia agrícola. Mesmo assim, 

essa estrutura agrária continuou para atender o mercado europeu. Com a evolução 

da agroindústria e o aparecimento das usinas de açúcar e de álcool, os engenhos, 

obsoletos, foram sendo desativados gradativamente. Durante várias décadas, até 

meados do século XX, quando foi suplantado por São Paulo, Pernambuco foi o 
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principal produtor nacional de açúcar. Até então, seus concorrentes mais 

importantes - Bahia e Rio de Janeiro - não conseguiram ultrapassá-lo (ANDRADE, 

2005). 

Posteriormente, Alagoas ganhou posição e superou Pernambuco, que continuou 

perdendo importância. Além da seca, a queda das produções estadual e regional foi 

causada pela dificuldade em competir com os custos de produção do Centro-Sul, 

sobretudo depois da extinção do Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA) e da política 

governamental de subsídios à produção do açúcar e do álcool. A economia 

canavieira em Pernambuco encontrava-se em retrocesso. Numerosas usinas 

encerraram suas atividades industriais, com forte repercussão na atividade agrícola, 

por desemprego no meio rural e avanço dos movimentos sociais de trabalhadores, 

aliados às ações promovidas pelos trabalhadores rurais junto à Justiça do Trabalho 

e ao pagamento com terras, das indenizações por tempo de serviço (Id. 2005).  

Surgiram as Ligas Camponesas no Estado de Pernambuco, em 1956, como 

desdobramento de pequenas organizações reivindicatórias de plantadores e foreiros 

(espécie de diaristas) dos grandes engenhos de açúcar da Mata Pernambucana. Em 

poucos anos atuaram em mais de 30 municípios e começaram a espalhar-se pelos 

Estados vizinhos. Sob a liderança de Francisco Julião, deputado do Partido 

Socialista Brasileiro (PSB), as ligas obtiveram o apoio do Partido Comunista (PC) e 

de setores da Igreja Católica. Conseguiram reunir milhares de trabalhadores rurais 

na defesa dos direitos do homem do campo e da reforma agrária, sempre 

enfrentando a repressão policial e a reação de usineiros e latifundiários. Durante o 

Regime Militar de 1964, Julião e seus principais líderes foram presos e condenados, 

e o movimento ficou enfraquecido e desarticulado (Id. 2005). 

Em 1970 é criado o INCRA, uma autarquia federal com a missão prioritária de 

realizar a reforma agrária, manter o cadastro nacional de imóveis rurais e administrar 

as terras públicas da União. A lentidão da ação do INCRA frente às invasões, fez 

com que o processo de esfacelamento das propriedades rurais avançasse com 

firmeza. Foi justamente alguns anos depois, na década de 1990, que ocorreu a 

maioria das ocupações de terras em Pernambuco, em especial na Mata 

Pernambucana. A princípio essa mudança no cenário da Região provocou uma 

esperança no tocante a uma alteração radical no perfil da Região, caracterizada por 
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ser domínio do latifúndio agroexportador e explorador da sua mão de obra. O INCRA 

incorporou entre suas prioridades a implantação de um modelo de assentamento 

com a concepção de desenvolvimento territorial. O objetivo é implantar modelos 

compatíveis com as potencialidades e biomas de cada região do País e fomentar a 

integração espacial dos projetos. Outra tarefa importante no trabalho da autarquia é 

o equacionamento do passivo ambiental existente, a recuperação da infraestrutura e 

o desenvolvimento sustentável dos assentamentos existentes no País. Hoje, na 

Mata Pernambucana existem 171 assentamentos de reforma agrária, com 

capacidade de absorver 17.703 famílias e um total de 16.802 famílias assentadas 

(INCRA, 2011). 

 

3.2 Caracterização da Mata Pernambucana  

 

O Estado de Pernambuco é dividido em três regiões que se diferenciam em 

aspectos físicos, sócio-demográficos e econômicos. São elas a Mata, o Agreste 

(transição entre o sertão seco e o litoral oriental úmido) e o Sertão.  

 

A Mata Pernambucana corresponde à parte da fachada oriental do Estado, uma 

faixa de terras que vai do litoral oriental até o planalto da Borborema (Figura 2). 

Trata-se de faixa territorial historicamente marcada pelo domínio da monocultura 

canavieira, com 11.186,03 km2, correspondendo a 11,38% do território do Estado 

(REBOUÇAS, 2007). 
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FIGURA 2 - Mapa de Pernambuco com recorte da Mata Pernambucana 

Fonte: Pernambuco, 1998. Recorte do autor. 
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3.2.1 Clima 

 

A Mata Pernambucana possui clima do Tipo A, quente e úmido, com Subtipo “s’”, 

com chuvas (Figura 3) de outono-inverno (ANDRADE, 2005). 

 

FIGURA 3 - Regime de chuvas do Nordeste 

  Fonte: Andrade, 2005.  
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O regime de chuvas As’ se deve ao avanço da Frente Polar Atlântica (FPA) – massa 

gasosa que se desloca dos polos – sobre a costa oriental do Nordeste, 

particularmente no outono-inverno. Decrescem na direção sul-norte, a partir da costa 

meridional da Bahia, onde atingem 2.114 mm anuais, não ultrapassando 1.450 mm 

em Natal. Reduzem-se, gradualmente, do litoral para o interior à medida que são 

interceptadas pelo relevo, representado pelo planalto da Borborema – conjunto de 

maciços e cristais residuais – localizado em Pernambuco e Paraíba (ANDRADE, 

2005). 

De acordo com o Mapa de Clima do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) (Figura 4) o clima da Mata Pernambucana é Quente, variando no sentido 

leste-oeste, de Superúmido (sem seca e subseca) a Úmido (1 a 2 meses / 3 meses 

seco) e a Semiúmido (4 a 5 meses seco) no limite com a Agreste.  

 

FIGURA 4 - Clima do Brasil. Escala 1:5.000.000 
 Fonte: IBGE, 2002. Adaptação do autor. 
 

Já o Mapa de Isoietas Totais Anuais do Brasil (Figura 5), também do IBGE, 

apresenta, para a Mata de Pernambucana, uma variação de precipitação média 

anual, no sentido leste-oeste, de 1.500 a 1.900 mm.  
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FIGURA 5 - Isoietas totais anuais do Brasil - 1997-2006. Escala 1:5.000.000 

Fonte: IBGE, 2011. Adaptação do autor. 
 
 
3.2.2 Domínios hidrogeológicos e salinidade das águas subterrâneas  
 

O Estado de Pernambuco tem uma área de 98.148.323 km2, onde 82.444.591,32 

km2 (84%) correspondem ao aquífero fissural, 12.759.281,99 km2 (13%) aos 

aquíferos intersticiais e apenas 2.944.449,69 km2 (3%) aos depósitos aluviais (Figura 

6) (COSTA FILHO; COSTA, 2000). 

 

Afirmam Costa Filho e Costa que 

 

... dentre os intersticiais, ou porosos, destacam-se aqueles contidos 
em bacias sedimentares de maior espessura e, portanto, de elevada 
a média potencialidade, e os relacionados aos depósitos recentes, de 
reduzida espessura e média a baixa potencialidade [manchas 
amarelas da FIGURA 5]. O aqüífero fissural [toda área branca da 
FIGURA 5], representado por rochas cristalinas fraturadas, é o que 
apresenta maior área de ocorrência, visto que dominam cerca de 
84% do território estadual, entretanto, é o de menor potencialidade 
por unidade de área, além de apresentar constantes problemas de 
salinização das águas nele contidas. No aqüífero fissural, todas as 
águas são cloretadas, variando apenas a composição catiônica que 
pode ser sódica (dominante), mista ou magnesiana. (COSTA FILHO; 
COSTA, 2000, p. 2) 
 

 

 



35 
 

FIGURA 6 - Bacias hidrogeológicas de Pernambuco – recorte da Mata 
Pernambucana 

Fonte: Costa Filho & Costa, 2000. Adaptação do autor. 
 

No recorte da Mata Pernambucana verifica-se que os aquíferos intersticiais 

dominam a faixa litorânea, apresentando maior largura ao norte de Recife, enquanto 

no restante da Região predominam aquíferos fissurais. Na Mata Pernambucana 

predominam as águas cloretadas sódicas. 

 

Com o objetivo de avaliar o teor de Sólidos Totais Dissolvidos (SDT) das águas 

subterrâneas, o Serviço Geológico do Brasil (CPRM) realizou, em 2005, o 

cadastramento das fontes de abastecimento por água subterrânea em 170 

municípios do Estado de Pernambuco, dos quais 48 estão na Mata Pernambucana. 

Nesta Região foram analisados 691 poços tubulares, 96 poços escavados e 257 

fontes naturais (Quadro 5).  
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Quadro 5 

Fontes de água subterrânea cadastradas nas Microrregiões da Mata Pernambucana, 
segundo o tipo de fonte e a qualidade da água por municípios - 2005 

 

Micro Mata Meridional  
DOCE  

(%) 
SALOBRA  

(%) 
SALINA  

(%) 
Fontes 

Naturais 
Poços 

Escavados 
Poços 

Tubulares 
SOMA 

Água Preta 100 0 0 10 9 31 50 

Amaraji 0 100 0 0 0 2 2 

Belém de Maria 100 0 0 13 2 10 25 

Catende 97 3 0 17 1 6 24 

Cortês 100 0 0 6 0 0 6 

Escada  100 0 0 3 4 12 19 

Gameleira 100 0 0 15 1 25 41 

Jaqueira  100 0 0 21 13 0 34 

Joaquim Nabuco  100 0 0 11 3 8 22 

Maraial 100 0 0 29 2 7 38 

Palmares 96 4 0 4 9 46 59 

Quipapá 91 9 0 34 0 5 39 

Ribeirão  100 0 0 0 1 10 11 

São Benedito do Sul 100 0 0 29 1 1 31 

São J. da Coroa Grande 100 0 0 0 5 1 6 

Sirinhaém 100 0 0 0 1 35 36 

Tamandaré 60 40 0 0 0 5 5 

Xexéu 100 0 0 0 0 7 7 

Micro Mata Setentrional  
DOCE  

(%) 
SALOBRA 

 (%) 
SALINA 

 (%) 
Fontes 

Naturais 
Poços 

Escavados 
Poços 

Tubulares 
SOMA 

Aliança 33 67 0 0 0 9 9 

Buenos Aires 58 42 0 15 1 0 16 

Camutanga 50 50 0 1 2 3 6 

Carpina 86 14 0 0 0 30 30 

Condado 90 10 0 3 2 7 12 

Ferreiros 20 27 53 0 2 18 20 

Goiana 94 6 0 0 2 28 30 

Itambé  74 15 11 1 12 22 35 

Itaquitinga 100 0 0 5 2 1 8 

Lagoa do Carro 0 80 20 0 0 10 10 

Lagoa do Itaenga 40 60 0 0 0 10 10 

Macaparana 70 30 0 7 0 7 14 

Nazaré da Mata 41 53 6 0 5 18 23 

Paudalho 75 25 0 0 0 15 15 

Timbaúba 8 38 54 0 1 39 40 

Tracunhaém 33 67 0 0 0 5 5 

Vicência 100 0 0 0 0 11 11 

Micro Vitória  
DOCE  

(%) 
SALOBRA 

 (%) 
SALINA 

 (%) 
Fontes 

Naturais 
Poços 

Escavados 
Poços 

Tubulares 
SOMA 

Chã de Alegria 92 8 0 0 2 12 14 

Chã Grande 100 0 0 0 0 6 6 

Glória do Goitá 33 38 29 0 1 33 34 

Pombos 0 100 0 0 0 15 15 

Vitória de Santo Antão 57 35 8 32 7 34 73 

Micros 
Itamaracá/Recife/Suape 

DOCE  
(%) 

SALOBRA  
(%) 

SALINA 
 (%) 

Fontes 
Naturais 

Poços 
Escavados 

Poços 
Tubulares 

SOMA 

Abreu e Lima 50 0 50 0 0 10 10 

Araçoiaba 100 0 0 0 0 4 4 

Cabo de Santo Agostinho 91 9 0 1 5 10 16 

Igarassu 77 23 0 0 0 58 58 

Ilha de Itamaracá 89 11 0 0 0 9 9 

Ipojuca 100 0 0 0 0 44 44 

Itapissuma 100 0 0 0 0 6 6 

Moreno 100 0 0 0 0 6 6 

Fonte: CPRM, 2005. Dados sistematizados pelo autor. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_da_Mata_Meridional_Pernambucana
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Para efeito de classificação das águas dos pontos cadastrados, foram considerados 

os seguintes intervalos de STD: 

 

 0 a 500 mg/l - água doce 

 501 a 1.500 mg/l - água salobra 

 > 1.500 mg/l - água salina 

 

Os resultados encontrados em percentuais de fontes com águas doce, salina e 

salobra foram tabulados e apresentados nas Figuras e Quadros a seguir. 

 

A análise do Quadro 5 revela que, dos 48 municípios em que a CPRM realizou 

diagnóstico das águas subterrâneas, 8 apresentam presença de água salina e 27 de 

água salobra. Constatou-se presença de água doce em 44 municípios. Destes, 20 

apresentaram 100% das fontes de água doce e apenas 2 (Amaraji e Pombos) 

apresentaram água salobra em 100% das fontes. 

 

 
Dos 18 municípios da Microrregião Mata Meridional, nenhum apresentou água salina 

e apenas um (Amaraji) apresentou presença exclusivamente de água salobra 

(Figura 7). 

 
FIGURA 7 – Classificação da Salinidade das águas subterrâneas por Municípios da 

Microrregião Mata Meridional - 2005           

Fonte: CPRM, 2005. Sistematizado pelo autor. 
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Na Microrregião Mata Setentrional, do total de 16 municípios analisados, 5 

apresentaram água salina e 15 apresentaram água salobra (Figura 8). 

 
FIGURA 8 - Classificação da Salinidade das águas subterrâneas por Municípios da 

Microrregião Mata Setentrional  - 2005                 

Fonte: CPRM, 2005. Sistematizado pelo autor. 

 
Na Microrregião Vitória, onde se localiza a área objeto da pesquisa, dois municípios 

apresentaram água salina e 4 apresentaram água salobra. Há presença de água 

doce em 4 municípios, com exceção de Pombos, que apresentou presença 

exclusiva de água salobra (Figura 9).  

 
FIGURA 9 - Classificação da Salinidade das águas subterrâneas por Municípios da 

Microrregião Vitória - 2005 

Fonte: CPRM, 2005. Sistematizado pelo autor. 
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Quanto às Microrregiões Itamaracá (Araçoiaba, Igarassu, Itapissuma e Itamaracá), 

Recife (Abreu e Lima e Moreno) e Suape (Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca), 

apenas um município apresentou presença de água salina (Abreu e Lima) e 3 

apresentaram água salobra (Cabo de Santo Agostinho, Igarassu e Itamaracá) 

(Figura 10). 

 

FIGURA 10 - Classificação da Salinidade das águas subterrâneas por municípios 
das Microrregiões Itamaracá, Recife e Suape - 2005 

 Fonte: CPRM, 2005. Sistematizado pelo autor. 
 

 

3.2.3 Bacias Hidrográficas 

 

A Mata Pernambucana engloba onze Unidades de Planejamento Hídrico (UP). 

Destas, seis estão totalmente inseridas na Região – UP 14, UP 15, UP 16 e UP 17, 

UP 18 e UP 19. As restantes – UP 1, UP 2, UP 3, UP 4 e UP 5 – têm suas 

cabeceiras na Região do Agreste, porém cortam a Mata Pernambucana em direção 

litoral (Figura 11).  
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FIGURA 11 - Unidades de Planejamento Hídrico da Mata Pernambucana 

Fonte: Embrapa, 2002. Adaptação do autor. 

 

A bacia hidrográfica do rio Capibaribe, onde localiza-se a área objeto de estudo, 

compreende a Unidade de Planejamento UP2, que está localizada entre 7º41’20” e 

8º19’30” de latitude sul e 34º51’00” e 36º41’58” de longitude oeste. De suas 

nascentes de cabeceira, no Município de Poção, até a sua foz, em Recife, o rio 

Capibaribe percorre uma extensão de 270 km. Possui uma área de 7.557,40 km2 

abrangendo 41 municípios, dos quais 27 têm sedes inseridas na bacia. 27,5 % do 

seu território está inserido na Mata Pernambucana e o restante, 72.5%, na Região 

do Agreste. Tem 90% do seu território no domínio cristalino, porém os 10% 

restantes, no baixo curso, situam-se na Planície Sedimentar do Recife. Seus 

principais afluentes na Mata Pernambucana são os rios Goitá e Tapacurá. Na sub-

bacia deste último rio localizam-se os assentamentos Divina Graça e Serra Grande 

(PERNAMBUCO, 2000).  
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3.2.4 Vegetação 

 

Pernambuco não possui mais que 4,6% da sua cobertura de Mata Atlântica original, 

apresentando remanescentes com tamanho médio de 128 hectares por mata (SNE, 

1994 apud LIMA M., 1998). 

 

Alves-Costa et al. (2008) realizaram levantamento dos remanescentes da Floresta 

Atlântica em Pernambuco e utilizando base cartográfica da Região da Mata 

Pernambucana, elaboraram o mapa temático (Figura 12), no qual representam as 

Microrregiões Vegetacionais e seus respectivos Tipos de Vegetação.  Foram 

identificadas 9 microrregiões e os seguintes tipos vegetacionais: Áreas das 

Formações Pioneiras, Áreas de Tensão Ecológica, Floresta Estacional 

Semidecidual, Floresta Ombrófila Aberta e Floresta Ombrófila Densa. 

 
Na área da pesquisa (Médio Natuba) ocorre transição entre Floresta Ombrófila 

Densa e Floresta Estacional Semidecidual. A primeira é uma mata perenifólia (mata 

úmida), com árvores podendo chegar a 50 m de altura, também constituida por 

vegetação arbustiva, samambaias, bromélias e palmeiras. A outra é uma mata 

subperenifólia (mata seca) adaptada a períodos de chuva intensa seguidos de 

períodos de estiagem, também constituida de vegetação semelhante à da primeira. 

 
FIGURA 12 - Microrregiões vegetacionais da Mata de Pernambuco e respectivos 

tipos de vegetação 

Fonte: Alves-Costa et al., 2008. Adaptação do autor. 
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3.2.5 População  

 

Com relação à Mata Pernambucana, afirma Rodrigues (2000), que a Região em 

1991, embora representando 11,38% da área do Estado, concentrava 42% da 

população do Estado, com uma densidade demográfica quase cinco vezes maior 

que a deste e vinte vezes maior que a brasileira.  

 

Em 2010, de acordo com o Censo IBGE, a Mata Pernambucana, tem uma 

população de 5.081.322 habitantes, dos quais 4.645.764 (91,43%) residem em 

áreas urbanas e 435.558 (8,57%) em áreas rurais. 

Em 1999, o Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra informava que, dos 141 

acampamentos existentes em Pernambuco, 79 estavam na Mata Pernambucana, 

num total de mais de 7 mil famílias (KATO et al., 2004). Em 2011, dados do INCRA 

apontam 171 assentamentos na Região, a seguir relacionados por Microrregião e 

respectivos Municípios.  

Na Microrregião Mata Meridional existem 91 assentamentos, perfazendo uma área 

de 96.703.9 ha, com capacidade de absorver 10.889 famílias e 10.291 assentadas, 

representado uma população média de 38.077 habitantes. Nesta Microrregião, dos 

21 municípios existentes, apenas 5 não possuem assentamentos (Quadro 6). 

 
Quadro 6 

Assentamentos da Microrregião Mata Meridional - 2010 

Microrregião Mata Meridional  
Área 

(Km2) 

N. de 

Assentamentos 

N. de Famílias 

(Capacidade) 

N. de Famílias 

(Assentadas) 

Área Total 

(Ha) 

População 

Média 
Água Preta 533,328 14 1.205 1.171 10.543,379 4.333 

Amaraji 234,955 9 423 387 4.213,694 1.432 

Barreiros  233,372 12 710 640 6.582,784 2.368 

Belém de Maria 73,741 3 117 114 1.168,359 422 

Catende 207,243 2 4.320 4.113 23.623,832 15.218 

Cortês 101,315 1 38 37 478,988 137 

Escada  346,957 6 313 312 3.088,140 1.154 

Gameleira 255,96 6 704 621 5.562,210 2.298 

Jaqueira  87,208 0 0 0 0 0 

Joaquim Nabuco  121,901 2 111 109 980,859 403 

Maraial 199,864 0 0 0 0 0 

Palmares 339,29 3 166 166 1.785,292 614 

Primavera  110,185 0 0 0 0 0 

Quipapá 230,616 2 176 176 2.286,898 651 

Ribeirão  287,9 4 1.170 1.033 20.931,449 3.822 

Rio Formoso 227,457 5 277 264 3.138,368 977 

São Benedito do Sul 160,476 2 54 48 737,940 178 

São José da Coroa Grande 69,338 9 374 371 3.871,979 1.373 

Sirinhaém 369,069 0 0 0 0 
 

Tamandaré  214,306 11 731 729 7.709,781 2.697 

Xexéu 110,812 0 0 0 0 
 

TOTAL 1 4.515,29 91 10.889 10.291 96.703,952 38.077 

Fonte: INCRA, 2011. Dados sistematizados pelo autor.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_da_Mata_Meridional_Pernambucana
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A Microrregião Mata Setentrional possui 29 assentamentos que abrangem 24.020,7 

ha, com capacidade de absorver 3.396 famílias e 3.304 assentadas, 

correspondendo a uma população média de 12.225 habitantes. Dos 17 municípios 

da Microrregião, 5 não possuem assentamentos (Quadro 7). 

 
Quadro 7 

Assentamentos da Microrregião Mata Setentrional - 2010 

Microrregião Mata Setentrional 
Área 

(Km2) 
N. de 

Assentamentos 
N. de Famílias 
(Capacidade) 

N. de Famílias 
(Assentadas) 

Área  
Total  

(Ha) 

População 
Média 

Aliança 272,788 4 310 307 3.158,462 1.136 

Buenos Aires 93,187 1 21 21 203,000 78 

Camutanga 37,518 1 146 145 1.291,302 537 

Carpina 144,93 0 0 0 0 0 

Condado 89,644 2 140 140 1.542,801 518 

Ferreiros 89,348 0 0 0 0 0 

Goiana 501,881 4 1.798 1.761 9.118,054 6.516 

Itambé 304,811 2 105 99 1.799,107 366 

Itaquitinga 103,423 2 68 68 729,000 252 

Lagoa do Carro 69,665 0 0 0 0 0 

Lagoa do Itaenga 57,282 0 0 0 0 0 

Macaparana 108,048 0 0 0 0 0 

Nazaré da Mata 150,263 2 140 137 791,295 507 

Paudalho 277,507 4 235 229 2.126,280 847 

Timbaúba 292,28 1 180 151 540,000 559 

Tracunhaém 118,388 3 157 151 1.753,543 559 

Vicência 228,016 3 96 95 967,925 352 

TOTAL 2 2.938,98 29 3.396 3.304 24.020,76 12.225 

Fonte: INCRA, 2011. Dados sistematizados pelo autor.  

 

Na Microrregião de Vitória, área onde se localiza o objeto de pesquisa, dos 5 

municípios abrangentes apenas 2,  Vitória de Santo Antão e Pombos, possuem 

respectivamente 7 e 3 assentamentos. Ocupam área de 4.523,3 ha e têm 

capacidade de absorver 555 famílias, com 536 assentadas, perfazendo uma 

população média de 12.225 habitantes (Quadro 8). 

 

Quadro 8 

Assentamentos da Microrregião Vitória - 2010 

Microrregião Vitória 
Área 

(Km2) 
N. de 

Assentamentos 

N. de 
 Famílias 

(Capacidade) 

N. de  
Famílias 

(Assentadas) 

Área  
Total  
(Ha) 

População 
Média 

Chã de Alegria 48,456 0 0 0 0 0 

Chã Grande 84,848 0 0 0 0 0 

Glória do Goitá 231,831 0 0 0 0 0 

Pombos 204,052 3 176 164 1.550,537 607 

Vitória de Santo Antão 371,803 7 379 372 2.972,737 1.376 

TOTAL 3 940,99 10 555 536 4.523,27 12.225 

Fonte: INCRA, 2011. Dados sistematizados pelo autor.  

 

As Microrregiões Itamaracá, Recife e Suape possuem 41 assentamentos, ocupando 

uma área de 21.003,1 ha, com capacidade de absorver 2.663 famílias e 2.671 

assentadas, somando uma população média de 9.883 habitantes (Quadro 9). 
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Quadro 9 

Assentamentos das Microrregiões Itamaracá, Recife e Suape - 2010 

Microrregiões 
Itamaracá/Recife/Suape 

Área 
(Km2) 

N. de 
Assentamentos 

N. de 

 Famílias 
(Capacidade) 

N. de  

Famílias 
(Assentadas) 

Área  

Total  
(Ha) 

População 
Média 

Abreu e Lima ** 130,27 0 0 0 0 0 

Araçoiaba * 92,28 2 92 88 1.433,678 326 

Cabo de Santo Agostinho *** 446,58 4 304 273 1.707,329 1.010 

Camaragibe ** 51,19 1 120 116 293,310 429 

Igarassu * 305,56 2 251 251 2.415,770 929 

Ilha de Itamaracá * 66,68 0 0 0 0 0 

Ipojuca *** 532,64 7 469 468 4.534,536 1.732 

Itapissuma * 74,24 0 0 0 0 0 

Jaboatão dos Guararapes ** 258,57 3 97 96 799,219 355 

Moreno ** 196,07 13 835 775 5.595,261 2.868 

Olinda ** 41,66 0 0 0 0 0 

Paulista ** 97,36 0 0 0 0 0 

Recife ** 218,50 0 0 0 0 0 

São Lourenço da Mata ** 262,16 9 695 604 4.224,047 2.235 

TOTAL 4 2.773,76 41 2.863 2.671 21.003,15 9.883 

Fonte: INCRA, 2011. Dados sistematizados pelo autor.  
* Microrregião Itamaracá: Araçoiaba, Igarassu, Itapissuma e Itamaracá; ** Microrregião Recife: Abreu e Lima, 

Paulista, Olinda, Recife, São Lourenço da Mata, Camaragibe e Moreno; *** Microrregião Suape: Cabo de Santo 

Agostinho e Ipojuca. 

 

Conforme exposto acima, em 12 anos (1999 – 2011), na Região da Mata 

Pernambucana, houve um incremento de 92 assentamentos que absorveram 9.802 

famílias. Em 2011, os 171 assentamentos abrangem uma área de 146.251,15 ha e 

abrigam 16.802 famílias, perfazendo uma população de 72.409 habitantes. 

Entretanto, a capacidade atual dos assentamentos é de 17.703 famílias, significando 

que 901 parcelas ainda estão a espera do mesmo número de famílias.  

 

Dos 57 municípios que compõem a Região, Camaragibe, Paulista e Recife não 

possuem área rural, e dos 54 restantes, 19 não possuem assentamentos. A Mata 

Pernambucana possui, aproximadamente, 13% de sua área ocupada com 

assentamentos de reforma agrária, os quais abrigam 16,6% da população rural da 

Região. 

 

3.2.6 Economia  

 

A crise da agroindústria sucroalcooleira agravou a situação da população que vive 

na Região Mata do Estado de Pernambuco. Esse problema socioeconômico 

desencadeou uma reação que se materializou através de movimentos sociais em 

busca de terra. A ocupação de terras improdutivas através da formação de 

acampamentos e assentamentos criou uma nova realidade na Região, a exemplo da 

área de pesquisa. Dessa forma, como alternativa à cana de açúcar, culturas de 



45 
 

subsistência e outras atividades econômicas foram desenvolvidas com o apoio 

governamental e dos movimentos sociais (KATO et al., 2004). 

Nos últimos anos, governo e iniciativa privada se mobilizaram para buscar 

alternativas de diversificação, a exemplo de atividades rurais não agrícolas como o 

turismo rural e outros serviços, pequenos negócios ligados à agricultura extensiva 

como piscicultura, horticultura, floricultura, e criação de pequenos animais, que em 

complementaridade à cultura canavieira, estão mudando a realidade desta Região 

(CARLINI JUNIOR et al, 2004).  

Outro elemento que têm acelerado a economia da Região e colocado Pernambuco 

em posição de destaque em relação a outros Estados, é a expansão do Complexo 

Industrial e Portuário de Suape, atraindo várias indústrias, como a petroquímica, a 

naval, a automobilística e a farmacêutica, concentradas no litoral, além de outras 

tantas de menor porte, localizadas em municípios mais ao interior.  

Na área da pesquisa a cultura canavieira ainda ocupa parte das terras, porém 

predominam outras atividades produtivas como fruticultura, olericultura, horticultura, 

pecuária extensiva e mineração a céu aberto para produção de paralelepípedos e 

pedras decorativas para a construção civil, garantindo o sustento das famílias, que 

também complementam sua renda nas possibilidades de emprego que surgem nas 

sedes dos municípios e nas novas indústrias que se instalam na circunvizinhança. 
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4 Abastecimento d’água na zona rural da Mata  
   Pernambucana 

4.1 A Universalização do Abastecimento 

 

A crise mundial em torno da escassez dos recursos naturais, especialmente dos 

recursos hídricos, tem preocupado governantes, comunidade científica e sociedade 

de modo geral. A busca por soluções que possam minimizar os efeitos causados 

pela falta desses recursos e suas consequências para as populações mundiais, 

tornou-se um grande desafio a ser superado através da implementação de novas 

políticas que promovam o desenvolvimento com equidade. 

A Organização das Nações Unidas (ONU), preocupada com essas questões e seu 

rebatimento na qualidade de vida das populações, propôs em 2000, um pacto para 

eliminação da pobreza, assumido por 189 países. Esse pacto foi iniciado através da 

proposição do Projeto do Milênio da Organização das Nações Unidas. Esse Projeto, 

coordenado pelo Secretariado da ONU, visa desenvolver um plano de ação coerente 

que torne possível reverter a pobreza, a fome e as várias doenças epidêmicas que 

afetam bilhões de pessoas em todo o mundo. A principal recomendação do Projeto 

do Milênio é de que as estratégias nacionais e internacionais de combate à pobreza 

devam ser centradas nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). Foram 

então compostos 8 objetivos, 18 metas e cerca de 48 indicadores que seriam 

utilizados para medir o progresso feito com relação aos ODM, tendo como prazo 

para que as metas sejam alcançadas o ano de 2015 (PUC/MG, 2006). 

Anualmente a ONU divulga um relatório acerca dos ODM, apresentando dados que 

mostram os avanços realizados pelas regiões do mundo. Destaca-se, para efeito 

deste projeto de pesquisa, o relatório publicado em 2006, intitulado “Equidade e 

Desenvolvimento”, cuja Meta 10 estabelece como finalidade a redução pela metade, 

até 2015, da “proporção de pessoas sem acesso sustentável a fontes seguras de 

água e saneamento básico” (PUC/MG, 2006, p. 3), as quais somavam à época um 

total estimado de 1,1 bilhão, para uma população de 6,5 bilhões.  

A versão 2011 do Relatório informou que aproximadamente 1,1 bilhão de pessoas 

em áreas urbanas e 723 milhões de pessoas em áreas rurais ganharam acesso a 

melhores fontes de água potável no período entre 1990 e 2008 (ONU, 2011). 
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A Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômicos (OCDE) estima que 

o número de pessoas com graves problemas para conseguir água chegará a 3,9 

bilhões em 2030, ou seja, mais da metade da população atual do mundo (ONU, 

2011).  

Em março de 2012, foi realizado em Marselha, na França, o VI Fórum Mundial da 

Água, cujo objetivo foi apresentar respostas para escassez do recurso provocada 

pelo crescimento da população, o esbanjamento, o consumo extravagante e o 

aumento da necessidade de energia. Segundo previsão da ONU no Fórum, a 

população mundial, atualmente superior a 6,5 bilhões de pessoas, poderá chegar a 

9 bilhões até meados do século, o que aumentará consideravelmente a demanda de 

recursos hídricos para 64 bilhões de metros cúbicos por ano.  

No Brasil, o Governo Federal lançou, em 2006, o Plano Nacional de Recursos Hídricos 

(PNRH), com metas definidas até 2011 e propôs compromissos com a qualidade da 

água no Brasil até 2020. Os principais objetivos eram melhorar a disponibilidade, a 

qualidade e a quantidade de água dos mananciais superficiais e subterrâneos, reduzir os 

conflitos reais e potenciais em relação ao uso e trabalhar para reduzir os impactos de 

eventos climáticos extremos causados pela água e buscar a conservação da água como 

um valor socioambiental relevante (ONU, 2011).  

Em 2007, entra em vigor a Lei Federal no 11.445, que estabelece as diretrizes 

nacionais para o saneamento básico. Esta Lei, em seu Capítulo IX, “DA POLÍTICA 

FEDERAL DE SANEAMENTO BÁSICO”, no Artigo 48o, Parágrafo VII, estabelece 

como diretriz a “garantia de meios adequados para o atendimento da população 

rural dispersa, inclusive mediante a utilização de soluções compatíveis com suas 

características econômicas e sociais peculiares”.  

Ainda no Capítulo IX da Lei, Artigo 49o, são estabelecidos dez Objetivos, entre os 

quais merecem destaque:  

I - contribuir para o desenvolvimento nacional, a redução das 
desigualdades regionais, a geração de emprego e de renda e a 
inclusão social;  
II - priorizar planos, programas e projetos que visem à implantação e 
ampliação dos serviços e ações de saneamento básico nas áreas 
ocupadas por populações de baixa renda; 
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III - proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental aos 
povos indígenas e outras populações tradicionais, com soluções 
compatíveis com suas características socioculturais;  
IV - proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental às 
populações rurais e de pequenos núcleos urbanos isolados;  
IX - fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico, a adoção de 
tecnologias apropriadas e a difusão dos conhecimentos gerados de 
interesse para o saneamento básico. (BRASIL, 2007, p. 11-12) 

 

Por sua vez, observa-se que os Objetivos da Política Federal de Saneamento Básico 

propõem a redução de desigualdades regionais através da ampliação dos serviços e 

ações de saneamento, através de “soluções compatíveis com as características 

socioculturais” que proporcionem “salubridade ambiental às populações rurais e de 

pequenos núcleos urbanos”, como também através do fomento ao “desenvolvimento 

científico e tecnológico, a adoção de tecnologias apropriadas e a difusão dos 

conhecimentos gerados” (BRASIL, 2007). 

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) realizada em 

2008, 17% dos municípios realizavam o abastecimento de água exclusivamente 

através da prefeitura, ficando a prestação desse serviço, em maior medida, com 

outras entidades (58,2%) ou de forma combinada (24,7%). 

Ainda informava a pesquisa, que em 2008, uma população 8,8 milhões de brasileiros 

residentes na área rural, perfazendo um total de 73% dos domicílios desta área, não 

possuía acesso adequado ao abastecimento de água. 

Referindo-se à realidade daquela década, a pesquisa do IBGE sugeria a existência 

de “dois Brasis”: um, menos desenvolvido, formado pelas regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste – à exceção do Distrito Federal –, com índices inferiores à média 

nacional; e outro com indicadores acima da média, composto pelas regiões Sul e 

Sudeste. 

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) realizada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010, o percentual de 

municípios brasileiros que tinham rede geral de abastecimento de água em pelo 

menos um distrito aumentou de 97,9% para 99,4% (IBGE, 2010). Porém, o estudo 

aponta que 
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no meio rural, 58% da população usam água oriunda de poço ou 
nascente, sem estar conectada à rede geral. Muitas dessas 

situações de abastecimento têm atendido aos critérios de 
potabilidade da água à medida que os poços e nascentes estejam 
bem protegidos e que a canalização não propicie nenhum tipo de 
contaminação da água. Além disso, pode-se adotar o tratamento da 
água no reservatório domiciliar ou no reservatório de água de beber. 
Cerca de 39,3% não possuem água canalizada dentro de casa, o 
que pode tornar mais vulnerável a potabilidade da água.(RESENDE, 
2011, p. 224) Grifo do autor. 

 

A proposta do Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) prevista na Lei 

Federal no 11.445, iniciada em 2008 e em etapa final de conclusão, informa que, em 

2008, não havia legislação municipal sobre proteção de mananciais em 1.749 

municípios e que, de 3.141 municípios que efetuam captação superficial de água, 

83,2% informam alguma proteção, através de isolamento com cerca, preservação de 

vegetação e proibição de despejos (BRASIL, 2011). 

Informava o Plano, que o Nordeste, em 2008, apresentava o maior déficit absoluto 

de acesso ao abastecimento de água, onde quase 7,7 milhões de pessoas (14,4% 

de sua população) supriam suas necessidades hídricas de maneira inadequada. A 

solução utilizada em 1,4% das moradias da Região era a cisterna e que, 

aproximadamente 6,5% dos domicílios eram “supridos por água de cisterna, poço ou 

nascente” (p. 23). E também que, na área rural, havia um déficit de canalização 

interna de água em 2 milhões de domicílios (Id. 2011). 

Segundo o IBGE, em 2010, apesar de a infraestrutura de saneamento básico ter 

apresentado melhorias entre 2000 e 2010, mesmo nas regiões menos 

desenvolvidas, estas não foram suficientes para diminuir as desigualdades regionais 

no acesso às condições adequadas (Id. 2011). 

 

O Estado de Pernambuco encontra-se, em quase toda sua totalidade, com exceção 

da Mata Pernambucana, sob os efeitos de Clima Semiárido e “historicamente tem 

sofrido de forma contínua com os efeitos de frequentes e prolongadas estiagens, 

com sérias consequências para a população” (CIRILO et al., 2003, p. 5). No Estado, 

a Mata Pernambucana, diferentemente da Região Semiárida, encontra-se sob o 

efeito de clima Tropical Quente e Úmido, com precipitações médias anuais 

superiores a 1.600 mm (GOLFARI et al., 1978), proporcionando um superávit hídrico 
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que, teoricamente, atenderia aos mais diversos usos de água. Porém, a maioria dos 

mananciais superficiais encontra-se com restrições para o abastecimento público, 

devido à eutrofização provocada pela poluição por esgotos domésticos e industriais 

(ANA, 2006).  

 

Um comparativo de dados do Censo Demográfico 2010 (Figura 13), com relação ao 

acesso à água por situação de domicílio e forma de abastecimento, mostra índices 

muito próximos entre o Brasil, o Estado de Pernambuco e a Região da Mata 

Pernambucana. No entanto, na zona rural dessa Região, percebe-se o elevado 

percentual de abastecimento por poços ou nascentes (57%), quase o dobro dos 

índices estadual (33%) e nacional (35%), bem como um baixo índice de 

abastecimento por carro pipa ou água da chuva (3%), comparado com o estadual 

(25%) e o nacional (7%), provavelmente decorrente da abundância de mananciais 

de água existentes na Região (IBGE, 2010). 

 

FIGURA 13 - Acesso a água por situação do domicílio e forma de abastecimento em 
2010 

Fonte: Ramos, 2012.  

Embora o cenário brasileiro de abastecimento de água tenha alcançado alguns 

progressos nestes últimos anos e muitos objetivos tenham sido contemplados em 

obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que previa investimentos de 

40 bilhões de reais na Região Nordeste, especificamente na Mata Pernambucana, 

mesmo com alto índice de precipitação pluviométrica as populações rurais difusas 
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ainda se encontram à margem das políticas públicas de abastecimento, convivendo 

com o estigma da “lata d’água na cabeça”, geralmente transportadas por mulheres, 

além da poluição e efemeridade dos mananciais, com sérias consequências à 

segurança alimentar e à saúde (BRASIL, 2011). 

A realidade que se apresenta no Estado, é a de muitos municípios terem em suas 

sedes, sistemas de abastecimento precários, necessitando de construção, 

reabilitação e ampliação. Essa situação ainda é mais complicada quando se refere 

aos distritos e comunidades rurais difusas, apesar dos esforços de alguns 

programas estaduais, como, por exemplo, o Programa de Apoio ao Desenvolvimento 

Sustentável da Zona da Mata de Pernambuco (PROMATA) e o Programa Estadual 

de Apoio ao Pequeno Produtor Rural (PRORURAL) que propunham implementar 

sistemas de abastecimento e tratamento de água e esgotos em distritos e povoados 

com população entre 200 a 10.000 habitantes nos 43 Municípios da Mesorregião 

Zona da Mata (PERNAMBUCO, 2011a).  

Para que a universalização do abastecimento d’água na zona rural da Mata 

Pernambucana seja uma realidade, principalmente no que se refere ao 

abastecimento de populações rurais difusas, faz-se necessário um grande esforço 

para suplantação das dificuldades. Métodos convencionais de abastecimento, afirma 

Braga (2011, p. 2), nem sempre atendem às especificidades exigidas, “seja pela 

impossibilidade física, seja pela inviabilidade econômica”, sendo necessário prever 

situações que exijam alternativas compatíveis. 

Essa situação, por si só, reforça a necessidade da “utilização de soluções 

compatíveis com suas características econômicas e sociais peculiares” (BRASIL, 

2007, p. 12). 

 

 

4.2 O abastecimento rural em Pernambuco 

 

O Estado de Pernambuco ainda não possui uma política de saneamento. As ações 

nessa área, na esfera pública, se dão através de diversos órgãos federais, estaduais 

e municipais (Apêndice 1) que atuam diretamente na questão do saneamento, a 
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partir de financiamento, gestão, planejamento, execução, operação, monitoramento 

e regulação (PERNAMBUCO, 2011a). 

 

Para o Estado de Pernambuco, não existe efetivamente um orgão central formulador 

das políticas de saneamento básico e que articule localidades rurais e urbanas nesta 

temática, embora recentemente, em 2011, tenha sido criada através da Lei no 

14.444, no dia 17 de outubro de 2011, a empresa pública, denominada Empresa 

Pernambucana de Desenvolvimento e Engenharia Rural – EPDR – vinculada à 

Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária, com a finalidade de implementar 

políticas públicas nas áreas de infraestrutura hídrica, irrigação, trafegabilidade, 

habitação e intervenções urbanas em comunidades rurais do Estado de 

Pernambuco, mas que ainda não foi, de fato, implantada (PERNAMBUCO, 2011b).  

 

Todavia, em Pernambuco a Lei no 13.205/2007 cria a Secretaria de Recursos 

Hídricos do Estado de Pernambuco (SRH) e estabelece como uma das suas 

competências “coordenar, gerenciar e executar estudos, pesquisas, programas, 

projetos, obras e serviços atinentes aos recursos hídricos e saneamento” 

(PERNAMBUCO, 2007, p. 3).  Em 2009, a Lei no 13.968 modifica a denominação da 

SRH, que passa a ser chamada Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos 

(SRHE), e tem como competência “promover a universalização dos serviços de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário e energia no Estado” 

(PERNAMBUCO, 2009, p. 2). Em 2010, o Decreto no 35.294 regulamenta a SRHE e 

cria, entre outras, a Gerência Geral de Saneamento e Programas Especiais que tem 

por finalidade 

coordenar o processo de elaboração da Política Estadual de 
Saneamento, tendo em vista a universalização dos serviços no 
Estado, em consonância com as diretrizes do Plano Nacional de 
Saneamento Ambiental; coordenar os processos de planejamento, 
articulação e acompanhamento da execução de obras e ações de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário no Estado de 
Pernambuco. (PERNAMBUCO, 2010b, p.4) 

 

A Gerência Geral de Saneamento e Programas Especiais é subdividida em três 

Unidades: Gerência de Projetos de Saneamento, com uma subgerência denominada 

Gerência de Estudos de Saneamento; Gerência de Obras de Saneamento; e 

Gerência de Sistemas Rurais de Saneamento. 
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Conforme o Artigo 8o do referido Decreto, as competências dessas Unidades são as 

seguintes: 

  

 Gerência de Projetos de Saneamento - gerenciar os programas, projetos e 

ações de abastecimento de água e esgotamento sanitário, em conjunto com a 

COMPESA, e implementar as ações de dessalinização, reuso das águas e 

barragens subterrâneas; 

 

 Gerência de Estudos de Saneamento - elaborar, analisar e contratar estudos 

e projetos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, em 

consonância com as Unidades da COMPESA e órgãos atuantes junto às 

populações difusas no Estado; 

 

 Gerência de Obras de Saneamento - planejar, articular, contratar, 

acompanhar e fiscalizar a execução de obras e ações de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário no Estado de Pernambuco; 

 

 Gerência de Sistemas Rurais de Saneamento - apoiar e acompanhar as 

ações ligadas a programas destinados ao abastecimento de água e 

esgotamento sanitário de comunidades rurais; e coordenar as ações de 

dessalinização de águas para abastecimento humano no Estado. 

De acordo com entrevista realizada com o engenheiro civil titular da Gerência de 

Sistemas Rurais de Saneamento, a SRHE, nesta área, tem atuado exclusivamente 

na implantação de sistemas de dessalinização em comunidades rurais do Semiárido 

Pernambucano.  

Em de 26 de março de 2010, foi criada através da Lei no 14.028, a Agência 

Pernambucana de Águas e Clima (APAC) que tem por finalidade executar a Política 

Estadual de Recursos Hídricos e regular o uso da água. A APAC, através da 

Gerência de Revitalização de Bacias Hidrográficas é a atual responsável pelo 

gerenciamento dos projetos de “plantio de mata ciliar e recuperação e revitalização 

de nascentes”, financiados pelo Fehidro, a exemplo do Projeto Recuperação e 

Conservação de Matas Ciliares e de Nascentes na Bacia do Capibaribe, selecionado 
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pelo Edital 01/2010, que é um dos elementos desta pesquisa (PERNAMBUCO, 

2010a). 

 

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), uma empresa estatal de 

economia mista, criada pela Lei Estadual no 6.307, de 29 de julho de 1971, vinculada 

à SRHE, presta serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Em 

nível de abrangência, dos 184 municípios de Pernambuco, 172 e o Território de 

Fernando de Noronha são atendidos pela Compesa e os 12 restantes, pelas 

Prefeituras municípais (Água Preta, Amaraji, Cortês, Carnaubeira da Penha, 

Catende, Gameleira, Iati, Inajá, Itambé, Jaqueira, Palmares e Xexéu), 9 dos quais 

estão situados na Mata Pernambucana. No entanto, os serviços da Compesa 

restringem-se às sedes municipais e distritos, ficando o atendimento às áreas rurais, 

a cargo de diversos órgãos federais, estaduais e municipais, e organizações não 

governamentais, que atuam diretamente na questão, através da mobilização de 

recursos, projetos e execução de obras (COMPESA, 2012). 

O Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), vinculado à Secretaria de Agricultura 

e Reforma Agrária, é um órgão direcionado para pesquisa e desenvolvimento e 

produção de bens e serviços agropecuários voltados para a agricultura de base 

familiar. Desenvolve, entre outras, atividades de infraestrutura hídrica para o meio 

rural, por meio da construção, manutenção e recuperação de barragens e poços, e 

de implantação e recuperação de dessalinizadores e de sistemas rurais de 

abastecimento de água. Porém, o IPA têm direcionado suas ações de 

abastecimento, a priori, às Regiões Agreste e Sertão (IPA, 2012). 

No que diz respeito ao abastecimento das populações rurais da Mata 

Pernambucana, o Estado contava com a ação de dois Programas: o Programa de 

Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Zona da Mata de Pernambuco –  

PROMATA –, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento do Estado e o Programa 

de Desenvolvimento Rural Sustentável de Pernambuco – ProRural –, vinculado à 

Secretaria Executiva de Tecnologia Rural e Programas Especiais da Secretaria de 

Agricultura e Reforma Agrária.  

O Promata teve início em julho de 2002 e estava vinculado à época à então 

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Social. Recebeu investimentos da 
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ordem de US$ 150 milhões, sendo US$ 90 milhões de empréstimo e US$ 60 

milhões de contrapartida do governo estadual. O Programa tinha como finalidade 

principal apoiar o desenvolvimento sustentável da Mesorregião Zona da Mata 

(Microrregiões Mata Meridional, Setentrional e Vitória) e, para tanto, atuaria em dois 

âmbitos distintos e complementares, com os seguintes objetivos específicos: (i) no 

âmbito municipal, fortalecer a capacidade de gestão governamental, promover a 

participação da sociedade civil no processo de planejamento e melhorar a oferta e a 

qualidade dos serviços básicos; e (ii) no âmbito regional, apoiar a diversificação 

econômica e o manejo sustentável dos recursos naturais da Região. O Promata foi 

dividido em três subprogramas: Subprograma I - Melhoramento de Serviços Básicos; 

Subprograma II - Apoio à Diversificação Econômica; e Subprograma III - Gestão e 

Proteção Ambientais. O primeiro Subprograma foi organizado em três módulos e um 

deles, o de Infraestrutura, tinha, entre outros objetivos, o financiamento de projetos 

de abastecimento d'água e de esgotamento sanitário que atendessem às 

comunidades rurais com população entre 200 e 10.000 habitantes (PROMATA, 

2004).  

 

Em 2007, no governo Eduardo Campos, o Promata passa a integrar a Secretaria 

Estadual de Articulação Regional e até 2010, já havia investido mais de R$ 227,2 

milhões em ações. Em 2010 o Promata chega ao fim, deixando 48 localidades da 

Mesorregião Zona da Mata beneficiadas com sistemas de distribuição de água e de 

esgotamento sanitário (PERNAMBUCO, 2011a). 

O ProRural é um programa que tem como objetivo coordenar, implementar e apoiar 

políticas de desenvolvimento rural sustentável, voltadas para a melhoria da 

qualidade de vida das comunidades rurais de Pernambuco. Sob a gestão e 

implementação do ProRural, de 2007 a 2010, foi implementado o Programa de 

Combate à Pobreza Rural (PCPR), um programa vinculado à Secretaria de 

Planejamento e Gestão, com investimentos de US$ 38.971 milhões, 75% 

financiados pelo Banco Mundial, 15% do Governo do Estado e 10% das 

comunidades beneficiadas com subprojetos comunitários. O PCPR viabilizou desde 

a construção de cisternas de placa, sistemas simplificados de abastecimento de 

água, barragens e banheiros com fossa séptica até a aquisição de equipamentos de 

apoio à atividade produtiva e à comercialização, como pequenas indústrias, 
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resfriadores de leite, apetrechos de pesca, tanques rede para piscicultura, tratores e 

kits de irrigação (PRORURAL, 2012). 

De maneira geral, percebe-se, no Estado de Pernambuco, uma descentralização e 

desarticulação entre os orgãos que atuam no setor de abastecimento. A diversidade 

de instituições atuando na temática do abastecimento, muitas vêzes com ações 

pontuais e sobrepostas, apontam a ausência de planejamento integrado e de  

articulação centralizada, provavelmente por motivos de instabilidade da gestão 

pública e descontinuidade administrativa. 

Mesmo com o esforço dos diversos órgãos de planejamento e operacionalização do 

abastecimento no Estado, a ausência de políticas voltadas para atendimento às 

populações rurais difusas é claramente visível, significando que ainda existe uma 

enorme lacuna a ser preenchida e um longo caminho a percorrer rumo à 

universalização do abastecimento.  
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5 O uso de nascentes pelas populações rurais difusas 
 

5.1 As nascentes e a importância de sua proteção  
 

No meio rural da Mata Pernambucana, devido à alta pluviosidade, várias são as 

formas de ocorrência de recursos hídricos, tais como nascentes, cursos d’água e 

açudes. Destes, as nascentes desempenham um importante papel no atendimento 

às demandas das populações rurais difusas, prioritariamente para uso doméstico, 

seguido da dessedentação de animais e da irrigação (BRAGA, 2011).  

Do ponto de vista ambiental, a nascente “é uma área onde há a exsudação natural 

de água subterrânea de forma a possibilitar a formação e a sustentabilidade de uma 

biocenose associada à água que disponibiliza” (CASTRO; LOPES, 2001, apud LIMA 

W., 2008. p. 3). 

Felippe et al. (2009), conceituam nascente como  
 

um sistema ambiental natural marcado por uma feição 
geomorfológica ou estrutura geológica em que ocorre a exfiltração da 
água subterrânea de forma perene ou intermitente, formando canais 
de drenagem a jusante que a inserem na rede de drenagem da 
bacia. (FELIPPE et al., 2009, p.6) 

 
 

Para Barbanti et al. (2002, p. 7), “uma nascente é uma descarga concentrada de 

água subterrânea que aflora à superfície do terreno como uma corrente ou um fluxo 

de água”. As nascentes podem ocorrer sob várias formas e são classificadas de 

acordo com a estrutura das rochas, vazão, temperatura e variabilidade. Podem 

resultar de forças não gravitacionais a grandes profundidades na crosta terrestre, 

como as de formações vulcânicas ou de fraturas, a exemplo das termais, nas quais 

a temperatura da água excede a das águas subterrâneas locais normais. E podem 

resultar de forças gravitacionais, como as resultantes de fontes artesianas com 

desprendimento de água sob pressão de aquíferos confinados, ou fluxo de água sob 

pressão hidrostática, seja de depressão ou do afloramento de um aquífero.  

O Código das Águas (BRASIL, 1934, p. 47), considera como nascente “as águas 

que surgem naturalmente ou por indústria humana, e correm dentro de um só prédio 
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particular, e ainda que o transponham, quando elas não tenham sido abandonadas 

pelo proprietário do mesmo”.  

A Lei Federal no 12.561 de 25 de maio de 2012 (p. 4), conceitua nascente como o 

“afloramento natural do lençol freático que apresenta perenidade e dá início a um 

curso d’água” e a diferencia de olho d’água, como sendo este o “afloramento natural 

do lençol freático, mesmo que intermitente”. 

As nascentes, também conhecidas como minações, fios d’água, olhos d’água e 

fontes, são pontos de descarga dos aquíferos. Segundo Calheiros (2009, p. 4), é o 

“afloramento do lençol freático que vai dar origem a uma fonte de água de acúmulo 

(represa), ou cursos d’água (regatos, ribeirões e rios)”. Na linguagem da hidrologia2, 

nascentes são os locais onde se iniciam os cursos d’água, também denominados de 

exsurgências. Geralmente são provenientes da precipitação na área de recarga 

(autóctone), como também podem ter origem em áreas exteriores (alógenas). 

Podem ser perenes (de fluxo contínuo), intermitentes (de fluxo apenas na estação 

chuvosa) e efêmeras (surgem durante a chuva, permanecendo por apenas alguns 

dias ou horas). Dependem do balanço hídrico e dos usos do solo onde estão 

localizadas, isto é, podem verter água durante todo ano ou secar nos períodos de 

estiagem, de acordo com as diversas atividades antrópicas na zona de recarga 

(CALHEIROS, 2009).  

 

Segundo Calheiros, as nascentes, quanto à sua formação, podem ser divididas em 

dois tipos, de acordo com o relevo da área de descarga. O primeiro quando surgem 

em relevo declivoso ou encosta, em um único ponto, sem acúmulo de água (Figura 

14), são chamadas de olho d’água, dando origem às nascentes dos tipos encosta e 

de contato (Figura 15).  

 

 

 

                                                             
2  
De acordo com Lima G. (2008), a hidrologia é a ciência multidisciplinar que estuda a água em todas 
as suas formas sobre e sob a superfície terrestre, “incluindo sua distribuição, circulação, 
comportamento, propriedades físicas e químicas, e suas reações com o meio”. É de fundamental 
importância para várias áreas de atuação profissional, pois cuida do desenvolvimento e do controle 
dos recursos hídricos. 
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FIGURA 14 - Nascente sem acúmulo de água 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fonte: Calheiros, 2009. 

 

O segundo tipo, quando surgem em áreas resultantes da interceptação do lençol 

freático não confinado com a superfície do terreno, irradiando-se por toda a área 

através de afloramentos difusos, originando as nascentes do tipo vereda, que 

quando acumulam água, podem formar lagos (Figura 15) (CALHEIROS, 2009).  

 

FIGURA 15 - Nascente com acúmulo inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fonte: Calheiros, 2009. 
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Também são exemplos de nascentes as de fundo de vale e as originárias de rios 

subterrâneos (Figura 16).  

 
FIGURA 16 - Desenho esquemático das nascentes de encosta, de fundo de vale, de 

contato e de rio subterrâneo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                            Fonte: Calheiros, 2009. 

 

Para Silva T. et al.  

as nascentes podem ser formadas tanto por lençóis freáticos quanto 
artesianos, podendo surgir por contatos das camadas impermeáveis 
com a superfície, por afloramentos dos lençóis em depressão de 
terreno, por falhas geológicas ou por canais cársticos. (SILVA T. et 
al., 2010, p. 6)  
 

Afirmam os autores que o que determina a existência de uma nascente é o processo 

de exfiltração. E quanto ao tipo, a exfiltração de uma nascente pode ser dividida em 

três classes: 

 Pontual - Quando a água passa da subsuperfície para a superfície em um 

                ponto nitidamente delimitado; 

 Difusa - Quando a água aflora em uma área maior, onde não se consegue 

              definir um ponto de exfiltração; 

 Múltipla - Quando há afloramento de água em vários pontos ou áreas    
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                distintas, mas que configuram apenas uma nascente. 

 

Ainda asseveram que a morfologia do relevo nas imediações do ponto/área de 

exfiltração da água é que determina a forma de uma nascente. Portanto, quanto à 

ocorrência a nascente podem ser de: 

 

 Talvegue - em ravinas ou sulcos erosivos; 

 Concavidade - área semicircular deprimida em relação às suas imediações 

                          com abertura a jusante; 

 Duto - esculpidos sub-superficialmente e que são conectados, em algum 

           momento, com a superfície; 

 Afloramento - onde não há uma forma específica, mas a exfiltração é 

                        condicionada pela rocha exumada; 

 Cavidade - também uma área semicircular deprimida, porém, sem abertura a 

                   jusante, o que promove a existência de poças antes da formação 

                   do fluxo; 

 Olho - quando há um duto na superfície solo (e não em perfil lateral do solo 

                     ou da rocha) que promove a exfiltração da água com característico 

                     borbulhamento em superfície. 

 

As vazões produzidas pelas nascentes variam em conformidade com a sua natureza 

de formação e o regime pluviométrico local. Meizer, citado por Silva T. et al. (2010, 

p. 7), organizou uma classificação de nascentes em função dos valores de suas 

vazões (Quadro 10). 

Quadro 10 

 Classificação das nascentes segundo a vazão média anual instantânea 
Classificação ou 

Magnitude 
Vazão (l/min) 

1 > 170.000 

2 17.000 – 170.000 

3 1.700 – 17.000 

4 380 – 1.700 

5 38 – 380 

6 4 - 38 

7 0,6 – 4 

8 < 0,6 

                Fonte: Silva T. et al., 2010. 
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A nascente ideal, afirma Calheiros (2009, p. 4), “é aquela que fornece água de boa 

qualidade, abundante e contínua, localizada próxima do local de uso e de cota 

topográfica elevada, possibilitando sua distribuição por gravidade, sem gasto de 

energia”. Essas nascentes, quando alimentadas por parte das precipitações das 

chuvas que penetram no solo da bacia hidrográfica, formam os lençóis subterrâneos 

e retornam aos poucos à superfície, abastecendo os cursos d’água, mantendo a 

vazão principalmente durante os períodos de seca. Por isso as nascentes são de 

fundamental importância para o uso social e econômico da água. 

A perenidade e a vazão de uma nascente, visto que esta é o afloramento de um 

aquífero subterrâneo, depende da eficiência com que o aquífero – 

independentemente de sua natureza – está sendo recarregado, ou seja, depende da 

forma como os recursos naturais (solo e cobertura vegetal) são manejados com 

relação à infiltração da água da chuva e ao controle do escoamento superficial 

(PARANÁ, 2010). 

Donadio et al. (2005) afirmam que a qualidade da água mostra-se melhor em 

nascentes com vegetação natural remanescente, comparadas às com uso agrícola, 

o que justifica ações de proteção e restauração da cobertura vegetal original ao 

redor desses corpos d’água. Atestam Souza et al. (2011, p. 5) que “a preservação 

da vegetação nos topos de morro, o cercamento das nascentes e a cobertura 

vegetal no solo são bons mecanismos de regularização das vazões de bacias 

hidrográficas”, melhorando a infiltração da água no solo com consequente melhoria 

do abastecimento do lençol freático, resultando em vazões mais regulares ao longo 

do ano. 

Também se fazem necessárias avaliações de qualidade de água através da 

mensuração dos parâmetros físicos, químicos e microbiológicos, antes e depois das 

intervenções nas nascentes, “[...] pois permitem detectar possíveis desequilíbrios no 

ambiente” (FRANÇA et al., 2010, p. 2), justificando, quando se fizerem necessárias, 

ações de despoluição, descontaminação ou desinfecção e tratamento. 

Para Calheiros (2009), uma vez considerada a viabilidade de aproveitamento de 

uma nascente, para aumentar o rendimento e evitar a contaminações superficiais, 

podem ser efetuadas pequenas intervenções como escavações, construção de 
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estruturas de captação e/ou reservação e canalização para os locais onde a água 

será utilizada.  

A proteção e a recuperação de nascentes, visando o abastecimento de populações 

rurais difusas, consistem em soluções de extrema importância, capazes de 

minimizar o sofrimento dessas populações.  

5.1.1 Estruturas para captação de água em nascentes 

Para satisfazer suas necessidades de água, as populações rurais difusas fazem uso 

das mais diversas formas de estruturas hidráulicas em nascentes. Em sua maioria, 

as intervenções são feitas de forma inadequada e sem proteção do entorno, 

comprometendo a qualidade da água e a tornando vulnerável a diversos tipos de 

poluição, seja pelo acesso de animais às proximidades das nascentes, pela retirada 

da vegetação do entorno para cultivo de lavouras, pela contaminação devido ao uso 

de defensivos e insumos agrícolas, pela disposição inadequada de resíduos sólidos, 

pela proximidade a fossas sépticas ou pela retirada sistemática de água com 

recipientes de metal ou plástico sem a devida higienização prévia.  

 

Conforme observação de Silva T. et al. (2010, p. 8), as estruturas hidráulicas de 

captação de água de nascentes mais utilizadas são fundamentalmente de três tipos:  

 

 Poços rasos - permitem captar água do lençol freático, sendo construídos em                      

formato arredondado ou quadrangular, com manilhas de concreto, alvenaria 

de tijolos ou pedras (Figuras 17 e 18); 
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FIGURA 17 - Poço raso construído com manilhas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fonte: Silva T., 2010. 

 

FIGURA 18 - Poço raso construído com tijolos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          Fonte: Silva T., 2010. 
 

 Caixa de captação – podem ser feitas em concreto, alvenaria de tijolos ou 

pedras, podendo ser vazados para permitir maior vazão, com ou sem 

reservação inicial. Quando não há esta reservação, as águas são coletadas 

através de dreno inseridos na estrutura de captação e transportadas através 

de tubulação para posterior armazenamento à jusante em cota mais baixa, 

em caixa de concreto, de alvenaria de tijolos ou de Cloreto de Polivinila (PVC) 

(Figura 19); 
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FIGURA 19 - Caixa de captação em nascente de encosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                Fonte: Silva T., 2010. 

 

 Captação em nascentes difusas – geralmente são canalizadas “a céu 

aberto ou através de valetas com tubos perfurados recobertos com cascalho 

ou brita e recobertos com lona, até uma caixa de captação a jusante” (Figura 

20) (VIANA, 2002, apud SILVA T. et al. , 2010, p. 8). 

 

FIGURA 20 - Captação em nascentes difusas com canais radiais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fonte: Silva T., 2010. 

 

Na Mata Pernambucana são encontradas nascentes onde são colocadas jarras ou 

potes, com fundo aberto e orifício de saída rente ao solo, introduzidas através de 

escavação na área onde surge o olho d’água, permitindo pequena acumulação 

inicial que possibilite a retirada de água para consumo doméstico (Figura 21). 
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 FIGURA 21 - Nascentes com jarra introduzida no olho d’água 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fonte: o autor, em maio 2011. 

 

Também são encontradas estruturas de captação de águas de nascentes – onde há 

energia elétrica e vazão suficiente – com adução por gravidade ou por recalque 

através de bomba submersa vibratória ou bomba centrífuga, para uso doméstico 

e/ou irrigação (Figura 22).  

 

FIGURA 22 - Nascente com recalque de bomba centrífuga 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                               

 

                              Fonte: o autor, em maio 2011. 
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5.1.2 Estruturas protetoras de nascentes  

 

Para a proteção de nascentes, faz-se necessário a construção de pequenas 

estruturas visando evitar, na origem, a contaminação de águas destinadas 

essencialmente ao consumo humano, seja por partículas de solo, por matéria 

orgânica ou pequenos animais (CALHEIROS et al., 2004). Essas estruturas 

geralmente são construídas em concreto, alvenaria de tijolos ou de pedra, utilizando 

acessórios como tampa, tubo extravasor, tela filtrante etc. 

 
Nas literaturas internacional e nacional pertinentes ao assunto são encontrados 

muitos métodos de se obter água limpa diretamente das nascentes ou de 

reservatórios a jusante. A questão essencial é realizar intervenções para proteger a 

água da nascente da poluição e disponibilizá-la, na fonte ou em reservatório, em 

nível satisfatório para consumo. 

 

A organização não governamental Water Aid apresenta em sua publicação 

Technology Notes (PENN, 2007),  três tipos de estruturas de proteção de nascentes.  

 

A primeira consiste na construção de uma câmara para coleta da água brotante da 

nascente (Figura 23).   

 

FIGURA 23 - Câmara de coleta  

Fonte: PENN, 2007. Tradução do autor. 
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A segunda constitui-se na construção de tanque em secção transversal escavada na 

nascente (Figura 24).  

 

FIGURA 24 - Seção transversa escavada 

 Fonte: PENN, 2007. Tradução do autor. 
 

E a terceira baseia-se na construção de maciço em seção transversal à nascente 

(Figura 25).  

FIGURA 25 - Maciço em seção transversal 

Fonte: PENN, 2007. Tradução do autor. 
 

Outra alternativa é apresentada pela Well Technical Brief (2006), denominada 

“Spring Box” (caixa nascente), que se constitui em meia caixa em alvenaria de 
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tijolos, construída em nascentes de encosta, suportando pedras com função de 

contenção da barreira e filtragem da água, com drenos com telas filtrantes para 

escoamento e coleta (Figura 26).  

 

FIGURA 26 - Spring Box       

Fonte: Well Technical Brief, 2006. Tradução do autor. 

 

Hart (2003) também apresenta uma estrutura de proteção, mais utilizada em 

nascentes de baixio, a qual consiste num modelo Sprig Box com fundo permeável 

(Figura 27).  

FIGURA 27 - Spring Box com fundo permeável 

Fonte: Hart, 2003. Tradução do autor. 
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Clemens et al. (2007) trazem um modelo mais complexo de estrutura de proteção de 

nascentes, denominada “Concentrated Spring” (Nascente concentrada), apropriada 

para nascentes de vales e de terras baixas, onde não há pontos definidos de 

descarga (nascentes difusas). Esta estrutura é conveniente para minimizar a 

contaminação por fontes superficiais e, segundo o autor, necessita ser monitorada 

durante o ano inteiro (Figura 28). 

 
FIGURA 28 - Concentrated Spring                               

Fonte: Clemens, 2007. Tradução do autor. 

 
No Brasil, muitas iniciativas têm sido propostas no sentido de desenvolver modelos 

de estruturas de proteção de nascentes. Calheiros (2004) identificou quatro 

modelos, utilizados nas Regiões Sudeste e Sul do País que, segundo o mesmo, são 

apropriadas para nascentes de lençol freático superficial. Os quatro modelos de 

estrutura de proteção de nascentes identificados por Calheiros são os seguintes: 

 

 Trincheira – consiste em escavação de vala tipo trincheira, de forma 

transversal à direção do fluxo da água, em profundidade suficiente para atingir 

e penetrar o aquífero livre, de modo que quanto maior for a profundidade, 

maior será a vazão.  A superfície de fundo deve apresentar declividade no 

sentido da largura, para facilitar a captação, canalização ou bombeamento 

(Figura 29). 
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FIGURA 29 - Caixa de proteção de nascente tipo Trincheira 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Fonte: Calheiros, 2004. Adaptação do autor. 
 

 Captação com drenos cobertos – adequada para captação em cota mais 

elevada que a da nascente, possibilitando a adução da água por gravidade 

para reservatório a jusante (Figura 30).  

 

        FIGURA 30 - Captação com drenos cobertos 
         
     
    
     
         
 
         
           
             
                

                               
                
 
 
 
                 
                     Fonte: Calheiros, 2004 
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 Protetor de fonte modelo Caxambu – modelo desenvolvido pela Empresa 

de Produção e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI), tendo como 

vantagens o baixo custo de construção e a dispensa de limpeza periódica. É 

composto por um tubo de concreto com 20 cm de diâmetro e comprimento 

variável (função da necessidade de penetração no veio d’água), vedado em 

uma das extremidades, dá suporte, em seu interior, a quatro tubos de PVC 

fixados por argamassa. Desses tubos, dois (com 25 mm de diâmetro e 30 cm 

de comprimento) funcionam como saídas de água. Os outros dois (com 40 

mm de diâmetro e 30 cm de comprimento) servem separadamente para 

limpeza da estrutura e para extravasamento (Figura 31). 

 
          FIGURA 31 - Protetor de fonte Caxambu - detalhe da peça e instalação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  

                   Fonte: Calheiros, 2004. Adaptação do autor. 
 

 Caixa de proteção de nascentes solo-cimento - concebida por técnicos da 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) do Paraná, 

consiste de pequenas paredes construídas lateralmente e/ou ao redor da 

nascente, em pedra e argamassa solo-cimento, onde na parte interna são 

colocadas “pedras-ferro” com a função de dar sustentação e filtrar impurezas. 

Concomitantemente à colocação dos drenos, a estrutura vai sendo recoberta 

com a argamassa, de modo a facilitar o isolamento (Figuras 32 e 33). 
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         FIGURA 32 - Caixa de proteção de nascentes Solo-cimento – início da 
construção 

      
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Fonte: Calheiros et al., 2010. 
 
 

         FIGURA 33 - Caixa de proteção de nascentes Solo-cimento – final da 
construção 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
                     Fonte: Calheiros et al., 2010. 
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Note-se pelo que foi exposto anteriormente, que essas estruturas, apesar de pouco 

complexas, necessitam de obras drenagem, filtragem, construção em alvenaria de 

pedra, tijolos ou concreto e tubulações de escoamento e coleta. Demandam pouco 

investimento inicial com insumos para sua confecção e devido ao baixo custo 

quando comparadas a outros sistemas simplificados de abastecimento, constituem 

alternativas apropriadas ao atendimento das demandas de água por populações 

rurais difusas. 

 
 
5.2 O potencial das nascentes para o abastecimento de populações 
difusas  
 

5.2.1 Demanda de água para abastecimento de populações rurais difusas  

Segundo Feitosa (2000), o cálculo da demanda de água para abastecimento de uma 

determinada localidade, por explotação de água subterrânea, geralmente é definido 

para um horizonte de 20 anos, considerando-se um consumo per capita que pode 

variar entre 150 a 250 l/hab/dia. Em regiões carentes de recursos hídricos, admite-

se um consumo per capita de 100 l/hab/dia e um alcance de 10 anos para o projeto. 

Afirma o mesmo, que as informações geológicas e hidrogeológicas existentes 

representam um grande subsídio para orientar o direcionamento das pesquisas e 

eleger alternativas de ação.    

No Brasil, segundo o Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto (BRASIL, 2010), o 

valor do consumo médio per capita de água informado pelos prestadores de serviços 

participantes do Sistema Nacional de Informações de Saneamento (SNIS) é de 159 

l/hab.dia para as populações urbanas. 

Para o Estado de Pernambuco os índices de atendimento por rede de água e os 

consumos médios per capita para populações urbanas são apresentados no Quadro 

11, a seguir.  
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Quadro 11 

Índice de atendimento com rede de água e consumo médio per capita de água 

UNIDADE 
GEOGRÁFICA 

Índice de atendimento com 
rede de água (2010)       

Consumo médio per 
capita de água 

População 
Total (%) 

População 
Urbana (%) 

(l/hab.dia)  

Pernambuco 67,20 81,60 96,60 
Nordeste 68,10 87,10 117,30 

Fonte: BRASIL, 2010.  

Com relação ao índice de atendimento com rede de água e com relação ao 

consumo médio per capita, verifica-se que Pernambuco encontra-se abaixo da 

média regional. Por sua vez, a Região Nordeste, com o menor valor regional, 

apresentou resultado 26,2% inferior à média de todo o conjunto do SNIS (BRASIL, 

2010). 

Magalhães et al., (2001) informam que Von Sperling (1995), após uma revisão 

bibliográfica, definiu valores típicos do consumo per capita para populações dotadas 

de ligações domiciliares, conforme apresentado no Quadro 12. 

Quadro 12 

Consumo per capita da água - Von Sperling 

Porte da comunidade 
Faixa da população 

(habitantes) 
Consumo per capita 

(l/hab/dia) 

Povoado rural < 5.000 90 – 140 

Vila 5.000 – 10.000 100 – 160 

Pequena localidade 10.000 – 50.000 110 – 180 

Cidade média 50.000 – 250.000 120 – 220 

Cidade grande >250.000 150 – 300 

Fonte: Von Sperling, 1995. 

 

Por outro lado,  a ANA (2001) informa que, em levantamento realizado pela 

Organização Mundial de Saúde – OMS –, foram encontrados os valores médios de 

consumo diário, em litros per capita por dia (lcd), para as áreas rurais dos países em 

desenvolvimento das regiões citadas (Quadro 13). 
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  Quadro 13 

Consumo per capita da água - ANA/ANEEL  
Região da OMS Consumo Mínimo Consumo Máximo 

África 15 35 

Sudeste da Ásia 30 70 

Pacífico Ocidental 30 95 

Mediterrâneo Oriental 40 85 

Argélia, Marrocos e 
Turquia 

20 65 

América Latina e Caribe 70 190 

Média mundial nos 
países em 

desenvolvimento 
35 90 

Fonte: ANA – ANEEL, 2001. 

A Fundação Nacional de Saúde (Funasa) considera para efeito de dimensionamento 

de cisternas na zona rural, um consumo médio per capita de água de 110 l/hab/dia 

(FUNASA, 2006). Este será o valor utilizado na pesquisa por ser um dado 

fundamentado na realidade brasileira e também por estar entre os números 

intermediários dos consumos informados nos Quadros anteriores. 

Na ausência de informações sobre o número médio de moradores por domicílio nos 

assentamentos da Mata Pernambucana, é utilizado neste trabalho o dado da 

Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar que é de 3,7 habitantes por domicílio para 

a Região Nordeste (IBGE, 2008). 

Em função da falta de dados oficiais sobre a demanda potencial domiciliar de água 

das populações rurais difusas dos assentamentos da Mata Pernambucana, foram 

utilizados na pesquisa, número de famílias assentadas, número médio de habitantes 

por domicílio e consumo médio per capita para populações rurais, a fim de se obter 

um parâmetro que possa servir como referência para o cálculo daquela demanda.   

Tomando-se como base as informações anteriores para o cálculo da demanda 

média domiciliar de água (Dmd) das populações rurais difusas dos assentamentos 

da Mata, utilizou-se a seguinte fórmula: 

Dmd = número médio de habitantes por domicílio X consumo médio per capita 

Dmd = 3,7 hab/dom x 110 l/hab/dia  
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Dmd = 407 l/dom/dia 

Com base nessa informação, estima-se que as nascentes apropriadas para 

abastecer populações rurais difusas dos assentamentos da Mata Pernambucana 

devam produzir água suficiente para armazenar 407 l/dom/dia, ou seja, vazão de 

16,95 l/hora ou aproximadamente 0,282 litros por minuto. 

 
5.2.2 Condições hidrogeológicas para a ocorrência de nascentes na Mata 
Pernambucana 
 

A existência de nascentes, em uma determinada área, é função da capacidade do 

solo em armazenar água e da declividade do relevo. Solo, em sistemas taxonômicos 

(edafologia), são todas as partes do perfil (incluindo a parte agricultável), presentes 

acima do material de origem – camadas e horizontes genéticos. A disponibilidade de 

água nos solos depende da profundidade do perfil, da composição mineralógica, da 

granunulometria e consequente disponibilidade de espaços porosos, da 

temperatura, da pressão atmosférica e da declividade do relevo (IBGE, 2007).   

Toda a água situada abaixo da superfície da Terra é evidentemente água 

subterrânea. No entanto, na hidrogeologia o termo água subterrânea é atribuído 

apenas à água que circula na zona saturada, isto é, na zona situada abaixo da 

superfície freática – lençol freático – (FEITOSA et al., 2000). 

Por lençol freático entende-se a superfície que delimita a zona de aeração (parte do 

solo preenchida por gases e por água) da zona de saturação, na qual a água 

preenche todos os espaços porosos e permeáveis das rochas ou dos solos ou ainda 

de ambos ao mesmo tempo (Figura 34) (CASTRO; LOPES, 2001, apud LIMA W., 

2008).   
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FIGURA 34 - Distribuição esquemática da água subterrânea 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fonte: Iritani et al, 2008. 

O armazenamento de água no solo está intimamente ligado ao tipo de formação 

geológica deste, isto é, ao tipo de rocha ou material originário (regolito), 

determinando suas propriedades físicas e químicas (FEITOSA et al., 2000). 

A formação geológica que contém água e permite que certas quantidades desta se 

movimentem sob condiçoes naturais é denominada de aquífero. Quando a formação 

geológica contém água mas é incapaz de transmití-la (impermeável) é chamada de 

aquiclude e quando a formação é semipermeável é chamada aquitardo (FEITOSA et 

al., 2000). 

Ainda de acordo com Feitosa et al. (2000), os aquíferos são classificados em 

confinados ou livres, de acordo com a pressão da água nas camadas limítrofes. São 

chamados de confinados – quando a pressão no topo é maior que a pressão  

atmosférica – sendo divididos em confinados não-drenantes (camadas limítrofes 

impermeáveis) e drenantes (pelo menos uma das camadas limítrofes é permeável). 

São chamados de livres (não confinados ou freáticos) quando a pressão no limite 

superior é a atmosférica e, a exemplo dos confinados, podem  ser classificados em 
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drenantes e não-drenantes, respectivamente de base semipermeável e 

impermeável.  

A Mata Pernambucana está assentada sobre cinco domínios1 hidrogeológicos 

(Apêndice 2). No sentido leste-oeste, a área costeira, apresenta formações 

Cenozóicas (Domínio 1 - aquífero poroso) mescladas com Sedimentares (Domínio 

2 - aquífero poroso) e Carbonatos/Metacarbonatos (Domínio 7 - aquífero fissural), 

seguidas, mais ao interior, de Formações Metasedimentos/Metavulcânicas 

(Domínio 4 - aquífero fissural) e Cristalinas (Domínio 6 - aquífero fissural) (CPRM, 

2002).  

A faixa litorânea apresenta predominância de aquíferos porosos ou intersticiais, 

variando entre baixa, média e alta potencialidade de armazenamento de água, 

dependendo da espessura e do período de formação, isto é, se é de formação 

recente ou antiga, respectivamente, menos ou mais espesso. Já a faixa mais 

interiorana, contígua à litorânea e de maior extensão, tem predominância de 

aquíferos fissurais (rochas cristalinas fraturadas) com baixa potencialidade de 

armazenamento de água (Figura 35). 

FIGURA 35 - Domínios hidrológicos da Mata Pernambucana 

Fonte: CPRM, 2002. Adaptação do autor. 
 

5.2.3 Propriedades físicas das águas subterrâneas 

                                                             
1 “Entidades resultantes do agrupamento de unidades geológicas com afinidades hidrogeológicas, 
tendo como base principalmente as características litológicas das rochas” (CPRM, 2002). 
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Afirma Cabral (In: FEITOSA, 2000) que o comportamento de um aquífero, isto é, sua 

capacidade de armazenar e transmitir água depende das propriedades desta 

(densidade, viscosidade e compressibilidade) e do meio poroso (porosidade, 

permeabilidade intrínseca e compressibilidade) que a envolve.  

Ainda segundo Cabral, outras propriedades físicas dos aquíferos, importantes para 

caracterizá-los quanto aos aspectos hidráulicos, são a condutividade hidráulica, a 

transmissividade e o coeficiente de armazenamento. A condutividade hidráulica ou 

coeficiente de proporcionalidade (K), expressa em cm/s, refere-se à facilidade do 

aquífero de exercer a função de um condutor hidráulico e depende tanto das 

características do meio (porosidade, tamanho, distribuição, forma e arranjo das 

partículas), quanto da viscosidade do fluido que está escoando. A transmissividade 

(T), dada em m2/s, corresponde à quantidade de água que pode ser transmitida 

horizontalmente por toda a espessura saturada do aquífero. O coeficiente de 

armazenamento (S), número adimensional, é o produto do armazenamento 

específico pela espessura do aquífero.  

De acordo com Santos (In: FEITOSA, 2000), ainda enquadram-se como 

características das propriedades físicas das águas, aspectos como temperatura, cor, 

odor, sabor, turbidez e sólidos em suspensão. Estas são características de ordem 

estética e quando se apresentam em grau elevado podem causar repugnância a 

consumidores. As águas subterrâneas, quando isentas de poluição, raramente são 

portadoras de características estéticas perceptíveis, a não ser o sabor alterado 

quando apresentam elevados teores de sais dissolvidos.  

 

5.2.4 Propriedades químicas das águas subterrâneas 

 

A água pura não existe na natureza, somente podendo ser produzida em 

laboratórios. É quimicamente muito ativa dada sua característica polarizada, e por 

isso, é conhecida como solvente universal, por ter bastante facilidade de reagir com 

substâncias, sejam elas inorgânicas ou orgânicas (FEITOSA, 2000).  

As águas subterrâneas têm maiores concentrações de sais que as superficiais, 

devido ao maior contato com o solo ou rocha, menor velocidade de escoamento, 

maiores pressões e temperaturas. Nas águas subterrâneas, a forma iônica é 
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predominante e as substâncias dissolvidas variam conforme as características 

litológicas ou edafológicas. A água então, em contato com a rocha ou o solo, causa 

a solubilização dos componentes, os quais se precipitam nas cavidades da rocha. A 

presença de ácidos orgânicos e inorgânicos e também o aumento da temperatura, 

acelera as reações. As dissoluções e precipitações são controladas principalmente 

pelo pH (potencial hidrogeniônico) e Eh (potencial de óxido redução). Os principais 

processos são a dissolução e a hidrólise. Dessas reações, constituintes dissolvidos 

são produzidos e adicionados à água, assim como também são formados novos 

minerais. Os principais constituintes, que apresentam-se em concentrações maiores 

que 5mg/l, são bicarbonato, cálcio, cloreto e magnésio. Os menores ou secundários, 

que apresentam-se em concentrações entre 5 e 0,01 mg/l, são carbonato, fluoreto e 

ferro. Os elementos traços (metais) apresentam concentrações menores que 

0,01mg/l (SZIKSZAY, 2011). 

Ainda de acordo com Maria Szikszay, a água, no seu movimento, entra em contato 

não somente com rochas, mas também com gases. Os gases principais em contato 

com a água são: N2, Ar, O2, H2, He, CO2, H2S, NH3 e CH4. Alguns deles reagem com 

a água, como a amônia e o gás carbônico, formando respectivamente hidróxido de 

amônia (NH4OH) e ácido carbônico (H2CO3). 

 

5.2.5 Processos biológicos que ocorrem nas águas 

 

O clima exerce grande influência sobre a degradação da matéria vegetal. Esta, em 

contato com a água, pode alterar sua qualidade ao adicionar compostos com 

características físicas e físico-químicas diferentes. Em climas quentes e úmidos, 

grandes quantidades de CO2 são adicionadas à água, em função da degradação de 

matéria orgânica, aumentando seu poder de dissolução. Em regiões de clima frio a 

degradação é mais lenta, adicionando compostos complexantes (transportadores de 

íons) contendo átomos como oxigênio, nitrogênio, enxofre etc., que modificam o 

comportamento de outros elementos. Os processos biológicos, através de 

organismos unicelulares e multicelulares, podem influenciar direta ou indiretamente 

a água, quando, após utilizarem no seu metabolismo substâncias dissolvidas e em 

suspensão, eliminam resíduos que podem causar contaminação (SZIKSZAY, 2011). 
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5.2.6 Qualidade de água de nascente para o abastecimento humano  

 

Os aquíferos são muito menos vulneráveis à poluição do que as águas superficiais. 

No entanto, atividades industriais, domésticas e agrícolas podem contaminar a água 

subterrânea (ZIMBRES, 2000). 

 

Considerando a importância das nascentes para o uso social e econômico da água, 

é fundamental, para a possibilidade desses usos, o atendimento aos padrões de 

qualidade estabelecidos pelas legislação pertinente. No Brasil, o Ministério da Saúde 

emitiu a Portaria GM/MS no 2.914, de 12 de dezembro de 2011, que “dispõe sobre 

os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo 

humano e seu padrão de potabilidade” (BRASIL, 2011, p. 9).  

 

De acordo com a referida Portaria do Ministério da Saúde, a água para consumo 

humano deve estar de acordo com os padrões microbiológicos de potabilidade 

apresentados no Quadro 14. 

Quadro 14 

Padrão microbiológico de potabilidade da água para consumo humano 
 

Água para consumo humano em toda e qualquer situação, incluindo fontes 
individuais como poços, minas, nascentes. 

Parâmetro VPM(1) 

Escherichia coli ou coliformes termotolerantes(2) 
Ausência em 100ml 

Água na saída do tratamento 

Coliformes totais(3) Ausência em 100ml 

Água tratada no sistema de distribuição (reservatórios e rede) 

Escherichia coli ou coliformes termotolerantes Ausência em 100ml 

Coliformes 
totais(4) 

Sistemas ou soluções alternativas 
coletivas que abastecem menos de 
20.000 habitantes 

Apenas uma amostra, entre as 
amostras examinadas no mês, 
poderá apresentar resultado 
positivo 

Sistemas ou soluções alternativas 
coletivas que abastecem a partir de 
20.000 habitantes 

Ausência em 100 mL em 95% 
das amostras examinadas no 
mês. 

Fonte: Brasil, 2011.  
NOTAS: (1) Valor máximo permitido. (2) Indicador de contaminação fecal. (3) Indicador de eficiência de 
tratamento. (4) Indicador de integridade do sistema de distribuição (reservatório e rede). 

Em complementação aos indicadores microbiológicos também devem ser 

observados padrões com relação à turbidez (Quadro 15). 
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Quadro 15 

Padrão de turbidez para água pós-filtração ou pré-desinfecção 
 

Tratamento da água Valor máximo permitido 

Desinfecção (água subterrânea) 
1,0 UT (unidade de turbidez) em 

95% das amostras 

Filtração rápida (tratamento completo ou filtração 
direta) 

0,5(3)uT(2) em 95% das amostras 

Filtração lenta 1,0(3)uT(2) em 95% das amostras 

Fonte: Brasil, 2011.  
NOTAS: (1) Valor máximo permitido. (2) Unidade de Turbidez. (3) Este valor deve atender ao padrão de turbidez 
de acordo com o especificado no § 2º do art. 30. 
 
 

Ainda estabelece a Portaria que a água para consumo humano deve estar em 

conformidade com o padrão de substâncias químicas que representam risco para a 

saúde (Quadro 16). 
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Quadro 16 

Padrão de potabilidade para substâncias químicas que representam risco à saúde 

Fonte: Brasil, 2011.  
NOTAS: (1) Valor máximo permitido. (2) Os valores recomendados para a concentração de íon fluoreto devem observar à 

legislação específica vigente relativa à fluoretação da água, em qualquer caso devendo ser respeitado o VMP deste quadro.  
(3) É aceitável a concentração de até 10 µg/L de microcistinas em até 3 (três) amostras, consecutivas ou não, nas análise 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses.(4) Análise exigida de acordo com o desinfetante utilizado.  

PARÂMETRO Unidade VMP
(1)

 PARÂMETRO Unidade VMP
(1)

 

INORGÂNICAS AGROTÓXICOS 

Antimônio mg/L 0,005 Alaclor µg/L 20,0 

Arsênio mg/L 0,01 Aldrin e Dieldrin µg/L 0,03 

Bário mg/L 0,7 Atrazina µg/L 2 

Cádmio mg/L 0,005 Bentazona µg/L 300 

Cianeto mg/L 0,07 Clordano (isômeros) µg/L 0,2 

Chumbo mg/L 0,01 2,4 D µg/L 30 

Cobre mg/L 2 DDT (isômeros) µg/L 2 

Cromo mg/L 0,05 Endossulfan µg/L 20 

Fluoreto
(2)

 mg/L 1,5 Endrin µg/L 0,6 

Mercúrio mg/L 0,001 Glifosato µg/L 500 

Níquel mg/L 0,07 Heptacloro e Heptacloro 
epóxido 

µg/L 0,03 

Nitrato (como N) mg/L 10 Hexaclorobenzeno µg/L 1 

Nitrito (como N) mg/L 1 Lindano (-BHC) µg/L 2 

Selênio mg/L 0,01 Metolacloro µg/L 10 

Urânio mg/L 0,03 Metoxicloro µg/L 20 

ORGÂNICAS Molinato µg/L 6 

Acrilamida µg/L 0,5 Pendimetalina µg/L 20 

Benzeno µg/L 5 Pentaclorofenol µg/L 9 

Benzo[a]pireno µg/L 0,7 Permetrina µg/L 20 

Cloreto de Vinila µg/L 5 Propanil µg/L 20 

1,2 Dicloroetano µg/L 10 Simazina µg/L 2 

1,1 Dicloroeteno µg/L 30 Trifluralina µg/L  20 

1,2 Dicloroetano (cis + trans) 

 

µg/L 50 CIANOTOXINAS 

Diclorometano µg/L 20 Microcistinas
(3)

 µg/L 1,0 

Di(2-etilhexil) ftalato µg/L 20 Saxitoxinas μg equiv. 
STX/L 

3,0 

Estireno µg/L 20 Monocloramina mg/L 3 

Pentaclorofenol µg/L 9 2,4,6 Triclorofenol mg/L 0,2 

Tetracloreto de Carbono µg/L 2 

 

Tetracloroeteno µg/L 40 

Triclorobenzenos µg/L 20 

Tricloroeteno µg/L 70 

Ácidos haloacéticos total mg/L 0,08 

Bromato mg/L 0,025 

Clorito mg/L 0,2 

Cloro residual Civre mg/L 5 

Cloraminas Total mg/L 4,0 
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Também são estabelecidos padrões máximos de radioatividade (Quadro 17). 

Quadro 17 

Padrão de radioatividade para água potável 
Parâmetro Unidade VMP(1) 

Rádio-226 Bq/L 1,0(2) 

Rádio-228 Bq/L 0,1(2) 

Fonte: Brasil, 2011.  
NOTAS: (1) Valor máximo permitido. (2) Se os valores encontrados forem superiores aos VMP, deverá ser feita a identificação 
dos radionuclídeos presentes e a medida das concentrações respectivas. Nesses casos, deverão ser aplicados, para os 

radionuclídeos encontrados, os valores estabelecidos pela legislação pertinente da Comissão Nacional de Energia Nuclear - 
CNEN, para se concluir sobre a potabilidade da água. 

São aceitáveis para consumo as águas que estiverem em conformidade com os 

parâmetros apresentados no Quadro 18.  

Quadro 18 
Padrão organoléptico de potabilidade 

  

                                              

 
 
 

 
 
 

                              
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
 
                      Fonte: Brasil, 2011.  

NOTAS: (1) Valor máximo permitido.(2) Unidade Hazen (mg Pt–Co/L) (3) critério de referência (4) 
                                       Unidade de turbidez 

O abastecimento de populações rurais difusas através de nascentes pode ser 

considerado como uma solução alternativa. Para estes casos, a Portaria estabelece 

apenas uma amostragem no ponto de consumo, com frequência mensal, para fins 

de análise de cor, turbidez e coliformes totais e frequência diária para a análise de 

cloro residual livre (CRL). 

Parâmetro Unidade VMP(1) 

Alumínio mg/L 0,2 

Amônia (como NH3) mg/L 1,5 

Cloreto mg/L 250 

Cor Aparente uH(2) 15 

1,2 diclorobenzeno 0,01  

1,4 diclorobenzeno 0,03  

Dureza mg/L 500 

Etilbenzeno mg/L 0,2 

Ferro mg/L 0,3 

Gosto e odor (3)   

Manganês mg/L 0,1 

Monoclorobenzeno mg/L 0,12 

Sódio Mg/L 200 

Sólidos dissolvidos totais Mg/L 1.000 

Sulfato Mg/L 250 

Sulfeto de Hidrogênio Mg/L 0,05 

Surfactantes Mg/L 0,5 

Tolueno Mg/L 0,17 

Turbidez UT(4) 5 

Zinco Mg/L 5 

Xileno Mg/L 0,3 
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Aos responsáveis pela operação, no caso de não serem observadas as 

determinações constantes na Portaria, serão aplicadas sanções administravas 

cabíveis previstas na Lei no 6.437 de 20 de agosto de 1977 e no caso de serem 

identificadas situações de risco à saúde, a população deverá ser comunicada e as 

autoridades deverão tomar as medidas cabíveis para solução do problema (BRASIL, 

1977). 

Há também as resoluções Conama no 357 de 17 de março de 2005 e no 430 de 13 

de maio de 2011 – complementa a primeira – que dispõem sobre a classificação dos 

corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento segundo os usos 

preponderantes, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de 

efluentes, e dão outras providências (CONAMA, 2005, 2011).  

 

No capítulo II da resolução Conama no 357 – Da Classificação dos Corpos de Água 

–, o Artigo 3o estabelece as seguintes classes de qualidade da água para cada uso 

preponderante (Quadro 19). 

 
Quadro 19 

Enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes 

USOS PREPONDERANTES 

CLASSES DE QUALIDADE DA ÁGUA 

ÁGUAS DOCES 
ÁGUAS 

SALINAS 
ÁGUAS 

SALOBRAS 

Esp.* 1 2 3 4 
Esp

. 
1 2 3 

Esp
. 

1 2 3 

Abastecimento para consumo humano, com desinfecção x 
            

Abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado 
 

x 
           

Abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional 
  

x 
          

Abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional 
ou avançado    

x 
      

x 
  

Preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas x 
    

x 
   

x 
   

Preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de 
proteção integral 

x 
    

x 
   

x 
   

Proteção das comunidades aquáticas 
 

x x 
   

x 
   

x 
  

Recreação de contato primário 
 

x x 
   

x 
   

x 
  

Recreação de contato secundário 
   

x 
   

x 
   

x 
 

Irrigação de hortaliças que são consumidas cruas 
 

x 
        

x 
  

Irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques 
  

x 
       

x 
  

Irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras 
   

x 
         

Aquicultura e atividade de pesca 
  

x x 
  

x x 
  

x x 
 

Dessedentação de animais 
   

x 
         

Navegação 
    

x 
   

x 
   

x 

Harmonia paisagística 
    

x 
   

x 
   

x 

Fonte: Resolução Conama no 357, 2005. Adaptação do autor. 
*Classe Especial 

 



87 
 

No Capítulo III da mesma Resolução – Das Condições e Padrões de Qualidade das 

Águas –, Seção II – Das Águas Doces – o Artigo 14o estabelece, para a Classe I, as 

seguintes condições e padrões de qualidade de água: 

 não verificação de efeito tóxico crônico a organismos, de acordo com os 

critérios estabelecidos pelo órgão ambiental competente, ou, na sua 

ausência, por instituições nacionais ou internacionais renomadas, 

comprovado pela realização de ensaio ecotoxicológico padronizado ou outro 

método cientificamente reconhecido; 

 materiais flutuantes, inclusive espumas não naturais: virtualmente ausentes; 

 óleos e graxas: virtualmente ausentes; 

 substancias que comuniquem gosto ou odor: virtualmente ausentes; 

 corantes provenientes de fontes antrópicas: virtualmente ausentes; 

 resíduos sólidos objetáveis: virtualmente ausentes; 

 coliformes termotolerantes: para o uso de recreação de contato primário 

deverão ser obedecidos os padrões de qualidade de balneabilidade, previstos 

na Resolução CONAMA no 274, de 2000. Para os demais usos, não deverá 

ser excedido um limite de 200 coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 

80% ou mais, de pelo menos 6 amostras, coletadas durante o período de um 

ano, com frequência bimestral. A E. Coli poderá ser determinada em 

substituição ao parâmetro coliformes termotolerantes de acordo com limites 

estabelecidos pelo órgão ambiental competente; 

 DBO 5 dias a 20°C ate 3 mg/L O2; 

 OD, em qualquer amostra, não inferior a 6 mg/L O2; 

 turbidez ate 40 unidades nefelométrica de turbidez (UNT); 

 cor verdadeira: nível de cor natural do corpo de água em mg Pt/L; e 

 pH: 6,0 a 9,0. 

 

5.2.7 Legislação nacional pertinente à proteção de nascentes 

De acordo com o Decreto no 24.643, de 10 de julho de 1934, conhecido como 

Código das Águas, as nascentes, quanto ao domínio, podem públicas ou 

particulares. As primeiras podem ser de uso comum ou dominical. As outras são 

consideradas de domínio privado quando situadas em terreno que também o sejam. 
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No caso da nascente emergir em divisa de terreno, pertence a ambos os donos. Os 

donos de terrenos onde houver nascentes não podem impedir nem desviar o curso 

natural para os terrenos inferiores quando das mesmas se abasteça uma população 

(BRASIL, 1934).  

 

A Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. A Lei 

baseia-se nos fundamentos de que a água é um bem de domínio público, recurso 

natural limitado, dotado de valor econômico e sua gestão deve proporcionar o uso 

múltiplo, ser descentralizada e contar com a participação do Poder Público, dos 

usuários e das comunidades. Estabelece como um dos seus objetivos assegurar à 

atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de 

qualidade adequados aos respectivos usos. No Artigo 12o, a Lei estabelece que os 

usos de recursos hídricos estejam condicionados à outorga pelo Poder Público, 

havendo exceção exclusivamente para os casos de recursos hídricos distribuídos no 

meio rural – as nascentes, por exemplo –, quando os usos forem considerados 

insignificantes e para a satisfação das necessidades de pequenos núcleos 

populacionais (BRASIL, 1997). 

 

Há também as Resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama), 

relacionadas às ações de intervenção ou supressão, e recuperação de vegetação 

em APP, incluindo as de nascentes, como a Resolução no 369, de 28 de março de 

2006 e a Resolução no 429, de 28 de fevereiro de 2011 (CONAMA, 2006, 2011). 

 

A Resolução no 369 dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, 

interesse social ou baixo impacto ambiental, em que o órgão ambiental pode 

autorizar a intervenção ou supressão de vegetação em APP de nascentes, veredas, 

restingas, manguezais e dunas. A autorização está condicionada à solicitação prévia 

devidamente caracterizada e motivada mediante procedimento administrativo 

autônomo junto ao órgão ambiental e o empreendedor deve comprovar cumprimento 

integral das obrigações vencidas nestas áreas.  

 

Já a Resolução no 429, dispõe sobre a metodologia de recuperação das APP  e 

determina que aquela poderá ser feita através dos três métodos a seguir: 
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I - condução da regeneração natural de espécies nativas; 

II - plantio de espécies nativas; e 

III - plantio de espécies nativas conjugado com a condução da regeneração  

      natural de espécies nativas. 

 

Esta resolução também dispõe sobre o uso, nas entrelinhas, de espécies exóticas 

não invasoras, herbáceas ou arbustivas, perenes ou não para extração sustentável 

não madeireira, como também admite atividades de manejo agroflorestal sustentável 

praticadas na pequena propriedade ou posse rural familiar, conforme previsto na 

legislação vigente. 

 

De acordo com a Resolução no 429, as intervenções de recuperação de APP só 

serão permitidas desde que não comprometam a estrutura e as funções ambientais 

destes espaços, especialmente: 

 

I – a estabilidade das encostas e margens dos corpos de água; 

II – a manutenção dos corredores de flora e fauna; 

III – a manutenção da drenagem e dos cursos de água; 

IV – a manutenção da biota; 

V – a manutenção da vegetação nativa; 

VI – a manutenção da qualidade das águas. 

Mais recentemente, em de 25 de maio de 2012, entra em vigor a Lei no 12.651, 

alterando a Política Nacional de Meio Ambiente e outras leis, revogando o antigo 

Código Florestal de 1965 e outras legislações posteriores relacionadas ao tema da 

proteção de vegetação nativa (BRASIL, 2012). 

A nova lei florestal também trata da proteção da vegetação nativa no entorno de 

nascentes e considera como Áreas de Proteção Permanente (APP), conforme o 

Artigo 4o - Inciso IV, “As áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água 

perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 

(cinquenta) metros”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm#art4iv
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Com relação às Áreas Consolidadas em Áreas de Preservação Permanente, o 

Artigo 7o determina que “a vegetação situada em Área de Preservação Permanente 

deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer 

título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado” e especifica que: 

 

§ 1o Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação 

Permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é 

obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos 

autorizados previstos nesta Lei. 

 

§ 2o A obrigação prevista no § 1o tem natureza real e é transmitida ao sucessor 

no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. 

 

§ 3o No caso de supressão não autorizada de vegetação realizada após 22 de 

julho de 2008, é vedada a concessão de novas autorizações de supressão de 

vegetação enquanto não cumpridas as obrigações previstas no § 1o. 

 

Ainda com relação a intervenção ou supressão de vegetação nativa em Área de 

Preservação Permanente, o Parágrafo 1o do Artigo 8o especifica que “a supressão 

de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e restingas somente poderá ser 

autorizada em caso de utilidade pública”. 

 

No que trata das Áreas Consolidadas em Áreas de Preservação Permanente, o 

Artigo 61o da nova Lei determina que “Nas Áreas de Preservação Permanente é 

autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de 

ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008” 

e especifica que: 

 

§ 5o Nos casos de áreas rurais consolidadas em Áreas de Preservação 

Permanente no entorno de nascentes e olhos d’água perenes, será admitida a 

manutenção de atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo ou de turismo rural, 

sendo obrigatória a recomposição do raio mínimo de 15 (quinze) metros.  
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Como se verifica, a legislação em vigor pertinente a proteção de nascentes é 

bastante ampla e reúne um conjunto de Leis, Decretos e Resoluções, que datam 

desde 1934 até 2012. Na prática, o cumprimento dessa legislação ainda deixa muito 

a desejar, seja por ignorância, por compreensão errada ou transgressão meramente 

proposital, além da falta de aparelhamento dos órgãos de fiscalização.  
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6  Caracterização do local da pesquisa  

6.1 A bacia hidrográfica do rio Natuba  

 

O rio Natuba é um dos principais afluentes do rio Tapacurá, desembocando na 

margem direita deste, em área urbana do Município de Vitória de Santo Antão. As 

nascentes do rio Natuba, assim como as outras existentes nas sub-bacias do 

Tapacurá, contribuem com grande parte do volume de água deste rio, que represado 

em barragem do mesmo nome, contribui para o abastecimento de grande extensão 

da Região Metropolitana do Recife (BRAGA, 2001). 

 

A bacia hidrográfica do rio Natuba localiza-se na Microrregião de Vitória (Figura 36), 

Mesorregião da Zona da Mata do Estado de Pernambuco, inserida em terras dos 

Municípios de Pombos e Vitória de Santo Antão (Id., 2001)   

 

FIGURA 36 - Localização da bacia hidrográfica do rio Natuba na Microrregião de 
Vitória 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Fonte: Albuquerque, 2010. 
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Seu curso principal tem uma extensão de 17,5 km e sua bacia (Figura 37) possui 

uma área de drenagem de 39 km2 (Id., 2001).  

 
FIGURA 37 - Rede hidrográfica da bacia do rio Natuba 

Fonte: SNE, 2010. 

 

A primeira nascente do rio Natuba situa-se a 590 metros de altitude e sua cota mais 

baixa é de 150 metros, apresentando em toda sua extensão um desnível de 440 

metros (SILVA C., 2007). 

  

A bacia do Natuba encontra-se sob o domínio do clima Tropical, com temperatura 

média anual de 23,8ºC, variando entre a mínima de 19,3ºC e a máxima de 30,9ºC 

(SILVA C., 2007). Conforme dados pluviométricos coletados nos postos de Vitória de 

Santo Antão e Engenho Serra Grande, a precipitação média anual situa-se entre 

1.008 mm e 1.395 mm, com 70% das chuvas concentradas entre os meses de 

março a julho, isto é, chuvas de outono-inverno (BRAGA et al., 1998, apud FREIRE, 

2011).  
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De acordo com o Levantamento de Solos do Estado de Pernambuco, em escala de 

1:1.000.000, realizados pelo Zoneamento Agroecológico de Pernambuco 

(BARBOSA NETO et al., 2011b), são quatro as principais classes de solo da bacia 

do rio Natuba:  Gleissolo, Argissolo Vermelho, Argissolo Amarelo e Latossolo 

Amarelo (Figura 38).  

 

FIGURA 38 - Distribuição dos solos da bacia do rio Natuba 
 

 

            

    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: Barbosa Neto, 2011b. 

 

A cobertura vegetal original da bacia era a Floresta Tropical Úmida Atlântica, típica 

da Região Mata de Pernambuco, que, aos poucos, foi quase toda substituída pela 

cultura da cana-de-açúcar, à medida que os latifúndios se expandiam para o interior. 

Em meados do século XX, além da seca, a produção estadual e regional dessa 

cultura caiu pela dificuldade em competir com os custos de produção do Centro-Sul, 

sobretudo depois da extinção do Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA) e da política 

governamental de subsídios (ANDRADE, 2005). Com a crise da indústria 

sucroalcooleira, iniciaram-se, na década de 1990, os arrendamentos de pequenas 

glebas por trabalhadores da cana-de-açúcar e também se acentuaram as ocupações 
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de terras devolutas, ocorrendo, na Região, uma mudança gradativa da atividade 

canavieira para pecuária extensiva, fruticultura e horticultura, principalmente na parte 

baixa da bacia (BARBOSA NETO et al., 2011a). 

 

No Alto Natuba está situado o assentamento Chico Mendes, também conhecido 

como “Ronda”, implantado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA) em 16 de novembro de 1998. O Assentamento possui uma área total de 

1.758 hectares dos quais 1.246 são destinados às atividades agropecuárias e 

moradia para 90 famílias. 512 hectares de remanescente de Mata Atlântica – a Mata 

do Ronda – são destinados à preservação (BRAGA, 2005).  

 

No Médio Natuba estão situados os assentamentos Divina Graça e Serra Grande, 

também implantados pelo INCRA em 16 de novembro de 1998. Numa área de 

960,67 hectares, dividida em 120 parcelas com tamanho médio aproximado de 

6,0ha, sendo 90 no assentamento Serra Grande e 30 no Divina Graça (SNE, 2010). 

 

Já no Baixo Natuba existem três assentamentos, o Engenho Figueiras, o Engenho 

Pacas e o Natuba, implantados pelo Governo de Pernambuco, através do Fundo de 

Terras de Pernambuco (BRAGA, 2005). 

 

Barbosa Neto et al. (2011a) realizaram o Mapeamento de Uso da Terra na bacia do 

Natuba, em escala 1:25.000, utilizando imagem do satélite RapidEye do dia 

07/03/2010 e informações de uso da terra coletadas em 183 pontos. O mapeamento 

permitiu separar onze classes de usos predominantes (Figura 39). 
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FIGURA 39 - Usos da terra da bacia do rio Natuba 

 Fonte: Barbosa Neto, 2011a. 

 

A bacia do rio Natuba apresenta uso das terras bastante heterogêneo, com 55,84% 

da área total utilizada predominantemente por policultivos de cana-de-açúcar, 

hortaliça, pastagem, feijão, macaxeira, banana e outras frutíferas e mata em 

regeneração, e os 44,16% restantes com uso dominante de pastagem. Conclui-se 

que, nos últimos anos, o cultivo da cana-de-açúcar na bacia do rio Natuba, tem sido 

gradativamente substituído pela policultura, com o predomínio de hortaliças, 

especialmente as folhosas (BARBOSA NETO et al., 2011a). 

 

Barbosa Neto e Araújo (2011a) pesquisaram a aptidão agrícola dos solos da bacia 

do Natuba – utilizando a metodologia de Ramalho Filho & Beek (1995) que indica 

graus de limitação para o uso do solo de acordo com os níveis de manejo utilizados 

– baseados em dados de fertilidade natural, deficiência de oxigênio, disponibilidade 

de água, vulnerabilidade erosiva e impedimento à mecanização. De acordo com os 

níveis de impedimento de cada variável para as quatro classes de solo da bacia, 

foram indicadas as formas de utilização e de manejo para área da bacia. Deste 
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modo, foram identificados dois subgrupos de aptidão agrícola: 4P, que são terras 

com aptidão boa para pastagem plantada e 3(bc), que são terras com aptidão 

restrita para lavouras de ciclo curto e/ou longo nos níveis de manejo de média (B) 

e/ou alta (C) tecnologias (Figura 40). 

 

FIGURA 40 - Aptidão agrícola da bacia do rio Natuba 

Fonte: Barbosa Neto, 2011a. 
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6.2 O Médio Natuba 

 

O Médio Natuba (Figura 41), onde estão situados os assentamentos Divina Graça e 

Serra Grande, é a maior das três áreas em que se encontra dividida a bacia do rio 

Natuba, e a que apresenta maior malha hídrica, com um total de 19 cursos d’água, 

totalizando uma extensão de 29,3 km. O curso principal do rio possui comprimento 

de 7,86 km (Quadro 20) e larguras variando entre 1 a 3m (SILVA C., 2009). 

FIGURA 41 - Altimetria e Hidrografia da microbacia do Médio Rio Natuba 

Fonte: Silva C., 2009. 

 

Quadro 20 

Dados hidrológicos da microbacia do Médio Rio Natuba 
 
 
 
 
 
 
                                     
                                       
 
                             

                           Fonte: Silva C., 2009. 
 

Características Valor/Unidade 

Área 2.547ha 

Curso Principal 7,86km 

Total Afluentes 29,39km 

Comprimento total dos canais 37,25km 

Índice de Declividade 21,628 

Densidade de Drenagem 1,46km/km² 
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Destaca-se também na hidrografia do Médio Natuba o açude do Canha (Figura 42), 

um dos reservatórios que abastecia a cidade de Vitória de Santo Antão e que não 

atende mais a esta finalidade por encontrar-se  intensamente assoreado (SNE, 

2010). Atualmente há um projeto para a construção de uma barragem de maior porte 

que serviria para conter as enchentes e fazer reserva para irrigação nos períodos de 

estiagem.  

FIGURA 42 - Reservatório do Canha no Médio Rio Natuba 

 Fonte: Silva C., 2009. 

 

Quanto ao uso das terras no Médio Natuba, Barbosa Neto et al. (2011b) 

identificaram em seus estudos cinco classes: Pastagem e frutíferas diversas; 

Pastagem e pedreiras; Policultura com presença de cana-de-açúcar, pastagem, 

feijão, banana, macaxeira, mata em regenaração e frutíferas diversas; e Policultura 

com presença de horticultura, pastagem e frutíferas diversas (Figuras 43 e 44). 
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FIGURA 43 – Uso da terra no assentamento Divina Graça                          

Fonte: o autor, em maio 2011. 
 

 

FIGURA 44 – Uso da terra no assentamento Serra Grande 

Fonte: o autor, em maio 2011. 
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Segundo Freire et al. (2011), o assentamento Divina Graça tem área total de 

201,75ha, sendo 16,22 constituídos por Áreas Reserva Legal (RL), 18,21 por APP 

de cursos d'água, 3,84 por áreas comunitárias e 163,48 pelas 30 parcelas dos 

agricultores (Figura 45).  

 

FIGURA 45 - Uso e ocupação do solo nas APP e RL do Assentamento Divina Graça 

Fonte: Freire, 2011. 
 
 
Já o Assentamento Serra Grande, contíguo ao primeiro, possui 758,71 hectares de 

área total, onde 140,78 são Áreas de Reserva Legal, 61,95 são APP de cursos 

d'água, 13,30 são áreas comunitárias e 542,68 correspondentes às 90 parcelas 

(Figura 46). 

 



102 
 

FIGURA 46 - Uso e ocupação do solo nas APP e RL do Assentamento Serra Grande 

Fonte: Freire, 2011. 
 
 
Segundo Silva C. (2009) as parcelas utilizam, em média, 2,7 hectares para plantio, o 

que significa uma taxa de utilização de menos da metade das áreas das parcelas, 

considerando-se o tamanho médio de 5,9 ha, sendo 6,39 ha no Serra Grande e 5,49 

ha no Divina Graça. Porém, pesquisa realisada por Freire et al. (2011) encontrou 

tamanho médio de 6,02 ha para Serra Grande e 5,44 ha para Divina Graça, 

representando um tamanho médio de 5,88 ha para os dois assentamentos, o que 

não invalida os dados informados por Silva.  

 

Os usos atuais das terras no Médio Natuba têm exercido forte pressão sobre os 

recursos naturais, além do comprometimento da saúde ambiental da microbacia, 

devido às más práticas na agricultura, que ainda utilizam queimadas, plantio sem 

uso das curvas de nível, uso indiscriminado de fertilizantes e de agrotóxicos, 

principalmente no entorno de nascentes e margens dos cursos d’água e 

reservatórios, em áreas consideradas pela Lei no 12.651 de 25 de maio de 2012 

como de Preservação Permanente (Figuras 47 a 49).  
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FIGURA 47 - Aplicação de agrotóxico próximo a área de nascente e curso d’água no 
Assentamento Serra Grande 

Fonte: Silva C., 2009. 

 
FIGURA 48 - Plantações no entorno de nascentes e margens dos cursos d’água no 

Assentamento Serra Grande       

 Fonte: o autor, em maio 2011.  
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FIGURA 49 - Plantações nas margens dos cursos d’água no Assentamento Serra 
Grande       

Fonte: o autor, em maio 2011.  

 

Mesmo com a forte pressão exercida sobre os recursos naturais, Souza et al. (2011) 

observaram, entre 1989 e 2007, um aumento da vegetação em 3,01%, 

demonstrando que ações de reflorestamento nessas áreas, juntamente com a 

sensibilização e capacitação das populações, visando a adoção de atitudes e 

práticas ambientalmente corretas, podem contribuir para o processo de regeneração 

e recuperação da cobertura vegetal original, com consequente melhoria da 

qualidade ambiental (Figura 50). 
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FIGURA 50 - Vegetação em estado de regeneração inicial na Reserva Legal do 
Assentamento Divina Graça 

Fonte: Silva C., 2009. 
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7 A experiência do Projeto nos assentamentos Serra   
   Grande e Divina Graça 

 

Nos assentamentos Divina Graça e Serra Grande está sendo desenvolvido pela 

Sociedade Nordestina de Ecologia, em parceria com a Universidade Federal de 

Pernambuco, o projeto Recuperação e Conservação de Matas Ciliares e de 

Nascentes na Bacia do Capibaribe, financiado pelo Fundo Estadual de Recursos 

Hídricos, que visa proteger e recuperar as nascentes de maior importância e 

utilidade para as famílias assentadas, no que diz respeito ao uso sustentado da 

água pelos agricultores.  

 

O projeto tem como objetivos específicos: plantar e proteger mata ciliar para a 

conservação de nascentes e de cursos de água; promover o manejo de nascentes, 

voltado para a sua recuperação e produção sustentada de água; e capacitar os 

agricultores usuários de nascentes, em práticas de uso sustentado (SNE, 2010).  

Para cumprimento dos objetivos foram propostas três metas:  

Meta 1 – proteção e plantio de mata ciliar 

 Produzir mudas e plantar 4,1 hectares de vegetação ciliar no entorno de 

nascentes; 

 Cercar 4,1 hectares de vegetação natural no entorno de nascentes a serem 

protegidas; 

 Produzir mudas e plantar 2,0 hectares de matas ciliares ao longo dos cursos 

de água; 

 Realizar a manutenção e monitoramento 6,1 hectares de vegetação plantada. 

 

Meta 2 – recuperação e manejo de nascentes  

 Cadastrar 60 nascentes com potencial de manejo, com produção sustentada 

de água; 

 Implantar o manejo em 30 nascentes, consideradas mais apropriadas para 

intervenção; 

 Monitorar o desempenho das 30 (trinta) nascentes sob manejo. 
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Meta 3 – capacitação e mobilização 

 Realizar 3 oficinas de adesão pelos agricultores; 

 Treinar os 30 agricultores parceiros escolhidos para manejo de nascentes; 

 Fornecer assistência técnica e monitoramento aos 30 (trinta) agricultores 

parceiros. 

O Projeto, com prazo de execução de 24 meses, foi orçado em R$ 349.716,60, 

sendo R$ 199.916,60 financiados pelo Fehidro e R$ 149.800,00 como contrapartida 

do proponente. A equipe técnica proposta para execução do projeto foi composta 

por coordenação geral, coordenação executiva, coordenação de capacitação, 

coordenação de reflorestamento, responsável pela cartografia e adequação 

ambiental, responsável pelas ações de recuperação das nascentes e responsável 

pelas ações de saneamento e qualidade de água. 

Após a assinatura do convênio, em 01 de julho de 2010, houve liberação da primeira 

parcela do financiamento e em 13 de agosto foi dado início às atividades, com a 

realização de uma reunião de planejamento (Figura 51), onde estiveram presentes a 

coordenação e os participantes executores.  

FIGURA 51 - Reunião de planejamento 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fonte: SNE, 2010. 
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7.1 Atividades desenvolvidas para cada meta 

 

- As atividades do Projeto em 2010 

Entre agosto e dezembro de 2010, foram realizadas as seguintes atividades, 

descritas por cada meta proposta, de acordo com o Relatório no 1 da SNE: 

Meta 1 – proteção e plantio de mata ciliar 

 

A primeira etapa consistiu na coleta de sementes em árvores matrizes nas áreas de 

Reserva Legal dos assentamentos Ronda, Serra Grande, Divina Graça e em ouros 

remanescentes florestais na Bacia do rio Natuba. Foram coletadas sementes de 17 

espécies da Mata Atlântica, entre florestais e frutíferas (Figura 52). A semeadura 

(Figura 53) foi realizada em viveiro florestal da SNE, localizado no Município de 

Itapissuma, onde as mudas permaneceram até atingirem o tamanho ideal para 

serem transportadas e plantadas nos assentamentos (Figuras 54 e 55). Foram 

produzidas 7.160 das 10.100 mudas previstas para o projeto, ficando o restante a 

ser produzido no primeiro semestre de 2011. 

 

      FIGURA 52 - Coleta de sementes                      FIGURA 53 - Sementeira 

Fonte: SNE, 2010.                                        Fonte: SNE, 2010. 
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    FIGURA 54 - Transporte de mudas                  FIGURA 55 - Plantio de mudas 

Fonte: SNE, 2010.                                         Fonte: SNE, 2010. 
 

Meta 2 – recuperação e manejo de nascentes  

No período citado foram identificadas e cadastradas 13 nascentes. Para 

cadastramento foi utilizado um formulário (Figura 56) contendo informações sobre a 

parcela, usos da água, estado de conservação da nascente e seu entorno, vazão e 

qualidade de água. 

FIGURAS 56a e 56b - Ficha de cadastramento de nascente 

FIGURA 56a 

   Fonte: SNE, 2010. 
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FIGURA 56b 

 Fonte: SNE, 2010. 

Também, nesse período, foram efetuadas medições de vazão instantânea (Figura 

57) (Quadro 21) e de qualidade de água, visando o monitoramento durante o tempo 

do Projeto.  

 

FIGURA 57 – Medição de vazão na parcela 77 do Assentamento Serra Grande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
                          
                       Fonte: SNE, 2010. 
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Quadro 21 

Vazão instantânea de algumas nascentes do assentamento Serra Grande 

Nascentes 
Vazão instantânea 

l/dia l/s 

N44.1 676,8 0,00778 

N44.2 24.480 0,27800 

N44.3 9.072 0,10500 

N77.1 72.000 0,83500 

N21.1 7.344 0,08540 

                                      Fonte: SNE, 2010. 

Entre agosto 2010 e junho 2011, amostras de água foram coletadas quinzenalmente 

no período de Junho de 2011 a Junho de 2012 – exceto nos meses de Dezembro 

2011 e Janeiro 2012 que foram mensais, por serem meses com pouca ocorrência de 

chuvas – para análise no Laboratório de Saneamento Ambiental do Departamento 

de Engenharia Civil da UFPE e realizadas medições dos parâmetros turbidez, 

temperatura, condutividade elétrica e oxigênio dissolvido. (Figura 58) (Quadro 22).  

FIGURA 58 – Medição de parâmetros na parcela 77, em Serra Grande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
                       Fonte: SNE, 2010. 
 

Quadro 22 

Qualidade de água de algumas nascentes do assentamento Serra Grande 

Nascente Data 
Colif. totais 

(NMP/100 ml) 
E. coli 

(NMP/100 ml) 
Turbidez 

(UNT) 
Temp. 

(oC) 

Condutiv. 
elétrica  
(μS/cm) 

OD 
(mg/l) 

N72.1 
24/09  

a  
22/10 

>2.419,2 0 2,46 24,6 71,9 2,21 

N44.1 - - - - - - 

N44.2 - - - 25,1 83,8 2,58 

N44.3 >2.419,2 0 10,84 26,6 112,9 10,51 

N77.1 05 a 12/11 7.590 66,3 8,26 28,8 413 1,84 

N21.1 26/11 201,4 0 0,40 27,2 169,7 2,93 

Fonte: SNE, 2010. 
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- Meta 3 – capacitação e mobilização 

 

Neste período não foram realizadas capacitações, no entanto o processo de 

mobilização havia sido iniciado através do envolvimento de atores locais com a 

equipe técnica do projeto. Foram realizados encontros com lideranças dos 

agricultores dos assentamentos, gestores municipais de Vitória de Santo Antão e 

Pombos e representantes do INCRA. Também foi realizado um Seminário Integrador 

(Figura 59) na UFPE, em 29 de outubro de 2010, com participação de todos os 

envolvidos no Projeto: coordenadores e equipe técnica, professores e estudantes da 

UFPE e do IFPE, pesquisador da EMBRAPA e técnico da Gerência de Revitalização 

de Bacias da SRHE. Esse seminário teve o propósito de socializar as ações do 

Projeto entre os participantes, o papel de cada envolvido e a apresentação das 

atividades realizadas até então.  

 

  FIGURA 59 - Seminário Integrador I 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

                   Fonte: SNE, 2010. 
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- As atividades do Projeto em 2011 

 

As atividades de 2011 iniciam com a realização, em 16 de fevereiro de 2011, do 

segundo Seminário Integrador (Figura 60), também na UFPE, com a participação de 

todos os envolvidos no Projeto, que teve como finalidade apresentar e discutir as 

atividades planejadas para o corrente ano.  

FIGURA 60 - Seminário Integrador II 

 

 

 

 

       

 
 
      
                        
 
                   
                   Fonte: SNE, 2011. 
 

Foram realizadas as seguintes atividades, descritas por cada meta proposta, de 

acordo com o Relatório no 2 da SNE: 

- Meta 1 – proteção e plantio de mata ciliar 

No primeiro semestre foram iniciadas as negociações, junto aos parceleiros que 

aderiram ao projeto, para escolha e definição dos tamanhos das áreas. Após esta 

etapa, aguardou-se o início das chuvas (junho) quando as mudas produzidas 

começaram a ser plantadas. Como as parcelas são muito pequenas (em média 5,9 

ha) e quase que totalmente exploradas, para que não houvesse prejuízo do 

agricultor, a área acordada em ser plantada com mudas, na APP da nascente, era 
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inferior à determinada pela legislação vigente (0,785 ha). Foram plantadas 1.163 

mudas, de 42 espécies, em quatro parcelas (Quadro 23) Das quatro áreas 

plantadas, houve cercamento de apenas duas (parcelas 22 e 23 em Divina Graça), 

por apresentarem risco iminente de degradação por agentes externos como, 

ocupação agrícola, pastoreio e pesoteio de gado, cavalos e carneiros.  

Quadro 23 
Plantio de mudas nos assentamentos 

Assentamento Parcela Área (ha) N de mudas 
N de 

espécies 

Divina Graça 22 0,178 300 34 

Divina Graça 23 0,179 300 34 

Serra Grande 22 0,102 170 24 

Serra Grande 71 0,235 393 42 

Fonte: SNE, 2011. 

Ainda neste ano se iniciou a produção de novas mudas para plantio no período de 

inverno de 2012. 

- Meta 2 – recuperação e manejo de nascentes  

 

Em 2011, além das 13 nascentes do ano passado, foram identificadas e cadastradas 

mais 67, num total de 80, ultrapassando a meta proposta de 60 nascentes com 

potencial de manejo para produção sustentada de água. Até julho, 8 nascentes 

tiveram medição de vazão e 18 de qualidade de água, pois nem sempre ocorria 

monitoramento simultâneo. 

Após o cadastramento, iniciaram-se os estudos para propor os tipos de intervenção 

nas nascentes e em seu redor. Para tal, levou-se em consideração a condição 

ambiental, o tipo e o potencial de produção de água da nascente e a demanda de 

água da(s) família(s) assentada(s) na parcela e/ou parcela(s) vizinha(s).   

- Meta 3 – capacitação e mobilização 

Esta etapa consistiu na mobilização da comunidade para socialização do projeto e 

processo de seleção das nascentes. Consistiu em dois momentos. Inicialmente com 

o envolvimento da comunidade estudantil de duas escolas com Séries Iniciais 

Ensino Fundamental, uma em cada assentamento. Através do envolvimento de 
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diretores, coordenadores e professores, o tema conservação de nascentes foi 

levado às salas de aula, onde os professores promoveram aulas e debates, e os 

alunos receberam uma Ficha Pedagógica (Apêndice 3) para preencherem junto às 

suas famílias, contendo informações sobre as nascentes existentes em suas 

parcelas. Cada aluno escolheria para adoção a nascente mais importante de sua 

parcela, para qual escolheria um nome e falaria da importância dela para sua 

família. Este momento culminou com a comemoração da Semana Mundial da Água 

(Figura 61), em março de 1011, onde em uma escola de cada assentamento, com a 

participação de todos os envolvidos no Projeto, a comunidade escolar e seus 

familiares assistiram palestras, apresentação de paródia musical e realizaram a 

eleição da Miss nascente, seguida de lanche coletivo, plantio de mudas ao redor da 

escola e visita às nascentes, encerrando com almoço oferecido a todos.  

FIGURA 61 - Comemoração da Semana Mundial da Água 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: o autor, em março 2011. 
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No primeiro semestre de 2011 ocorreram três oficinas. Uma no dia 26 de abril e 

duas no dia 22 de maio. A primeira aconteceu na sede da associação dos 

agricultores do assentamento Serra Grande, com o objetivo de nivelar informações e 

definir a estratégia para as escolhas das nascentes a serem beneficiadas. Estiveram 

presentes representantes de todas as instituições envolvidas no Projeto (Figura 62). 

FIGURA 62 - Reunião de planejamento no assentamento Serra Grande 

 

 

 

 

                         
                       
                       
  
 
                      
 
                 Fonte: o autor, em abril 2011. 
 

No dia 22 de maio, aconteceram duas reuniões (Oficinas de Adesão), uma pela 

manhã, no assentamento Serra Grande (Figura 63) e a outra à tarde, no 

assentamento Divina Graça (Figura 64). Nestas reuniões, conduzidas pelos 

presidentes das associações, o coordenador do Projeto fez a apresentação deste à 

plenária e explicou a estratégia de seleção das nascentes. Os interessados se 

candidataram voluntariamente e expuseram, individualmente, a importância da 

nascente para o abastecimento de sua família. Após a explanação de todos os 

interessados, a assembleia decidiu quais as nascentes a serem beneficiadas. Os 

titulares das parcelas contempladas assinaram um Termo de Adesão, concordando 

com as intervenções, se comprometendo a participar das atividades e a cuidar das 

nascentes e seu entorno.  
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FIGURA 63 - Oficina de Adesão no Assentamento Serra Grande         
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fonte: o autor, em maio 2011. 
 
 

FIGURA 64 - Oficina de Adesão no Assentamento Divina Graça         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fonte: o autor, em maio 2011. 
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- As atividades do Projeto em 2012 

Em 2012 foi dada continuidade às atividades programadas, conforme cronograma 

físico proposto, restando apenas, para o ano seguinte, as atividades de manutenção 

de plantio. Portanto, no que se refere a esta pesquisa, são aqui apresentadas as 

atividades realizadas até 2012, as quais  também serão descritas por meta proposta: 

- Meta 1 – proteção e plantio de mata ciliar  

 

Enquanto se aguardava o período chuvoso, para plantio das mudas produzidas no 

ano anterior, em janeiro, iniciou-se a manutenção das áreas onde já havia sido 

efetuado plantio. A manutenção consistiu de coroamento das mudas (eliminação, 

com enxada, de espécies invasoras ao redor da planta), o que, ao invés da limpeza 

nas entrelinhas, evita a exposição do solo aos raios solares, os quais contribuem 

para a aceleração de perda de umidade. Também foram feitos aceiros, visando a 

eliminação de material combustível para evitar possíveis incêndios. 

 

Em meados de julho, na estação de chuvas, foi dado início ao plantio das áreas a 

serem reflorestadas, ficando a manutenção programada para o ano seguinte, visto 

que, por questões burocráticas, houve atraso na liberação da segunda parcela, 

provocando, consequentemente, atraso na execução das atividades. 

 

 - Meta 2 – recuperação e manejo de nascentes  

O projeto previa o cadastramento de 60 nascentes, no entanto, ao todo, foram 

identificadas e cadastradas 104, sendo 64 no Assentamento Divina Graça e 40 no 

assentamento Serra Grande (Figura 65). Após a adesão dos agricultores ao projeto, 

nas parcelas contempladas foram selecionadas as nascentes com melhores 

condições de sofrerem intervenções, como por exemplo, ausência de poluição e 

contaminação, maior potencial de produção de água, proximidade das residências e 

maior número de famílias ou pessoas atendidas. 
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FIGURA 65 - Nascentes cadastradas em Serra Grande e Divina Graça 

Fonte: SNE, 2011. 

 

A recuperação e manejo das nascentes teve início em março, ficando concluídos em 

dezembro (Figuras 66 e 67). A proposta inicial era 10 nascentes no primeiro 

assentamento e 20 no segundo, sendo uma nascente por parcela. Porém, houve 

desistência por parte de alguns assentados de Divina Graça, os quais não 
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concordaram com o plantio nas APP de suas nascentes, devido a possibilidade de 

supressão de culturas existentes, ocasionando, com isso, prejuízo financeiro. Em 

função disto, houve remanejamento de recuperação de 7 nascentes para o outro 

assentamento. Ao todo, foram recuperadas e manejadas 30 nascentes, sendo 3 em 

Divina Graça e 27 em Serra Grande. Neste, por viabilidade técnica, duas parcelas 

foram contempladas com a recuperação de duas nascentes em cada uma.  

 

FIGURA 66 - Primeira nascente recuperada e manejada  
                     (Parcela 23 do Assentamento Divina Graça) 

Fonte: o autor, em setembro 2011. 
 
 

FIGURA 67 - Última nascente recuperada e manejada  
                     (Parcela 84 do Assentamento Serra Grande) 

Fonte: o autor, em dezembro 2012. 
 

 

- Meta 3 – capacitação e mobilização 

 

Nesta fase do projeto todas as ações de mobilização propostas já haviam sido 

realizadas. Como forma de contribuir para a proteção ambiental e 

consequentemente dos recursos hídricos, à medida que as atividades de 

recuperação e manejo das nascentes iam acontecendo, os agricultores 
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contemplados foram individualmente capacitados quanto ao manejo e cuidados com 

suas nascentes, como também, quanto à manutenção das mudas plantadas, 

assumindo, desta forma, responsabilidades para com a sustentabilidade do projeto. 

 

7.2 As tecnologias de recuperação de nascentes utilizadas no 
      Projeto 
 
 
Conforme informado, o Projeto Recuperação e Conservação de Matas Ciliares e de 

Nascentes na Bacia do Capibaribe teve como principais objetivos a restauração 

florestal das APP, a construção de estruturas de proteção e a mobilização e 

capacitação dos agricultores usuários das nascentes. Para a concretização dos 

objetivos e atingimento das metas propostas, foram planejadas diferentes 

estratégias de implementação das ações, envolvendo a comunidade local, gestores 

públicos e equipe técnica do projeto. 

 
Segundo Kligerman (In: BRASIL, 2009), tecnologias sociais em saneamento devem 

envolver atores locais, de forma que se tornem protagonistas, atuando 

conjuntamente desde o planejamento da obra até a sua realização, monitoramento e 

manutenção, de forma que as ações sejam pautadas em suas necessidades. 

Kligerman afirma que ”cada ator social tem interesses pessoais e também 

competências diferenciadas. Sendo assim, deve-se articular de forma complementar 

e integrada a participação dos diversos segmentos envolvidos” (BRASIL, 2009, p. 

64). 

 

Nesse contexto, realização de reuniões de planejamento, oficinas de adesão, 

envolvimento das escolas locais e capacitação das famílias beneficiárias foram 

relevantes para a implementação do Projeto, mostrando que através de uma ação 

coletiva, envolvendo a população, órgãos públicos e profissionais da área, é possível 

concretizar objetivos e atingir metas.  

 

Com relação às intervenções, propriamente ditas, nas nascentes, consistiram em 

restauração florestal das APP e construção de estruturas de proteção. É importante 

ressaltar que todas as intervenções tiveram a concordância e a participação dos 

titulares das parcelas contempladas com o Projeto. Desde a determinação dos 
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locais, a dimensão da área de plantio e as espécies vegetais, como também a 

escolha do método de obtenção de água e o modelo ou tipo de proteção de 

nascente a serem implementados.  

 

A recuperação e preservação das nascentes em propriedades rurais podem ser 

realizadas através de medidas de conservação e proteção do solo e da vegetação, 

que envolvem desde a eliminação das práticas de queimadas até o enriquecimento 

das matas ciliares. Independentemente do método a ser adotado, as áreas passíveis 

de restauração sempre devem ser isoladas dos fatores de degradação, de modo a 

reduzir os custos de plantio, já que o potencial de autorrecuperação pode ser 

preservado ou até restabelecido no tempo, dependendo do histórico de uso e do 

entorno da área (ATTANASIO et al., 2006). 

 

Com relação à restauração florestal, convém reiterar, que como as parcelas são 

muito pequenas (em média 5,9 ha) e normalmente as áreas no entorno das 

nascentes são exploradas, para que não houvesse prejuízo do agricultor, a APP 

acordada em ser restaurada foi sempre inferior à determinada pela legislação 

vigente (0,785 ha) (Figuras 68 e 69). E que nem todas essas áreas foram cercadas, 

dando-se prioridade somente àquelas em que havia risco de pisoteio por grandes 

animais. Também é importante resaltar que devido ao tempo de execução do 

Projeto – segundo o Edital, até 36 meses –  e o necessário para estabelecimento da 

função ambiental de preservar os recursos hídricos (pelo menos seis anos), não foi 

possível se conhecer efetivamente os resultados desta intervenção. 
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FIGURA 68 - Restauração florestal em APP de nascente em Divina Graça 

 Fonte: o autor, em setembro 2011. 

 

FIGURA 69 - Restauração florestal em APP de nascente em Serra Grande 

Fonte: o autor, em outubro 2012. 
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No que diz respeito ao abastecimento de populações difusas através de nascentes, 

afirmam Calheiros et al. (2004) que se faz necessário a construção de pequenas 

estruturas visando evitar, na origem, a contaminação de águas destinadas 

essencialmente ao consumo humano, seja por partículas de solo, por matéria 

orgânica ou pequenos animais, como também criar condições hidráulicas que 

favoreçam o armazenamento, a captação e a adução.  

 

Medições de vazão nas nascentes N44.1, N44.2, N44.3, N77.1 e N21.1, 

identificaram, respectivamente, capacidade de produção diária de água de 676,8 - 

24.480 - 9.072 - 72.000 - 7.344 l/dia, o que, de acordo com o consumo médio 

estimado pela Funasa (110l/hab/dia), atenderia à necessidade (407 l/dom/dia) de 

uma família residente na zona rural da Região da Mata Pernambucana.  

Com relação aos parâmetros físico-químicos e biológicos, segundo Braga (2011) no 

período de agosto de 2010 a junho de 2011, foram analisadas 14 amostras de água 

coletada em nascentes, cujos resultados foram 6 com valores de Turbidez e de 

concentração de E. coli  fora de conformidade com os padrões de potabilidade 

estabelecidos pela Portaria GM/MS no 2.914 do Ministério da Saúde e 11 com 

valores de Condutividade Elétrica “indicando baixas concentrações de Sólidos 

Dissolvidos Totais, inferiores ao limite superior estabelecido na referida Portaria, 

portanto, adequados à dessedentação humana” (BRAGA, 2011, p. 978). Quanto ao 

Oxigênio Dissolvido, em 9 nascentes foram encontrados valores abaixo do limite 

mínimo permitido para águas de Classe 1  da Resolução CONAMA no 357. 

As nascentes selecionadas, quanto à tipologia, eram “de encosta” ou de “contato”, 

de fluxo contínuo, contribuindo para a formação de pequenos cursos d’água.  

Para construção das estruturas de proteção das nascentes selecionas no Projeto, de 

posse de informações como condições ambientais da nascente e circunvizinhança, 

consumo de água da(s) família(s) residente(s) na parcela, vazão e qualidade da 

água e levantamento planialtimétrico (Figura 70), os especialistas na área de 

hidrologia, juntos aos demais técnicos, estudaram as particularidades de cada caso 

e elaboraram projeto técnico da obra, aproveitando, em algumas situações, as 

estruturas existentes. 
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FIGURA 70 - Levantamento planialtimétrico para elaboração do projeto técnico 

 Fonte: o autor, em setembro 2011. 

 

Na maioria das parcelas as nascentes selecionadas já eram utilizadas e já possuíam 

alguma estrutura rudimentar, como jarras enterradas e caixas em alvenaria de tijolo 

ou pedra, com captação através de balde, por gravidade ou bombeamento (Figura 

71). 

FIGURA 71 - Estruturas rudimentares encontradas nos assentamentos 

Fonte: o autor, em março 2011. 
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A literatura pertinente ao assunto apresenta diversos métodos de construção de 

estruturas de proteção, como evidenciados em seção anterior. Geralmente utilizam 

anéis de concreto, caixa em alvenaria de tijolos ou de pedra, além de acessórios 

como tampa, tubo extravasor, tela filtrante etc. Como dito anteriormente, a questão 

essencial é realizar intervenções para proteger a água da nascente de fatores de 

produção de poluição e disponibilizá-la, na fonte ou em reservatório, em nível 

satisfatório para consumo. 

 

As estruturas de proteção construídas no Projeto (Figura 72), basicamente, são dos 

tipos “Caixa” ou “Spring Box”, em formato arredondado (Figura 73) ou quadrangular 

(Figura 74), construídas com anéis de concreto ou tipo caixa, em alvenaria de tijolo 

ou pedra, com fundo permeável, com ou sem reservação inicial.  

 

FIGURA 72 – Desenho esquemático de uma estrutura de proteção do Projeto  

 Fonte: o autor, 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



127 
 

FIGURA 73 – Estruturas protetoras em formato arredondado      

Fonte: o autor, em outubro 2012. 

 
FIGURA 74 - Estruturas protetoras em formato quadrangular  

 Fonte: o autor, em outubro 2012. 
 

Para impedir a contaminação por matéria orgânica ou pequenos animais, foram 

colocadas tampas de concreto armado, seguindo o formato da estrutura 

(arredondado ou quadrangular), divididas em duas placas, de modo a facilitar a 
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retirada para limpeza e higienização. Tubos extravasores e de captação também 

foram colocados. Os primeiros (Figura 75) para permitir o escoamento do excesso 

de água e os outros (Figura 76), com ou sem válvula de pé e torneiras de passagem, 

para coleta por meio de baldes em estruturas de distribuição à jusante. 

 

FIGURA 75 - Tubos extravasores 

Fonte: o autor, em novembro 2012. 
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FIGURA 76 - Estruturas de captação, armazenamento e distribuição 

Fonte: o autor, em novembro 2012. 

 

Algumas delas, por iniciativa do parceleiro, possuem bombas centrífugas colocadas 

lateralmente ou por cima da estrutura (Figura 77), permitindo a condução de água 

através de tubos até a residência, onde a água é armazenada em caixas de PVC e 

distribuída para a casa através instalações hidráulicas.  
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FIGURA 77 - Adução por bomba centrífuga 

Fonte: o autor, em novembro 2012. 

 

Outras utilizam adução por gravidade, com ou sem armazenamento final (Figura 78). 

 

FIGURA 78 - Adução por gravidade 

Fonte: o autor, em dezembro 2012. 
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É importante informar que na final da pesquisa, por conta da estiagem prolongada 

que afetava a Região, quatro das nascentes manejadas tiveram seu fluxo de água 

bastante reduzido por falta de recarga, fazendo com que as famílias deixassem 

temporariamente de utilizá-las para abastecimento. 

 

7.3 Apresentação, análise e interpretação dos dados da Entrevista 

 

Conforme abordado anteriormente, para facilitar a análise e interpretação dos dados 

resultantes da entrevista, os mesmos foram organizadas em 8 categorias, as quais 

são apresentadas e descritas a seguir:  

 

 Números Gerais da Entrevista 

 

Foram visitadas as 29 parcelas contempladas pelo Projeto, as quais tiveram 

nascentes recuperadas e manejadas. Dessas, foram entrevistados representantes 

apenas das 25 que estavam utilizando água da nascente que sofrera intervenção, 

no entanto, dias após a entrevista, uma nascente (parcela 34) parou de ser 

utilizada por acharem a água com sabor desagradável.   

 

A proposta inicial era entrevistar apenas o titular da parcela beneficiada, no 

entanto, alguns destes, por ocasião da entrevista, não estavam presentes, sendo 

então substituídos por algum membro da família que estivesse apto a fornecer as 

informações. Importante é também revelar que algumas entrevistas foram 

realizadas com a participação de mais de um componente da família, 

enriquecendo, desta forma, o nível das informações (Apêndice 4). 

 

Ao se deparar com a realidade, percebeu-se que haviam parcelas com um 

número de residências que varia de uma a até cinco, com uma a até 6 pessoas 

domiciliadas, consumindo água das nascentes. Ao todo (Quadro 24) estão sendo 

beneficiadas 63 residências, perfazendo um total de 230 pessoas, o que confirma 

o número médio de pessoas por domicílio (3,7) informado pelo IBGE.  
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Quadro 24 

Números Gerais da Entrevista 

 

Embora apenas 29 parcelas tenham sido alvo direto da pesquisa, constata-se 

através da realidade percebida, que nas demais parcelas restantes nos dois 

assentamentos – noventa e uma –, as nascentes são a principal fonte de acesso 

a água. O Censo IBGE 2010 informa que 57% da população rural da Mata 

Pernambucana tem acesso a água através de poço ou nascente, podendo-se 

concluir, ainda que empiricamente, que nos demais 169 assentamentos da Mata 

Pernambucana essa realidade se assemelha. 

 

 Grau de Satisfação com o Projeto 

 

A finalidade das questões aplicadas nesta categoria (Quadro 25) foi conhecer a 

percepção das famílias com relação à melhoria das condições de proteção, 

acesso e uso da água, o potencial de replicabilidade do Projeto e quanto ao 

compromisso de zelar pela sustentabilidade das intervenções. 

 

Quadro 25 

Grau de satisfação com o Projeto 

Perguntas Sim Não 
Não 
sabe 

1  Está satisfeito com o projeto? 25 
  

2 Acha que situação da água ficou melhor depois do 
projeto? 

24 1 
 

3 Facilitou o acesso à coleta de água? 23 2 
 

4 Atendeu as necessidades de uso em casa? 24 1 
 

5 Melhorou a qualidade da água?  23 2 
 

6 Aumentou a quantidade de água? 21 4 
 

7 Acha que o plantio de árvores ao redor da nascente pode 
melhorar a qualidade da água? 

24 
 

1 

8 Está disposto a cuidar da nascente? 25 
  

9 Esse tipo de projeto deve ser feito em outros lugares? 25 
  

 

Parcelas Visitadas 29 

Parcelas Entrevistadas 25 

Famílias Beneficiadas 63 

Pessoas Beneficiadas 230 

Obras concluídas temporariamente sem uso 5 
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Constata-se que a maioria das respostas foi positiva, o que sinaliza os bons 

resultados do Projeto e o potencial favorável de replicabilidade na Mata 

Pernambucana. Quanto às negativas, ao serem questionados os motivos, 

concluiu-se que, por conta do período de estiagem, houve rebaixamento do lençol 

freático, diminuindo o volume de água disponível, inviabilizando a captação 

através das estruturas que, nestes casos específicos, está sendo feita através da 

inserção de baldes na estrutura protetora, o que acarreta em grande esforço 

físico. Outros responderam negativamente por acharem que permanecem as 

mesmas condições de acesso, qualidade e quantidade da água. Apenas um 

respondeu não ter conhecimento sobre a Questão 7. 

 

 Usos da Água da Nascente 

 

No tocante às nascentes dos assentamentos estudados (Figura 79), o uso 

prioritário é o abastecimento doméstico, que por ocasião da entrevista, constatou-

se ser dividido em duas categorias: as águas de consumo (beber e cozinhar) e as 

de “gasto” (lavagem de utensílios domésticos e roupas, tomar banho e uso 

sanitário). Para irrigação e dessedentação de animais são utilizadas outros 

mananciais disponíveis, como riacho e pequenos açudes, que muitas vezes são 

alimentados pelo excedente de água das nascentes.  

 

       Figura 79 - Usos das nascentes recuperadas e manejadas           

     Fonte: o autor, em janeiro 2013. 
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Constatou-se, através dos dados levantados, que as 25 famílias entrevistadas 

utilizam água das nascentes recuperadas e manejadas para beber, 23 para beber 

e cozinhar, 21 para beber, cozinhar e lavar pratos, 16 para beber, cozinhar, lavar 

pratos e roupas, 16 para beber, cozinhar, lavar pratos e roupas e tomar banho, 2 

para beber, cozinhar, lavar pratos e roupas, tomar banho e higiene da casa e 1 

para todos os usos anteriores mais aguar plantas. Com relação ao uso sanitário, 

apesar de não ter sido especificamente questionado, constatou-se a utilização de 

outras fontes, naquelas residências que possuem banheiro.  

 

 Formas de Captação de Água 

 

Como referido anteriormente, a maioria das nascentes do Projeto já era utilizada 

pelas famílias. Algumas delas já possuíam adução através de bomba centrífuga e 

o restante captava e transportava por meio de baldes plásticos. Após a 

construção das estruturas surgiram outras possibilidades, como a de reservação 

na estrutura e adução por gravidade para os locais onde a água será utilizada ou 

apenas adução na nascente para posterior reservação. Na época da realização 

da entrevista, 12 famílias captavam e transportavam água por meio de baldes, 4 

tinham adução por gravidade até as proximidades de suas casas e 9 utilizavam 

adução através de bombas centrífugas (Figura 80). 

     Figura 80 - Formas de captação, transporte e adução de água nas nascentes                   

Fonte: o autor, em janeiro 2013. 
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Constatou-se, através das visitas e entrevista realizada, situações em que 

mulheres, muitas vezes senhoras, transportavam água até as residências, numa 

frequência diária de uma e até duas vezes, percorrendo distâncias que variam de 

20 a 200 metros, às vezes em locais íngremes e de difícil acesso, carregando 

baldes pesando aproximadamente 15 Kg. Uma delas, por estar recém-operada, 

deixou de utilizar água da nascente. Também se percebeu que por falta de 

condições financeiras, algumas famílias não podem arcar com a aquisição e 

instalação de bomba e tubulações. Ressalta-se, entretanto, que situações como 

essas, independentemente do Projeto, há muito tempo fazem parte do cotidiano 

dessas populações.  

 

 Existência de Reservatórios e Instalações Hidrossanitárias nas Residências 

 

Através da entrevista e de observação in loco, constatou-se a existência de 

reservatórios do tipo caixa d’água de PVC, com capacidade para armazenar 500 

ou 1000 litros, em 19 residências, em sua maioria pertencentes ao titular da 

parcela, sendo 9 caixas elevadas sobre as casas e 10 assentadas em área 

externa. As demais armazenam água internamente em baldes e jarras de 

cerâmica chamadas de “formas”. 

 

Quanto à existência de instalações hidrossanitárias domiciliares, algumas 

residências já possuem mais de um ponto d’água, tais como pias de cozinha e 

banheiro, lavatório de roupas, chuveiro e bacia sanitária. Outras possuem apenas 

um ponto, geralmente na área de serviço. Os que captam água através de bomba 

centrífuga, possuem reservatório elevado e um ou mais pontos de água. Das 25 

residências entrevistadas, 12 possuem pelo menos um ponto de água na casa, 

sendo 9 com ligação por adução de bomba, 4 por gravidade e uma com 

instalações a espera de ligação. 
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 Cuidados com a Água 

 

A maioria das residências não realiza qualquer desinfecção ou tratamento de 

água, seja na armazenada em caixa de PVC ou mesmo nas “formas”. Apesar de 

terem sido orientadas pelos técnicos do Projeto, reconhecem a necessidade e 

informam que o posto de saúde disponibiliza pastilhas de cloro. Porém, a maioria 

das pessoas diz não suportar o sabor da água com cloro. E informam apenas 

realizar mensalmente a limpeza da estrutura de proteção da nascente, utilizando 

hipoclorito de sódio em algumas delas. Quanto às demais, 4 informaram colocar 

cloro na “forma” e 4 possuírem filtro de vela sem realizar desinfecção. Usualmente 

todas as residências armazenam água para beber em “formas” e coam com um 

pedaço de pano. Isso indica a necessidade de maior conscientização e 

intensificação das atividades de educação sanitária, junto à comunidade.  

 

 Consumo Médio Per Capita Diário 

 

Para se ter noção dos consumos médios diários domiciliar e per capita de água 

das nascentes, fez-se uso de informações como volume e quantidade de baldes 

utilizados e número de viagens, volume e frequência de enchimento das caixas 

d’água, e quantidade de pessoas por domicílio. Em um projeto de abastecimento, 

essa informação é fundamental para a escolha das nascentes e dimensionamento 

das estruturas.  

 

A Funasa estima que na zona rural o consumo médio per capita, para uso 

domiciliar, é de 110 l/hab/dia. Entretanto, no caso das nascentes do Projeto, 

deparou-se com duas situações. Uma em que as famílias utilizam água das 

nascentes somente para beber e cozinhar, e a outra para todos os usos. Em 

função disto estabeleceu-se duas categorias de consumo, conforme o código de 

uso proposto a seguir (Quadro 26). Para concretização desta tarefa, por questões 

de logística e tempo, foram entrevistados apenas os titulares das parcelas.  
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Quadro 26 

Codificação dos usos 
Usos da água da nascente Código 

Beber 1 

Cozinhar 2 

Lavar pratos 3 

Lavar roupas 4 

Tomar banho 5 

Limpeza da casa 6 

Aguar plantas 7 

Dessedentação de animais 8 

 

Constatou-se ao final, que o consumo médio diário domiciliar para a Categoria 1 

(usos 1 e 2) é de 92,5 l ou 25 l per capita e para a Categoria 2 (usos 1 a 5) 196,3 l 

ou 58,3 l per capita. Do total geral das duas categorias obtiveram-se os valores 

médios de 183,2 l para o consumo domiciliar e 42,3 l para o per capita (Apêndice 

5). Esse números de consumo, bem abaixo dos utilizados pela Funasa, podem 

indicar erros de informação ou sugerir um baixo nível de educação sanitária. De 

toda forma, é importante reiterar que as medições de vazão identificaram 

nascentes com capacidade de produção diária de água variando de 547,2 a 

72.000 l/dia, o que, baseado nos índices da Funasa (407 l/dom/dia) e do IBGE 

(3,7 pessoas por domicílio), atenderia à necessidade de uma família residente na 

zona rural da Mata Pernambucana. 

 

 Sugestões 

 

Na verdade, houve mais reivindicações do que propriamente sugestões. A maioria 

informou não ter sugestões a dar, enquanto o restante sugeriu para os próximos 

projetos ou reivindicaram para o atual, a inclusão de equipamentos como bomba, 

tubulações e caixa d’água.   

 

7.4 A experiência do Projeto na perspectiva da Mata Pernambucana 

 

Como mencionado em seção anterior, dos 57 municípios que compõem a Região da 

Mata Pernambucana, Camaragibe, Paulista e Recife não possuem área rural, e dos 

54 restantes, 19 não possuem assentamentos. A Região possui aproximadamente 

13% de sua área total ocupada com assentamentos de reforma agrária, os quais 

abrigam 16,6% da população rural. 
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Os assentamentos Serra Grande e Divina Graça, onde se desenvolveu o Projeto, 

localizam-se na Microrregião de Vitória e, como tal, estão sujeitos a condições 

socioeconômicas e ambientais semelhantes ao restante da Região, particularmente 

em relação à geologia, relevo, como também de clima e regime pluviométrico, os 

quais garantem a ocorrência de balanço hídrico positivo, que por sua vez favorece a 

recarga de aquíferos e a existência de nascentes perenes e com vazão suficiente – 

durante todo o ano – para atender à demanda dos diversos usos pelas populações 

rurais difusas.  

 

No meio rural dessa Região, 60% da população (IBGE, 2010) é abastecida através 

de poços ou nascentes, carro-pipa ou água de chuva. Isso significa, em termos 

absolutos, que 261.334,8 pessoas passam por situações semelhantes quanto às 

formas de acesso a água para abastecimento. Se considerar-se os 171 

assentamentos da Mata Pernambucana, que somam uma população de 132.594 

habitantes, aplicando-se o percentual de 60%, dir-se-ia que 79.556 pessoas têm 

condições precárias de abastecimento.  

 

Na experiência do Projeto, de um total de 30 parcelas visitadas, considerando 

apenas as 25 parcelas cujas famílias estão efetivamente sendo abastecidas pelas 

nascentes recuperadas e manejadas, 63 famílias estão sendo beneficiadas, 

perfazendo um total de 230 pessoas. Mesmo passando por um período atípico de 

estiagem prolongada, que afeta todo o Estado, das 30 nascentes recuperadas e 

manejadas, apenas três foram afetadas por falta de precipitação pluviométrica nas 

suas áreas de recarga, com consequente diminuição crítica da vazão, 

impossibilitando temporariamente o uso para consumo doméstico. Esses números 

podem sinalizar, na perspectiva de uma escala maior, até regional, que as soluções 

simplificadas e de baixo custo utilizadas no Projeto, compatíveis com as 

características ambientais, econômicas e sociais peculiares à área da pesquisa, 

podem servir como Modelo de Referência a ser utilizado para implementação de 

política pública de abastecimento de populações rurais difusas, que poderia, ser 

replicado nos 171 assentamentos de reforma agrária da Mata Pernambucana. 
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8 Considerações finais 
 
 
Esta pesquisa teve como finalidade analisar a importância das nascentes no meio 

rural, partindo da hipótese de que sua proteção e recuperação consistem em 

alternativas de conservação dos recursos hídricos capazes de atender às demandas 

de abastecimento das populações rurais difusas na Mata Pernambucana.  

 

As nascentes, historicamente na Mata Pernambucana, sempre consistiram na 

principal fonte de abastecimento doméstico das populações rurais difusas, embora 

que utilizadas precariamente sem nenhuma ou pouca infraestrutura de proteção, 

comprometendo a qualidade da água e consequentemente a saúde dos usuários. 

Nessa Região, conforme apontado pelo Censo Demográfico IBGE 2010, 57% da 

população rural tem acesso à água através de poços ou nascentes. Esse dado em 

si, sinaliza o papel das nascentes no abastecimento dessas populações.  

 

No Estado de Pernambuco, em se tratando de comunidades rurais difusas, 

especificamente com relação aos assentamentos de reforma agrária da Mata 

Pernambucana, é claramente visível a ausência de políticas de abastecimento, 

indicando que ainda existe uma enorme lacuna a ser preenchida e um longo 

caminho a percorrer, com vistas ao atendimento da Meta 10 dos Objetivos do 

Milênio.  

 

No caso dos assentamentos Divina Graça e Serra Grande, a situação não era 

diferente até a chegada do Projeto Recuperação e Conservação de Matas Ciliares e 

de Nascentes na Bacia do Capibaribe, trazendo uma nova perspectiva no que se 

refere à implementação de tecnologias de recuperação e proteção de nascentes.  

 

Os resultados obtidos na pesquisa atestaram o bom potencial de produção de água 

das nascentes, em vazão e qualidade, para atendimento à demanda de 

abastecimento das populações dos assentamentos objeto do estudo. Confirmaram 

também, que as tecnologias empregadas no Projeto, através do uso de métodos e 

técnicas de mobilização e capacitação da população, restauração da vegetação do 

entorno, mensuração qualitativa e quantitativa da água, e construção de estruturas 



140 
 

de proteção e distribuição, constituíram um conjunto de soluções, compatíveis com 

as características ambientais, econômicas e sociais dos assentamentos, 

contribuindo, sobremaneira, para a mudança dos paradigmas atuais de 

abastecimento rural e consequentemente para melhoria do panorama local de 

abastecimento. A partir do conjunto de informações apresentados na pesquisa, 

percebe-se os bons resultados alcançados pelo Projeto e sua importância para o 

abastecimento daquelas populações, além da grande satisfação das famílias com os 

benefícios obtidos. 

 

A proteção e recuperação de nascentes através de projetos dessa natureza, em 

consonância com a Política Federal e a Proposta do Plano Nacional de Saneamento 

Básico, configuram-se como um processo de construção de saberes e competências 

seguramente capazes de subsidiar a implementação de políticas públicas de 

abastecimento de água no meio rural, não só na Mata Pernambucana, como 

também na Zona da Mata Nordestina ou em outras regiões do país onde houver 

condições climáticas semelhantes, na perspectiva da melhoria das condições 

ambientais, dos recursos hídricos, da saúde das pessoas e por consequência, da 

qualidade de vida das populações. 

 

Projetos de proteção e recuperação de nascentes, sejam de iniciativa pública ou 

privada, para almejarem sustentabilidade, devem incorporar na cultura dos 

planejadores e em seus planejamentos, uma abordagem sistêmica da realidade ou 

do ecossistema na sua totalidade, valorizando e respeitando os recursos naturais, a 

cultura e o conhecimento das populações. Lembrando que o grande objetivo a ser 

alcançado é a melhoria da qualidade de vida das pessoas, por meio da educação, 

saúde e bens materiais. 
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Apêndice 1 
 

 
 

Instituições públicas atuando no setor de saneamento 
 

Esfera Instituição Atuação 

Federal  

Ministério da Defesa 
Implantar ou ampliar sistemas de saneamento básico e de recuperação de nascentes, 
mananciais e cursos d'água 

Ministério das Cidades Estruturação da política, mobilização de recursos 

Ministério do Turismo Mobilização de recursos e projetos para localidades turísticas 

Ministério de Meio Ambiente – 

Programa Água Doce 

Mobilização de recursos, projetos e execução de obras de perfuração de poços e 

instalação de dessalinizadores 

Ministério da Saúde Mobilização de recursos e projetos, inserção temática na política de saúde 

Funasa Mobilização de recursos, projetos e execução de obras 

Ministério da Integração Nacional 
– Programa Água para Todos 

Mobilização de recursos, projetos e execução de obras prioritariamente no semiárido 

Codevasf Mobilização de recursos, projetos, execução de obras e gestão de estruturas 

Dnocs Mobilização de recursos, projetos, execução de obras e gestão de barragens 

Ministério da Ciência e 
Tecnologia 

Fomento à pesquisa 

Ministério das Minas e Energia Investimento em saneamento em projetos de barragens (compensação ambiental) 

Chesf Mobilização de recursos, projetos, execução de obras e gestão no entorno de barragens 

Eletrobras Projeto de eficiência energética em ETE e ETA 

CPRM Perfuração de poços para abastecimento rural 

Incra Mobilização de recursos, projetos, execução de obras e gestão em áreas de assentamento 

Ministério de Desenvolvimento 
Social 

Mobilização de recursos, projetos, execução de obras nos Territórios da Cidadania 

Ministério do Desenvolvimento 
Agrário 

Mobilização de recursos, projetos, execução de obras nos Territórios da Cidadania 

Funai Mobilização de recursos e projetos nos territórios indígenas 

BNDES Financiamento do poder público e iniciativa privada para ações de saneamento 

CEF Financiamento do poder público para ações de saneamento 

Estadual  

Secretaria das Cidades Mobilização de recursos, projetos e execução de obras 

Secretaria de Agricultura e 
Reforma Agrária 

Mobilização de recursos, projetos e execução de obras 

Secretaria de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade 

Estruturação da política (resíduos sólidos), regulamentação (Consema) 

Secretaria de Recursos Hídricos 
e Energéticos 

Mobilização de recursos, projetos e execução de obras, gestão e manutenção de 
estruturas 

Secretaria de Turismo Mobilização de recursos, projetos e execução de obras para localidades turísticas 

Instituto de Tecnologia de 
Pernambuco 

Organização da política, pesquisa e articulação de municípios (resíduos sólidos) 

Instituto Agronômico de 
Pernambuco 

Mobilização de recursos, projetos e execução de obras, perfuração de poços e instalação 
de dessalinizadores em localidades rurais 

Compesa 
Mobilização de recursos, projetos e execução de obras, gestão e manutenção dos 
sistemas 

ARPE Regulação do setor saneamento 

Cehab Mobilização de recursos, projetos e execução de obras 

  
Agência Condepe/Fidem Mobilização de recursos, projetos e execução de obras (Prometrópole e Viva Morros) 

Administração de Fernando de 
Noronha 

Mobilização de recursos, projetos e execução de obras 

ProRural Mobilização de recursos, projetos e execução de obras 

CPRH Licenciamento ambiental, fiscalização e monitoramento 

Promata Mobilização de recursos, projetos e execução de obras 

Apevisa Monitoramento da qualidade da água 

Municipal  

Secretarias de planejamento Mobilização de recursos, projetos, formulação de políticas 

Secretarias de meio ambiente Formulação de políticas, monitoramento 

Secretarias de obras Execução de obras 

Secretarias de serviços públicos Execução de obras 

Sistemas Autônomos de Água e 
Esgoto 

Mobilização de recursos, projetos e execução de obras, gestão e manutenção dos 
sistemas 

Fonte: PERNAMBUCO, 2011. Atualizado pelo autor. 
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Apêndice 2 

 
 
 

 Domínios hidrogeológicos do Brasil 

 Fonte: CPRM, 2002. 
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Apêndice 3 

 
 
 

Ficha Pedagógica 
 

  Fonte: SNE, 2011. 
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Apêndice 4 
 

 
 

Relação de entrevistados por parcela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevista Nome do Titular Apelido Nome do entrevistado Assentamento 
N° da 

Parcela 

1 Maria Lúcia da Conceição 
 

Genivaldo Pereira da Costa SG 26 

2 Manoel João da Silva Mané Tatá o mesmo SG 12 

3 José Cândido de Oliveira Zé Cândido Severino dos Santos Silva SG 34 

4 Severino José de Oliveira Seu Chanda Maria Dulce da Silva Oliveira SG 29 

5 Amaro Francisco da Silva Amaro Borge o mesmo SG 79 

6 José Gomes dos Santos Zé Pedreiro o mesmo SG 94 

7 José Zito de Santana Zezito o mesmo SG 38 

8 João Batista da Cruz João Trajano o mesmo SG 85 

9 Manoel José Pereira Seu Manoel Severino José Pereira SG 84 

10 José Domingos de Melo Zé Domingos Inácio José de Melo SG 81 

11 Maria Ednalva da Silva Irmã Nalva Manoel Oliveira SG 39 

12 José Edson de Souza Ed Nivaldo Francisco Leite SG 41 

13 Maria Cícera da Conceição Silva Irmã Ciça Maria e Benedito José da Silva SG 22 

14 José João da Silva Almeida Dé de Baixo o mesmo SG 44 

15 José Carlos Cavalcanti Pachola o mesmo SG 64 

16 Maria do Carmo Conceição Carminha o mesmo SG 61 

17 Cosmo Francisco da Silva Seu Cosmo o mesmo SG 71 

18 Eugênio Silvestre da Silva Seu Eugênio Maria Adriana da Silva SG 87 

19 Maria das Neves de Santana 
 

Patrícia Maria de Santana SG 60 

20 Cosmo Francisco da Silva 
 

José Ivan Vicente da Silva SG 71 

21 João Sebastião da Silva 
 

Cláudio Sebastião da Silva SG 62 

22 José de Lima Santos Gundelo Maria Edlene Deolinda de Carvalho SG 72 

23 Antônio José de Lima Tonho Barbeiro Rosa Macedônia de Lima DG 23 

24 Damião Antonio de Lima Seu Damião Edneusa Maria da Silva DG 22 

25 Severina Trajano Fernandes 
 

Simone, Jéssica e Patrícia DG 14 

26 Gildo Gomes dos Santos 
 

o mesmo SG 67 

27 Maria Helena da Silva Dona Helena a mesma SG 68 

28 Severina Ambrosina dos Santos Dona Ina a mesma SG 74 

29 Cícero Severino da Silva Seu Cícero o mesmo SG 9 
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Apêndice 5 
 
 
 

Relação de entrevistados, tipos de uso, consumos domiciliar e per capita 
 

N o 
Entrevista 

Nome do entrevistado 
  No  

pessoas 
Código  
de Uso 

Consumo 
dom/dia 
(litros) 

Consumo 
per capita/dia 

(litros) 
Observações 

1 Genivaldo P.da Costa 5 12345 214 42,8 
 

2 Manoel João da Silva 4 12345 214 53,5 
 

3 Severino dos Santos Silva 
    

Parou de utilizar a nascente 
devido ao sabor desagradável 

da água 

4 Maria Dulce da S. Oliveira 2 12345 150 75,0 
 

5 Amaro Francisco da Silva 4 12345 250 62,5 
 

6 José Gomes dos Santos 5 12345 150 30,0 
 

7 José Zito de Santana 3 12 20 6,7 
 

8 João Batista da Cruz 
    

Não utiliza a nascente devido 
ao rebaixamento temporário 

do nível freático 

9 Severino José Pereira 2 12 20 10,0 
 

10 Inácio José de Melo 5 12 100 20,0 
 

11 Manoel Oliveira 
    

Não utiliza a nascente devido 
ao rebaixamento temporário 

do nível freático 

12 Nivaldo Francisco Leite 4 12 20 5,0 
 

13 
Maria e Benedito José da 
Silva 

5 12 100 20,0 
 

14 José João da Silva Almeida 5 12345 500 100,0 
 

15 José Carlos Cavalcanti 2 12345 60 30,0 
 

16 Maria do Carmo Conceição 5 12345 250 50,0 
 

17 Cosmo Francisco da Silva 3 12345 400 133,3 
 

18 Maria Adriana da Silva 3 12345 200 66,7 
 

19 Patrícia Maria de Santana 8 12 90 11,3 
 

20 José Ivan Vicente da Silva 4 12345 440 110,0 
 

21 Cláudio S. da Silva 5 12345 200 40,0 
 

22 
Maria Edlene D. de 
Carvalho 

4 12345 100 25,0 
 

23 Rosa Macedônia de Lima 3 12345 60 20,0 
 

24 Edneusa Maria da Silva 5 12 75 15,0 
 

25 Simone, Jéssica e Patrícia 6 12 165 27,5 
 

26 Gildo Gomes dos Santos 
    

Não utiliza a nascente devido 
ao rebaixamento temporário 

do nível freático 

27 Maria Helena da Silva 10 12 600 60,0 
 

28 Severina A. dos Santos 
    

Não utiliza a nascente devido 
ao rebaixamento temporário 

do nível freático 

29 Cícero Severino da Silva 2 12 60 30,0 
 

Total Geral 104   4.398,0 42,3 

5 Total Usos 12 50 12 1.250,0 25,0 

Total Usos 12345 54 12345 3.148,0 58,3 

 

 

 

 


