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RESUMO 

 

 

O objetivo deste trabalho é propor medidas de gerenciamento ambiental de microbacia de 

nascentes considerando a vulnerabilidade e a sustentabilidade dessas áreas face às alterações 

climáticas. As microbacias de nascentes de rios são geosistemas e unidade natural de 

planejamento agrícola e ambiental. Elas são estratégicas para as populações difusas nas 

próximas décadas, frente às alterações climáticas registradas na região. O sistema de 

precipitação evolui segundo tendências de variabilidades locais, regionais e globais. Na região 

de geologia cristalina do Semiárido do Nordeste do Brasil, sobre o planalto da Borborema, as 

nascentes de rios são abastecidas através das precipitações nas suas microbacias de recarga. 

Nas regiões de cimeira planáltica há maior freqüência e tendência positiva de precipitação, e 

redução de dias consecutivos secos. Por outro lado, nas regiões planálticas e interplanálticas 

há menor freqüência e tendência negativa de precipitação, e aumento de dias consecutivos 

secos. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC protege através das 

Unidades de Proteção Integral como Áreas de Preservação Permanente (APP) a zona ripária 

das nascentes em um raio de 50 m, 0,008 km2 apenas. As microbacias de nascentes possuem 

distribuição difusa e pequena área de drenagem (1 a 4 km2), se incorporadas às Unidades de 

Uso Sustentável como Áreas de Proteção Ambiental – APA, poderão ter suas zonas de 

recarga de aqüífero efetivamente protegidas de forma sustentável, com alternativas 

econômicas para prefeituras e produtores rurais na proteção dessas áreas, a exemplo do 

pagamento pelo serviço ambiental de segurança hídrica em região sob risco de escassez desse 

valioso recurso natural. 

 

Palavras chave: nascente, microbacia, semiárido, sustentabilidade, precipitação, mudança do 

clima 
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ABSTRACT 

 

 

 

The objective of this study is to propose actions for environmental management of spring’s 

micro basins, taking into account the vulnerability and sustainability of these areas caused by 

the climate change. The spring’s micro basins are natural ecosystems unit for agricultural and 

environmental planning. They are strategic to the diffuse population in coming decades. The 

precipitation system changes according to its trends in terms of local , regional and global 

variability. In this region of crystalline geology of the Semiarid Northeast of Brazil, on the 

Borborema plateau, the rivers’ springs are supplied through rainfall in their recharge area. In 

regions of the plateau summit (> 900 m) there is more frequency and positive trend of 

precipitation, and reduction of drought consecutive days. In the plateau (< 900 m) regions and 

interplateau depressions (< 600 m) there is less frequency and negative trend of precipitation, 

and an increase of drought consecutive days. The National System of Conservation Units - 

SNUC protects through the Integral Protection Units as Permanent Preservation Areas (APP) 

the riparian zone of the springs within a radius of 50 m, which is only 0.008 km
2
. The spring’s 

micro basins geosistema have diffuse distribution and small drainage area (1- 4 km
2
). If they 

have been incorporated into Units of Sustainable Use and Environmental Protection Areas - 

APA, they may have their recharge aquifer areas effectively protected in a sustainable 

manner, with economical alternatives for municipalities and farmers, such as through payment 

for environmental service of water security. 

 

 

 

 

Key words: spring, micro basin, semiarid sustainability, precipitation, climate change 
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1            INTRODUÇÃO 

O conceito científico de paisagem abrange uma realidade que reflete as profundas relações, 

freqüentemente não visíveis, entre seus elementos, diferindo da noção de paisagem no senso 

comum, que permanece puramente descritiva e vaga, referindo-se a conteúdo emotivo, 

estético, intrinsecamente subjetivo ao próprio fato. O conceito científico reforça a 

abrangência, ultrapassando o suposto limite da aparência, assim definindo: a paisagem é uma 

porção do espaço perceptível a um observador onde se inscreve uma combinação de fatos 

visíveis e de ações das quais, num dado momento, só percebemos o resultado global. O estudo 

da paisagem, fisionômica e qualitativa, é o ponto de partida para a análise dos fatos numa 

perspectiva sistêmica, assimilando-a a uma “unidade territorial”. A paisagem sintetiza uma 

combinação dinâmica dos elementos físicos e humanos, conferindo ao território uma 

fisionomia própria, com habitual repetição de determinados traços (CASSETI, 2001). 

Os sistemas que compõem a natureza, incluindo os sociais, possuem comportamentos 

irregulares e complexos, suas relações podem ser previsíveis ou não. Os sistemas dinâmicos, 

complexos, não-lineares abordam a grande diversidade dos elementos, com vários graus de 

liberdade quanto ao comportamento destes. Ainda, a possibilidade de ruptura, 

irreversibilidade, imprevisibilidade das mudanças e de auto-regulação dos sistemas abertos, 

em que não há equilíbrio, porém, relativa estabilidade temporal. O comportamento complexo 

da natureza implica não-linearidade, onde quaisquer modificação e alteração de 

comportamento do sistema podem resultar em respostas múltiplas e também complexas. A 

evolução dos sistemas não se dá de uma maneira totalmente aleatória, pois estes sistemas 

seguem determinadas leis ou formas de comportamento (GUERRA, MARÇAL, 2006). 

Pode-se entender, portanto, que o equilíbrio desses elementos, nos sistemas abertos, não-

lineares, é sensível às interferências na dinâmica do sistema da paisagem que se percebe. E 

conseqüentemente o termo vulnerabilidade pode ser entendido como o conjunto de fatores, 

focalizando a perspectiva de risco, que pode aumentar ou diminuir as chances de se conservar 

recursos ambientais, incorporando questões da estrutura da realidade do meio ambiente, um 

sistema complexo, biofísico, com interfaces naturais (insolação, clima, solo, relevo, 

precipitação) e antrópicas (demandas sociais, práticas culturais, políticas públicas). 

O aumento dos problemas ambientais que vêm comprometendo o equilíbrio dos ecossistemas 

e a manutenção de diversidade biológica. Ecossistemas inteiros estão sendo degradados em 

detrimento do crescimento desordenado, tanto no meio urbano, quanto no meio rural. As 
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mudanças que vêm ocorrendo pelo uso da terra repercutem em diversos aspectos ambientais 

negativos, entre eles, a erosão do solo e a escassez de água. Destacando-se entre as 

modificações globais que se tem experimentado, uma atenção especial tem sido dada à 

correlação crescimento populacional versus mudanças globais, induzidas pelas práticas de uso 

da terra, pelas modificações negativas causadas em sua cobertura. Tais mudanças vêm 

ocorrendo de forma heterogênea, hectare por hectare, ao redor do mundo, sendo por isso 

relativamente difícil a sua quantificação como fenômeno global (GUERRA, MARÇAL, 

2006). 

Os impactos da expansão urbana apresentam características que marcarão o século 21. Os 

fenômenos decorrentes do adensamento populacional nas grandes cidades apresentam uma 

mudança de localização, das grandes cidades dos países ricos para os países pobres, a partir de 

1950 para 2015.  A população urbana mundial, hoje, é de 40%. Em 2025 poderá ser de 70%. 

E no final do século, 95% da população mundial serão urbanas (BATTY, 2002).  

Segundo os dados e as estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 

no ano 2000 Pernambuco possuía uma população total de 7,9 milhões de habitantes, com 6,0 

milhões de habitantes concentrada em áreas urbanas e com 1,9 milhões de habitantes em áreas 

rurais, e apresentava em uma densidade populacional de 80,5 hab/km
2
 e 76% de população 

urbana. Em 2009 estima-se para o Estado uma população de 8,8 milhões de habitantes com 

densidade populacional de 80,7 hab/km
2
. A Região Metropolitana do Recife (RMR) 

apresentava no ano 2000, no total dos seus 14 municípios, uma população que somavam 3,3 

milhões de pessoas, sendo 3,2 milhões urbanas, em 2009 a população deve crescer para 3,8 

milhões de habitantes. A cidade do Recife possuía no ano 2000 uma população de 1,4 milhões 

de habitantes, e no ano de 2009 com 1,6 milhões de habitantes (IBGE, 2009). 

A rede de cidades na região do bioma da Caatinga cresceu entre 1991 e 2000, contribuindo 

para a criação de novos municípios, o crescimento populacional e a intensificação das 

migrações intra e inter-regionais. Em 1991, a região contava com 1.095 municípios. No 

último censo (2000) dentre um total de 1.280 cidades-sede, havia 640 com menos de 5.000 

habitantes (50% do total). As cidades com 10.000 habitantes representam 309 (24,14%).  A 

distribuição da população entre as áreas urbanas e rurais na região da Caatinga mudou muito, 

em 1991 apenas quatro (4) estados apresentavam percentual de população urbana inferior a 

50% do total – Maranhão, Piauí, Alagoas, e Bahia. Em 2000 todos os estados integrantes do 
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bioma apresentaram contingentes populacionais em áreas urbanas superiores a 50% da 

população total (CENÁRIOS PARA O BIOMA CAATINGA, 2004). 

O processo do crescimento urbano com suas demandas ambientais e sociais reduz a 

quantidade e a qualidade dos recursos disponíveis, onde interagem fertilidade e produtividade 

da terra com a redução da intensidade da produção agrícola e os fenômenos ambientais 

decorrentes da redução da capacidade de suporte do sistema, provocando, entre outros, o 

déficit hídrico.  

Na Figura 1.1 exemplo de manejo inadequado do solo (práticas culturais), a retirada extensiva 

da vegetação em região semiárida, perda de fertilidade, aumento da erosão, perda da 

biodiversidade, aumento do escoamento superficial, perda do potencial hídrico do solo. 

 
Foto: Barretto, 2006 

Figura 1.1  Manejo tradicional da terra, com a queima da Caatinga, em Arcoverde (PE). 

 

O sistema hidrológico no semiárido do Nordeste brasileiro subordina-se a diferentes fatores, 

por exemplo: à intermitência dos rios, à variabilidade, tendências das condições climáticas e 

suas alterações sazonais e extrasazonais, aos tipos de solo, às condições culturais de uso da 

terra. Esses fatores, por sua vez, interagem de modo complexo, influenciam o microclima, o 
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escoamento superficial e, concomitantemente, regulam a gênese e o funcionamento da 

alimentação do sistema fluvial.  O uso da terra na região de recarga de nascentes de rios 

modifica a textura e a rugosidade do solo, suas características estruturação, acelera 

escoamento superficial e o processo erosivo nos solos expostos e sem vegetação, afetando o 

sistema hidrológico, reduzindo a infiltração e a recarga de aqüíferos. A falta de gestão 

adequada dos recursos hídricos, nas áreas urbanas ou rurais, reduz a oferta de água para as 

necessidades da população, no que se refere à quantidade e à qualidade do recurso disponível. 

Os contrastes entre o manejo adequado e inadequado dos recursos hídricos formam 

observados em visitas de campo: poluição, vandalismo; destruição de moinhos de vento, 

assoreamento de poços por entulho, rebaixamento prematuro da reserva hídrica da barragem 

subterrânea uso desordenado do recurso; a irrigação por aspersão deve manter monitoramento 

adequado para evitar a salinização de solos e perda de produtividade; ver Figura 1.2 a seguir. 

  
Foto: Barretto, 2004 Foto: Barretto, 2004 

Figura 1.2  Vandalismo de equipamentos comunitários, assentamento do Projeto Mimoso V, 

Assentamento do Projeto Rosário e Projeto Cafundó II, irrigação a partir de barragens 

subterrâneas, município de Pesqueira (PE). 

 

Os impactos humanos sobre a superfície terrestre delineiam paisagens de propriedades 

distintas, que no processo de uso e ocupação da terra determina qualidades ao ambiente que 

estão sujeitas às leis de crescimento e aos fenômenos decorrentes do adensamento 

populacional, ou das suas demandas.  

A escassez do recurso põe em risco a saúde da população, o uso de águas poluídas por esgoto 

para a dessedentação animal e para a agricultura é um risco presente em toda região Nordeste, 

ver Figura 1.3 a seguir. 
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Foto: Barretto, 2004 Foto: Barretto, 2004 

Figura 1.3  Periferia à jusante da porção urbana do Rio Jacarezinho no município de Poço 

Redondo (SE), uso múltiplo da água, risco de contaminação por patógenos. 

 

Os recursos hídricos são fundamentais para a manutenção da vida e a exploração desse 

recurso é limitada. Os países mais industrializados foram os primeiros a se confrontarem com 

esse problema. Nas décadas passadas, essas nações começaram a controlar a poluição 

ambiental e importantes resultados foram obtidos, como por exemplo: a redução da poluição 

dos recursos hídricos provenientes dos esgotos sanitários e industriais. Mas ainda existem 

grandes conflitos na gestão dos recursos hídricos, devido aos múltiplos interesses sociais e 

econômicos. Uma estratégia importante de gestão desses recursos é o melhoramento do 

monitoramento dos corpos de água aplicado por bacia hidrográfica.  O monitoramento tem 

dois objetivos principais: a identificação das influências antrópicas e o levantamento dos 

processos naturais do ecossistema aquático estudado. Para a proteção da água é necessário se 

obter informações detalhadas e atualizadas sobre a qualidade da água e atividades humanas, 

que são responsáveis pela poluição dos corpos hídricos, em especial para os rios intermitentes. 

O uso de agrotóxicos nas áreas irrigadas, sem qualquer tipo de controle, ocasiona riscos de 

poluição no solo e nos recursos hídricos ainda não mensurados. Outro aspecto relevante é o 

conhecimento e a compreensão dos processos naturais dos sistemas aquáticos que assegure 

um uso sustentável (SOBRAL et al, 2005). 
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Os impactos ambientais negativos podem ser visualizados através da destruição da 

biodiversidade (flora e fauna), da diminuição da disponibilidade de recursos hídricos, através 

do assoreamento de rios e reservatórios, da perda física e química de solos, e nas mudanças 

climáticas locais. Todos esses fatores reduzem a capacidade de fertilidade e produtividade da 

terra, diminuindo a intensidade da produção agrícola e, portanto, impactando as populações. 

Mudança de uso do solo, municípios de Pesqueira e Arcoverde (PE), podem ser vistas na 

Figura 1.4 a seguir, desmatamento de Brejos de Altitude eliminação da Floresta Ombrófila 

Aberta e Floresta Estacional Decidual (Floresta Tropical Caducifólia), e queima da Savana 

Estépica Florestada, município do Arcoverde (PE). 

  
Foto: Barretto, 2005 Foto: Barretto, 2006 

Figura 1.4  Eliminação da vegetação em Brejo de Altitude na Serra do Ororobá em Pesqueira 

e queima da Caatinga em Arcoverde. 

 

Destacando o tema do eixo 3 da Agenda 21  de Pernambuco – O Combate à Desertificação e 

Convivência com a seca, vale lembrar que a palavra desertificação induz a alguns erros de 

interpretação, uma vez que para muitos significa que os desertos do mundo estariam 

crescendo, cobrindo superfícies cada vez maiores de terras férteis. Os limites dos desertos 

podem se expandir ou se retrair ciclicamente em função das flutuações do clima, mas no caso 

do processo de desertificação, envolve áreas distantes dos processos ambientais dos desertos.  

Segundo a ESA, a Agência Espacial Européia, a desertificação é um fenômeno que ocorre em 

escala mundial, na Europa a queima das florestas mediterrâneas é constante, ano após ano. O 

estudo da ESA mostrou que 700 mil hectares são afetados a cada 12 meses pelo fogo, os 

primeiros dados gerados por essa iniciativa foram publicados em novembro de 2004. A 

vulnerabilidade da costa norte do mar Mediterrâneo é alta, dizem os pesquisadores. Em quatro 

países a situação é mais delicada: Portugal, Itália, Grécia e Turquia. O risco da desertificação 
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não está apenas na expansão de áreas já secas. O temor nesta região é que novos desertos 

possam surgir no Sul da Europa. Pelos dados da ESA, 300.000 km
2
 estão em risco. Nessa área 

vivem 16,5 milhões de pessoas (JC e-mail 2656 - 2004).  

No Brasil, o desmatamento na Caatinga entre 2002 e 2008 foi de 16.576 km
2
, segundo o 

Ministério do Meio Ambiente. O total de Caatinga desmatada saltou de 43,38% para 45,39% 

nesse período. A taxa anual média de desmatamento nos seis anos foi de 2.763 km
2
. "Os 

números são assustadores. É muito. Isso tem de ser reduzido", disse o ministro do Meio 

Ambiente, Carlos Minc em entrevista a Agencia Estado e a Agência Brasil (ESTADÃO, 

2010). 

Ainda, segundo a mesma entrevista (2010), o ministro destacou que: da lista de dez 

municípios brasileiros que mais desmataram a Caatinga nesses seis anos, quatro estão no 

Ceará (Acopiara, Tauá, Boa Viagem e Crateús), quatro na Bahia (Bom Jesus da Lapa, Campo 

Formoso, Tucano e Mucugê) e dois de Pernambuco (Serra Talhada e São José do Belmonte). 

A emissão média anual de dióxido de carbono (CO2) durante esse período, devido ao 

desmatamento da Caatinga, foi de 25 milhões de toneladas. Minc chama a atenção para o fato 

de que o desmatamento da Caatinga é pulverizado, o que significa que não se concentra em 

uma determinada área, o que torna mais difícil combatê-lo. Entre as principais causas do 

desmatamento da Caatinga estão o uso da mata nativa para lenha e carvão e o avanço de pólos 

agrícola e pecuário. "Não haverá solução para a defesa da Caatinga sem mudar a matriz 

energética", disse Ministro, acrescentando que é fundamental apresentar alternativas 

energéticas para a região, como matrizes eólicas e de gás natural, a fim de reduzir a forte 

tendência de desertificação na área. 

Considerado o único bioma exclusivamente brasileiro, a Caatinga é encontrada em cerca de 

11% do país e é a principal vegetação existente na Região Nordeste. De acordo com Minc, o 

ministério passará a monitorar o bioma em razão da riqueza da biodiversidade e da 

preocupação com os impactos das mudanças climáticas na região. O ministro explicou que o 

padrão de desmatamento da Caatinga é completamente diferente daquele encontrado na 

Amazônia e no Cerrado, pois ocorre de forma pulverizada.  Os números apresentados pelo 

ministério são parte do processo de implementação do Plano de Controle do Desmatamento 

da Caatinga, que deve ser lançado simultaneamente em Petrolina (PE) e Juazeiro (BA). O 

prazo para que o plano entre em vigor vai até o próximo dia 28 de abril (2010), quando se 

celebra o Dia da Caatinga.  O ministro antecipou ainda que será lançado o Fundo Caatinga, de 

caráter privado, que será gerido pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB). O fundo proverá 
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recursos para projetos de combate à desertificação e promoção da conservação e do uso 

sustentável dos recursos do bioma. Também devem ser divulgadas 25 operações do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para combater o 

desmatamento na região. Dos seus 826.000 km
2
 do bioma, monitorados pelo Ibama, 45% não 

existem mais (ESTADÃO, 2010). 

No processo da desertificação, a mudança ambiental acontece em áreas isoladas, às vezes 

pequenas, onde os solos ficam empobrecidos e com a capacidade de regeneração 

comprometida, em função de práticas inadequadas de uso da terra, como pode ser visto na 

Figura 1.5 a seguir.  

  
Foto: Barretto, 2005 Fonte: INPE, 1999 

Figura 1.5  Área sob forte processo de desertificação; imagem do LANDSAT TM5 do 

município sertanejo de Poço Redondo (SE). 

 

A estruturação do solo (a camada utilizada para agricultura) é dependente das condições de 

rugosidade do terreno (do uso do solo), e é afetada pelas atividades humanas, acelerando o 

escoamento superficial e o processo erosivo dos solos expostos, agricultáveis, mas sem 

vegetação. Experimentos alemães, realizados com um sensor de laser, no Instituto de 

Arquitetura da Paisagem e Planejamento do Meio Ambiente, Institut für 

Landschaftsarchitektur und Umweltplanung da Universidade Técnica de Berlin, sobre a 

relação entre a estrutura da rugosidade da superfície do solo saturado com o movimento de 

escoamento da água de chuva e a capacidade de infiltração, demonstraram que: a estabilidade 

da textura do solo é maior para as precipitações continuas do que para as precipitações 

intermitentes. O estudo concluiu também que a estabilidade da rugosidade do terreno sob o 
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efeito da chuva é maior quando inicialmente o solo já esta úmido. O efeito da desestruturação 

da textura provocado pela chuva é maior em solos secos (RUDOLPH, HELMING, DIESTEL, 

1997).  

No Semiárido a retirada indiscriminada da vegetação para a criação de gado, ver figura 05, 

para a agricultura, ou extração de madeira da Caatinga para construções e fins energéticos, ou 

a urbanização, expõe o solo, reduz a infiltração da água da chuva, reduz a umidade do solo, 

reduz a capacidade de armazenamento sub-superficial, acelera o processo erosivo e da 

contaminação. Nesse processo interagem fatores hidrológicos e sociológicos.  

No Nordeste do Brasil, a vulnerabilidade da população residente no espaço do trópico 

semiárido é alta, fruto de características socioeconômicas excludentes fazem com que os 

indicadores sociais sejam os mais graves da região e inferiores à média nacional. Ainda 

conforme diagnóstico realizado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), no Brasil, as 

perdas econômicas podem chegar a US$ 300 milhões por ano, devido à desertificação. Os 

custos de recuperação das áreas mais afetadas alcançarão US$ 3,9 bilhões num período de 

vinte anos (PERNAMBUCO, 2002). 

Para se entender o processo de desertificação no Semi-árido, como espaço de dinâmica não-

linear, não se pode separar os aspectos naturais e sociais, o espaço rural do espaço urbano, são 

partes integrantes de um sistema regional, de estrema complexidade estrutural.  No 

mapeamento das áreas de desertificação no Brasil, realizado pelo Ministério do Meio 

Ambiente, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, IBAMA, detectaram-se três categorias de 

susceptibilidade: alta, muito alta, e moderada. 

O primeiro levantamento sobre a desertificação no Brasil foi realizado ainda na década de 70, 

como parte do relatório brasileiro para a Conferência de Nairóbi de 1977. Apesar da 

importância desse levantamento, muitas lacunas foram identificadas, particularmente aquelas 

relativas à falta de dados primários sobre a qualidade dos recursos naturais, bem como a 

ausência de metodologia para um abrangente diagnóstico da desertificação. No início de 1992 

o Instituto Desert desenvolveu metodologia para a identificação dos processos de 

desertificação com enfoque sobre aspectos sociais e de uso da terra, trabalho realizado para a 

Conferência Internacional sobre os Impactos das Variações Climáticas sobre o 

Desenvolvimento Sustentável do Semiárido - ICID. Essa metodologia trabalha com 19 

variáveis Em 1994 desenvolveram-se estudos sobre as áreas em processo de degradação do 

trópico semiárido, o IBGE aplicou a metodologia de capacidade de uso solo do RADAM-
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Brasil para todas as micro-regiões do Nordeste. Esses trabalhos foram, então, sintetizados no 

Relatório Consolidado no Projeto Áridas (1995). Conforme os dados então adotados pelo 

Ministério do Meio Ambiente, o processo da desertificação na região semi-árida vem 

comprometendo de forma "muito grave" uma área de 98.595 km
2
 e de forma "grave" área 

equivalente a 81.870 km
2
, totalizando 181.000 km

2
, com a geração de impactos difusos e 

concentrados sobre o território. As demais áreas sujeitas ao antropismo, 393.897 km
2
, sofrem 

degradação moderada (PORTAL DO SÃO FRANCISCO, 2009).  

Não apenas nos locais onde a desertificação já foi identificada, onde se dão de maneira 

concentrada nos núcleos de desertificação, porém é possível perceber as especificidades do 

processo no agreste e no sertão. Por exemplo, na região da sub-bacia do riacho Mimoso, entre 

os municípios pernambucanos de Pesqueira, Poção e Jataúba, onde o risco de perda de solo e 

da fertilidade já se iniciou como pode ser visto a nordeste da Serra do Ororobá nas imagens da 

Figura 1.6 a seguir. 

  

Foto: Barretto, 2004 Fonte: LANDSAT-INPE, 1999 

Figura 1.6  Erradicação da Caatinga, formação de voçorocas, ravinas,  

 

A conservação da biodiversidade entra em confronto com práticas observadas em algumas 

áreas, como o desmatamento desordenado, o sobrecultivo, o pastoreio excessivo, a irrigação 

malconduzida, entre outros; como pode ser visto na Figura 1.7 a seguir, desmatamento em 

Poço Redondo (SE); pastagem e campo de pecuária extensiva, Mojeiro (PB), perda da 

biodiversidade e risco de desertificação. 
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Foto: Barretto, 2004 Foto: Barretto, 2005 

Figura 1.7  Eliminação de espécies resistentes do Semiárido.  

 

Nas últimas décadas, a agricultura irrigada tem se destacado, mas tem acentuado as 

desigualdades intra-regionais e promovido, em diversas áreas dos pólos irrigados, a 

salinização dos solos provocados pelas perdas da irrigação, no descarte de excedentes hídricos 

do Projeto Califórnia, município sertanejo de Poço Redondo (SE), ver Figura 1.8 a seguir.  

 
Foto: Barretto, 2004 

Figura 1.8  Descarte hídrico com risco de salinização e contaminação regional por agrotóxico 

. 

O controle da salinização e o uso de tecnologias adequadas é um passo importante para 

manter a produtividade e a sustentabilidade do sistema, como na região do Projeto Rosário 

(UFRPE), município de Pesqueira (PE), potencial sócio-ambiental, ver Figura 1.9 a seguir. 
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Foto: Barretto, 2004 Foto: Barretto, 2004 

Figura 1.9  Irrigação de tomateiros por micro-aspersão. Potencial sócio-ambiental. 

 

As atividades humanas contribuem potencialmente, direta ou indiretamente, para as chamadas 

causas próximas das mudanças ambientais – são variáveis sociais que afetam os sistemas 

ambientais implicados nas mudanças globais – configuradas por mudança populacional e 

tecnológica, crescimento econômico, instituições político-econômicas, atitudes e convicções, 

(DIAS, 2002).  

É importante destacar que existe grande diferenciação interna, tanto no Agreste como no 

Sertão no que se refere à precipitação, sendo possível encontrar, inclusive, "ilhas de umidade" 

ou “áreas de exceção climática”, os chamados Brejos de Altitude que apresentam índices 

anuais de chuva elevados (entre 900 e 1.000 mm). Como por exemplo, em Pernambuco, os 

brejos da região da Chapada do Araripe, Triunfo, Garanhuns, os brejos de transição do 

Agreste para a Zona da Mata e os da transição Agreste para o Sertão. 

The Semiarid region of Northeastern Brazil is characterized by a subtropical climate with high 

temperatures and constant between 24 ° and 27 ° C. The year is divided into a dry period and a 

period of sub-regional rain. The duration and total precipitation have a large interannual 

variability. The rate of evaporation exceeds almost always in most of its territory, 2000 mm / year, 

a fact that prevents small dams as a very large portion of the accumulated water evaporates 

(CYRIL, 2004). 

O semiárido do Nordeste brasileiro é caracterizado por clima subtropical com temperaturas 

altas e constantes entre 24° e 27° C. O ano está dividido num período seco e um período de 

chuva, subregional. A duração e o total de precipitações têm uma grande variabilidade 

interanuais. A taxa de evaporação supera quase sempre, na maior parte do seu território, 2000 
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mm/ano, o que inviabiliza pequenos barreiros já que uma parte muito grande da água 

acumulada se evapora (CIRILO, 2004).  

As características climáticas e socioeconômicas do semiárido brasileiro requerem tecnologias 

específicas de utilização e conservação dos recursos hídricos. É preciso analisar as 

alternativas de obtenção de água para usos diversos. Em contraposição às formas tradicionais 

de acumular água em pequenos reservatórios de superfície (açudes) e perfuração de poços no 

cristalino, têm-se buscado alternativas como poços de grande profundidade nas áreas 

sedimentares, metodologias para redução da evaporação e controle da salinização, barragens 

subterrâneas, destinação e uso de efluentes, entre outros (CIRILO, 2008). 

As microbacias de recarga de nascentes são unidades geoambientais autônomas, formam no 

seu interior depósitos subterrâneos naturais (águas subsuperficiais) da água da chuva, e o seu 

exutório natural se dá através da sua nascente, dos rios ou dos riachos. Ainda que as vertentes 

a jusante estejam secas (os rios da região são intermitentes), muitas nascentes apresentam-se 

perenes mesmo em período de estiagens prolongadas. Os aqüíferos dessas microbacias são 

explotados através de cacimbas e poços rasos, perfurados pelos proprietários da terra.  

A conservação da água, da umidade no solo e sub-solo de colúvio das microbacias de recarga 

dos aqüíferos de águas subsuperficiais (de pouca profundidade) em região cristalina, é 

importante para a conservação do geosistema de microbacias de nascentes, colaborando no 

abastecimento de populações rurais difusas, e na convivência com as alterações climáticas 

nessa região semiárida brasileira. 
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1.1        Relevância da Pesquisa 

As microbacias de nascentes, elemento importante para o planejamento e gestão de recursos 

hídricos e ambientais, estão sob os impactos decorrentes das ações de uso da terra, e 

decorrentes das tendências das variações climáticas.  

O conhecimento da interação dos processos naturais e antrópicos representam um passo 

determinante para subsidiar o processo de tomada de decisão para um manejo adequado do 

uso múltiplo da água e da terra, minimizando os problemas da escassez dos recursos hídricos 

em região semiárida.  

  

1.2         Hipótese 

As áreas de recarga direta de nascentes (das águas subsuperficiais) de rios no Semiárido 

pernambucano vêm sendo degradadas em função das atividades desenvolvidas de forma 

desordenada. Expostas ao avanço da agropecuária e da expansão urbana, as microbacias de 

nascentes de rios também são sensíveis às tendências das alterações climáticas. 

 

1.3        Objetivos 

Os principais objetivos do estudo das microbacias de nascentes de rios, na região de transição 

do agreste e sertão, enfocando os municípios de Belo Jardim, Sanharó, Pesqueira, Poção, 

estão definidos a seguir. 

 

1.3.1     Objetivo Geral 

Investigar o potencial de gestão ambiental na região de microbacias de nascentes de rios no 

Semiárido pernambucano, face às alterações antrópicas e climáticas.  
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1.3.2     Objetivos Específicos 

 Analisar a altimetria e a sua relação com a variabilidade de precipitação na região das 

microbacias de nascentes de rios; 

 Investigar o comportamento hidrológico das precipitações na área de estudo. 

 Modelar o escoamento superficial, a relação entre precipitação e uso da terra. 

 Avaliar as interfaces entre as características hidrológicas de solos e precipitação na 

região das microbacias. 

 Avaliar os instrumentos de gestão de um sistema de microbacias de nascentes, para a 

inserção nas políticas municipais e estaduais, de recursos hídricos e de meio ambiente. 

 

1.4        Estrutura da tese 

 

Esta tese está estruturada em sete (7) capítulos, conforme detalhamento a seguir.  

O Capítulo 1 - INTRODUÇÃO - onde se apresenta a introdução do tema, a relevância do 

estudo de microbacias de nascentes de rios para a gestão do recurso, a hipótese, os objetivos 

específicos e gerais, a estrutura do trabalho de pesquisa. 

O Capítulo 2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA - onde se apresenta a revisão bibliográfica 

que fundamentam os seguintes aspectos e conceitos relacionados ao geosistema do meio 

ambiente; às bacias hidrográficas e às relações conceituais entre sistema de sub-bacias e 

microbacias; às alterações climáticas e possíveis interfaces de gestão do uso da terra em 

microbacias; às possibilidades de interações institucionais importantes para a gestão do 

recurso hídrico e demais recursos ambientais. 

O Capítulo 3 - CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO - onde se apresenta as 

principais características da área de estudo, informações de localização das microbacias, 

geográficas, classificação de aqüíferos, clima, características físicas e bióticas, bem como 

informações coletadas em campo e órgãos públicos. 

O Capítulo 4 - MATERIAIS E MÉTODOS - onde se apresentam os procedimentos de 

obtenção de dados e produção de informações, de variabilidade e comportamento hidrológico; 
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uso do sensoriamento remoto; coleta de dados; análise estatística; avaliação de dados e 

simulações em microbacias.  

O Capítulo 5 – RESULTADOS E DISCUSSÃO - onde se apresentam os resultados e 

informações relevantes de variabilidade altimétrica e climática, resultado de análises 

estatísticas, das simulações do escoamento superficial e o uso da terra, a variabilidade e o 

comportamento hidrológico na região das microbacias, discussões sobre o ordenamento 

hídrico de microbacias e gerenciamentoa do uso múltiplo da terra e da água. 

O capítulo 6 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES - onde são apresentadas conclusões 

avaliações, simulações, recomendações de métodos e pesquisas. 

REFERÊNCIAS - onde se apresentam as referências utilizadas: os artigos, livros, web sites e 

fontes de informações utilizadas na pesquisa. 

ANEXOS - onde se apresentam temas abordados ou associados à pesquisa. 
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2           FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo encontra-se a revisão bibliográfica que delimita o campo teórico da pesquisa, 

auxiliado por conceitos de geosistema para a análise do meio ambiente; introduz um conceito 

geosistêmico para as microbacias de nascentes de rios; e apresenta o potencial de 

gerenciamento dos recursos ambientais, frente às alterações climáticas.  

2.1         Geosistema 

O geosistema constitui uma boa base para os estudos de organização do espaço porque ele é 

compatível com a escala humana. Corresponde a dados ecológicos relativamente estáveis. Ele 

resulta da combinação de fatores geomorfológicos: natureza das rochas e dos mantos 

superficiais, valor do declive, dinâmica das vertentes, climáticos, precipitações, temperatura, e 

hidrológicos, lençóis freáticos epidérmicos e nascentes, pH das águas, tempos de 

ressecamento do solo etc. O geosistema se define ainda por certo tipo de exploração biológica 

do espaço (BERTRAND, 2004). 

Geosistema é uma unidade dimensional, compreendida entre alguns quilômetros quadrados e 

algumas centenas de quilômetros quadrados. Afirma ainda Bertrand (2004) que é nesta escala 

que se situa a maior parte dos fenômenos de interferência entre os elementos da paisagem que 

evoluem em combinações dialéticas. Nos níveis superiores a ele só o relevo e o clima 

importam e, acessoriamente, as grandes massas vegetais. Nos níveis inferiores, os elementos 

biogeográficos são capazes de mascarar as combinações de conjunto.  

O relevo tem importância fundamental no processo de ocupação do espaço, fator que inclui as 

propriedades de suporte ou recurso, cujas formas ou modalidades de apropriação respondem 

pelo comportamento da paisagem e suas conseqüências.  Ao se apresentar um estudo integral 

do relevo, devem-se levar em consideração os três níveis de abordagem, e que individualizam 

o campo de estudo da geomorfologia: a compartimentação morfológica, o levantamento da 

estrutura superficial e o estudo da fisiologia da paisagem. A compartimentação morfológica 

inclui observações relativas aos diferentes níveis topográficos e características do relevo, que 

apresentam uma importância direta no processo de ocupação (AB´SABER, 1969).  

Ainda segundo Ab´Saber (1969), a estrutura superficial, ou depósitos correlativos se constitui 

importante elemento na definição de qualidades do terreno, sendo responsável pelo 

entendimento histórico da sua evolução. Sabendo das características específicas dos diferentes 
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tipos de depósitos que ocorrem em diferentes condições climáticas, torna-se possível 

compreender a dinâmica evolutiva comandada pelos elementos do clima considerando sua 

posição em relação aos níveis de base atuais. 

A fisiologia da paisagem tem por objetivo compreender a ação dos processos morfodinâmicos 

atuais, inserindo-se na análise o homem como sujeito modificador. A presença humana 

normalmente tem respondido pela aceleração dos processos morfogenéticos, como as 

formações denominadas de tectogênicas, abreviando a atividade evolutiva do modelado. 

Mesmo a ação indireta do homem, ao eliminar a interface representada pela cobertura vegetal, 

altera de forma substancial as relações entre as forças de ação (processos morfogenéticos ou 

morfodinâmicos) e de reação da formação superficial, gerando desequilíbrios morfológicos ou 

impactos geoambientais como os movimentos de massa, voçorocamento, assoreamento, 

dentre outros, chegando a resultados catastróficos, a exemplo dos deslizamentos em áreas 

topograficamente movimentadas (CASSETI, 2007).  

Assim como Ab´Saber (1969), Casseti (2007), Bertrand (2004) destacam que a 

compartimentação topográfica elaborada para a identificação de geosistema, evidencia o 

resultado das relações processuais e respectivas implicações geológicas, topográficas ao longo 

do tempo, considerando o jogo dos componentes responsáveis pela elaboração em que as 

alternâncias climáticas e as variações estruturais tendem a originar formas diferenciadas. A 

semelhança de formas permite a identificação de um compartimento, independente da escala 

de estudo.  

Vale destacar o processo de compartimentação em relação à vegetação na região de estudo, 

realizado pelo Projeto RADAM Brasil, no mapeamento fitoecológico da vegetação 

neotropical brasileira, que foi alicerçado em dois (2) princípios da lógica científica - a deriva 

das placas continentais e a evolução monofilética dos seres vivos, adaptações aos novos 

ambientes. A hipótese da deriva das placas continentais foi proposta por Weneger, na década 

de 1920. A vegetação brasileira recebeu, antes da deriva das placas continentais, o concurso 

de plantas pantropicais que, após este evento, formaram endemismos em famílias, gêneros e 

espécies, constituindo, assim, os Domínios Florísticos e as Regiões da Zona Neotropical 

(IBGE, 1992).  

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (1992), as plantas brasileiras 

apresentam-se em todas as formas de vida, conforme a posição e proteção dos órgãos de 

crescimento em relação aos períodos climáticos, pois o País localiza-se entre 5º de latitude N 
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e 32º de latitude S, com altitudes que vão do nível do mar a mais de 3.000 m. Em 

conseqüência, apresenta condições ecológicas variadíssimas, desde o ambiente equatorial ao 

temperado do Planalto Meridional, onde chegam a ocorrer nevascas nos pontos mais altos da 

sua porção sul.  

A vegetação do Brasil, compreendida na Zona Neotropical, pode ser dividida segundo o 

aspecto geográfico em dois territórios: o amazônico e o extra-amazônico.  

No território Amazônico (área ombrófila), o sistema ecológico vegetal responde a um clima 

de temperatura média em torno de 25ºC e de chuvas torrenciais bem distribuídas durante o 

ano, sem déficit hídrico mensal no balanço ombrotérmico anual.  

No território extra-amazônico (área estacional), o sistema ecológico responde a dois climas: 

 um tropical com temperaturas médias em torno de 22ºC e precipitações atmosféricas 

marcadas por um déficit hídrico, superior a 60 dias no balanço ombrotérmico anual, e 

 um subtropical, com temperaturas suaves no inverno, que amenizam a média anual 

situada em torno de 18ºC. As chuvas são moderadas e bem distribuídas durante o ano, 

não ocorrendo, por isso, déficit hídrico mensal no balanço ombrotérmico anuais. 

Em cada uma dessas áreas climáticas, deu-se, através do tempo, uma adaptação da forma e do 

comportamento das plantas às características da estação desfavorável, sejam secas ou frias, ou 

ambas simultaneamente (IBGE, 1992). 

Na década de 70, o grupo do projeto RADAM, encarregado de equacionar uma 

compartimentação para o mapeamento da vegetação amazônica e parte da nordestina, criou 

uma escola fitogeográfica baseada em Ellemberg e Mueller-Dombois. Ao longo de dez anos, 

as várias tentativas de classificação da vegetação brasileira sofreram alterações que 

culminaram com a apresentação da "Classificação fisionômica-ecológica das 13 (treze) 

formações neotropicais" brasileiras (AMBIENTEBRASIL, 2007), a seguir: 

 Região Ecológica da Savana, Cerrado; 

 Região Ecológica da Estepe (Caatinga e Campanha Gaúcha); 

 Região Ecológica da Savana estéoica (vegetação de Roraima, Chaquenha e parte da 

Campanha Gaúcha), 

 Região Ecológica da Vegetação Lenhosa Oligotrófica Pantanosa (Campinarana), 
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 Região Ecológica da Floresta Ombrófila Densa (Floresta Pluvial Tropical), 

 Região Ecológica da Floresta Ombrófila Aberta (4 faces da floresta densa),   

 Região Ecológica da Floresta Ombrófila Mista (Floresta das Araucárias), 

 Região Ecológica da Floresta Estacional Semidecidual (Floresta subcaducifólia), 

 Região Ecológica da Floresta Estacional Decidual (Floresta caducifólia), 

 Áreas das Formações Pioneiras, 

 Áreas de Tensão Ecológica (contato entre regiões), 

 Refúgios Ecológicos, 

 Disjunções Ecológicas. 

Segundo Ab´Saber (2003), o domínio das caatingas brasileiras é um dos três espaços 

semiáridos da América do Sul. Fato que o caracteriza como um dos dominós de natureza de 

excepcionalidade marcante no contexto climático e hidrológico de um continente dotado de 

grandes e contínuas extensões de terras úmidas. As exceções ficam ao norte da Venezuela e 

da Colômbia (área guajira) e na diagonal seca do Cone Sul, Argentina, Chile, região costeira 

desde a Patagônia até piemonte dos Andes, atingindo o deserto do norte chileno até o Equador 

e parte do Peru. Por fim, a grande região seca – a mais homogenia do ponto de vista 

fisiográfico, ecológico e social dentre todas elas – constituída pelos sertões do Nordeste 

brasileiro.  

A originalidade dos sertões do Nordeste reside num compacto feixe de atributos: climático, 

hidrológico e ecológico. Fatos que se estendem por todo o espaço geográfico, onde vivem 

mais de 23 milhões de pessoas (AB‟SABER, 2003). A Caatinga ocupa 11% do território 

brasileiro, estendendo-se por 777.000 km
2
 na zona subequatorial. Para exemplificar a 

compartimentação do domínio das caatingas no Nordeste, no mapa do bioma Caatinga 

proposto durante o Seminário de Planejamento Ecorregional da Caatinga (2001) 

compartimenta e detalha ecossistemas dentro do bioma em 8 (oito) Ecorregiões; a localização 

da área de estudo no contexto do bioma encontra-se no interior do retângulo vermelho na 

Figura 2.1 a seguir. 
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Figura 2.1  Localização da área de estudo (retângulo vermelho), distribuição da 

compartimentação das (8) Ecorregiões do Bioma Caatinga (2001). 

 

Na região de estudo das nascentes, além das áreas de exceção (zonas em branco no interior do 

retângulo vermelho), encontram-se três (3) ecorregiões do bioma Caatinga: Planalto da 

Borborema, Depressão Sertaneja Meridional e a Depressão Sertaneja Setentrional.  

 

O bioma Caatinga é predominante no ecossistema do Semiárido que, denomina-se região 

semiárida, porque sua média de precipitação pluviométrica está entre 300 mm e 800 mm. Na 

classificação de climas no mundo, a região que recebe uma precipitação média anual abaixo 

de 300 mm é tida como de clima árido e acima de 800 mm e abaixo de 1.200 mm clima semi-

úmido e acima de 1.200 mm clima úmido (DUARTE, 2007). 
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2.2       Bacias, sub-bacias e microbacias hidrográficas 

O termo bacia hidrográfica refere-se a uma compartimentação geográfica natural delimitada 

por divisores de água, drenada superficialmente por um curso d‟água principal e seus 

afluentes. Os conceitos de bacia de captação relacionam ordens hierárquicas às sub-bacias 

hidrográficas que se interligam com outras de ordem superior, constituindo em relação ao 

sistema como um todo, formando a bacia hidrográfica.  

Os termos bacia e sub-bacias hidrográficas são relativos e se relacionam dentro de uma 

determinada malha hídrica. A bacia hidrográfica é também denominada de bacia de captação 

quando atua como coletora das águas pluviais, ou bacia de drenagem quando atua como uma 

área que está sendo drenada pelos cursos d‟água. O termo “microbacia”, embora difundido em 

nível nacional, constitui uma denominação empírica, imprópria e subjetiva. Assim, sugere-se 

a substituição do termo microbacia por sub-bacia hidrográfica, denominação mais compatível 

com a estratégia pretendida (SOUZA, FERNANDES, 2000). 

As bacias hidrográficas também constituem ecossistemas adequados para avaliação dos 

impactos causados pela atividade antrópica. Souza e Fernandes (2000) afirmam ainda que 

podem acarretar riscos ao equilíbrio e à manutenção da quantidade e a qualidade da água, uma 

vez que estas variáveis são relacionadas com o uso da terra. A subdivisão de uma bacia 

hidrográfica de maior ordem em seus componentes (sub-bacias) permite a pontualização de 

problemas difusos, tornando mais fácil a identificação de focos de degradação de recursos 

naturais, da natureza dos processos de degradação ambiental instalados e o grau de 

comprometimento da produção sustentada existente. 

Diferentemente do conceito de microbacia baseado na escala relativa, entre macro e micro 

(grande e pequeno), discutido por Souza e Fernandes (2000), em que os termos bacia e sub-

bacias hidrográficas são relativos, aqui se conclui que a microbacia de nascente de rios é um 

termo absoluto. Pois se trata de um geosistema. Lembrando quem nem toda vertente possui 

uma nascente e destacando que a nascente de rios resulta de fatores geomorfológicos próprios 

de uma determinada microbacia de drenagem. Nele a microbacia de drenagem é a microbacia 

de recarga da nascente de um rio. A microbacia de recarga de nascente é um geosistema 

particular, dele o rio começa a fluir da sua nascente.  

Para um planejamento racional e estratégias de gestão é importante o prévio conhecimento da 

distribuição dos tipos de solo na área de interesse. Lembrando que a quantificação dos 
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padrões de organização espacial para a aplicação de modelos é uma tarefa árdua. O modelo 

usado como ferramenta de decisão deve ter parâmetros de entrada bem definidos, uma vez 

que a paisagem de uma bacia hidrográfica pode ser dividida em três (3) zonas 

hidrogeodinâmicas apresentados por Souza&Fernandes (2000): 

 Zonas de Recarga: onde os solos permeáveis são importantes para a recarga dos 

lençóis freáticos, são sensíveis a ocupação com atividades agropecuárias e agrícolas, a 

função de recarga pode ser prejudicada pela impermeabilização decorrente da 

compactação dos solos pela mecanização e pisoteio pelo gado. A utilização de 

agroquímicos de baixa retenção pelo solo pode levar, fatalmente, à contaminação do 

lençol freático carreados pelas águas que infiltram no solo. Nas diferentes bacias 

hidrográficas, estas áreas podem ser constituídas pelos topos de morros e chapadas. 

 Zonas de Erosão: se distribuem nas vertentes em declives e comprimentos de rampas 

favoráveis a processos erosivos podendo ser acelerados pelo uso impróprio. Estas 

áreas, dentro das bacias hidrográficas, são denominadas zonas de erosão. Nestas áreas 

o escoamento superficial tende a predominar sobre o processo de infiltração. Estas 

áreas são as principais contribuintes para o carreamento de sedimentos para os cursos 

d‟água e reservatórios podendo causar assoreamento e elevação da turbidez das águas 

superficiais. 

 Zonas de Sedimentações: no segmento mais baixo das bacias hidrográficas estão as 

planícies fluviais, denominadas várzeas, que constituem a zona de sedimentação 

(deposição). Neste segmento da paisagem o lençol freático está próximo da superfície 

e é sensível à contaminação, por fossas sanitárias, agroquímicos. A vegetação ciliar é 

importante na contenção de sedimentos, erosão de margens, regularização de vazões e 

proteção da fauna aquática, deve estar associada com outras práticas de manejo 

integrado de bacias hidrográficas. 

Destacando ainda, na paisagem de uma bacia hidrográfica, a zona hidrogeodinâmica de 

recarga, onde os solos são sensíveis às atividades agropecuárias. No modelo hidrológico do 

Soil Conservation Service – SCS, proposto pelo Departamento de Agricultura Americano, a 

síntese do escoamento superficial de uma bacia hidrográfica permite avaliar o impacto sofrido 

por possíveis alterações de uso da terra (MINI & SANTOS, 1997).   

Quanto à classificação da pressão os aqüíferos podem ser (ÁGUA SUBTERRÂNEA, 2008):  
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 aqüíferos livres ou freáticos, quando a pressão da água na superfície da zona saturada 

está em equilíbrio com a pressão atmosférica, com a qual se comunica livremente. São 

os aqüíferos mais comuns e mais explorados pela população. São também os que 

apresentam maiores problemas de contaminação. 

 aqüíferos artesianos ou cativos quando a camada saturada está confinada entre duas 

camadas impermeáveis ou semipermeáveis, de forma que a pressão da água no topo da 

zona saturada é maior do que a pressão atmosférica naquele ponto, o que faz com que 

a água suba no poço para além da zona aqüífera. Se a pressão for suficientemente forte 

a água poderá jorrar espontaneamente pela boca do poço. Neste caso diz-se que é um 

poço jorrante. Há muitas possibilidades geológicas em que a situação de confinamento 

pode ocorrer. 

Cerca de 97 % da água doce disponível para uso da humanidade encontra-se no subsolo, na 

forma de água subterrânea. As águas subterrâneas se classificam em dois grandes grupos, 

segundo a pressão e segundo a geologia do material saturado.  

O Brasil de um modo geral possui todos os tipos de aqüíferos, quanto à classificação da 

geologia do material saturado se dividem em porosos, fraturados e cársticos (ÁGUA 

SUBTERRÂNEA, 2008):  

 Os aqüíferos porosos quando ocorrem em rochas sedimentares consolidadas, 

sedimentos inconsolidados e solos arenosos, decompostos in situ. Constituem os mais 

importantes aqüíferos, pelo grande volume de água que armazenam, e por sua 

ocorrência em grandes áreas. Estes aqüíferos ocorrem nas bacias sedimentares e em 

todas as várzeas onde se acumularam sedimentos arenosos. Uma particularidade deste 

tipo de aqüífero é sua porosidade quase sempre homogeneamente distribuída, 

permitindo que a água flua para qualquer direção, em função tão somente dos 

diferenciais de pressão hidrostática ali existentes. Esta propriedade é conhecida como 

isotropia. Poços perfurados nestes aqüíferos podem fornecer até 500 metros cúbicos 

por hora de água de boa qualidade. 

 Os aqüíferos fraturados ou fissurados quando ocorrem em rochas ígneas e 

metamórficas, a capacidade destas rochas em acumularem água está relacionada à 

quantidade de fraturas, suas aberturas e intercomunicação. No Brasil a importância 

destes aqüíferos está muito mais em sua localização geográfica, do que na quantidade 

de água que armazenam. Poços perfurados nestas rochas fornecem poucos metros 
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cúbicos de água por hora. A possibilidade de se ter um poço produtivo dependerá, tão 

somente, de o mesmo interceptar fraturas capazes de conduzir a água. Nestes aqüíferos 

a água só pode fluir onde houver fraturas, que, quase sempre, tendem a ter orientações 

preferenciais, e por isto se diz que são meios aqüíferos anisotrópicos, ou que possuem 

anisotropia. Um caso particular de aqüífero fraturado é representado pelos derrames de 

rochas ígneas vulcânicas basálticas, das grandes bacias sedimentares brasileiras. Estas 

rochas, apesar de ígneas, são capazes de fornecer volumes de água até dez vezes 

maiores do que a maioria das rochas ígneas e metamórficas.  

 Os aqüíferos cársticos quando são formados em rochas carbonáticas. Constituem um 

tipo peculiar de aqüífero fraturado, onde as fraturas, devido à dissolução do carbonato 

pela água, podem atingir aberturas muito grandes, criando, neste caso, verdadeiros rios 

subterrâneos. É comum em regiões com grutas calcárias, ocorrendo em várias partes 

do Brasil.  

Lembrando que os aqüíferos profundos não apresentam necessariamente correspondência com 

os limites das bacias de recarga de aqüíferos. Ainda destacando a importância das águas 

subterrâneas, a exemplo o Aqüífero Guarani, considerado o mais importante e estratégico da 

América do Sul e um dos maiores do mundo, merece atenção particular, uma vez que sua 

reserva potencial é capaz de atender a demanda anual de 2,5 vezes a atual população 

brasileira, considerando o valor de 180 milhões de pessoas (EMBRAPA, 2007).  

Na região de estudo, a nascente está associada a sua microbacia coletora de água pluvial. Nela 

ocorre a recarga no meio poroso subterrâneo do aqüífero freático da nascente. A microbacia 

de nascentes de rios é um geosistema com atributos hidrológico próprio, onde ocorre a recarga 

de águas sub-superficiais da nascente do curso d‟água, é a menor porção do sistema fluvial.  

Para melhor entendimento objetivo do conceito da escala e exemplificar a distribuição de 

microbacias recarga de nascentes em uma bacia hidrográfica, adaptou-se o estudo realizado 

para o zoneamento da Área Ripária e das Áreas de Preservação Permanente (APP), as matas 

ciliares ao longo de rios e de nascentes na microbacia (sic) hidrográfica do Ribeirão São João, 

pertencente à bacia do rio Tietê no estado de São Paulo, publicado na Scientia Florestalis 

(ATTANASIO et al., 2006). Adaptou-se e localizou-se no mapa a seguir uma classe especial 

de microbacias, as microbacias de recarga de nascentes de rios, são as áreas circundadas por 

linha vermelha; no interior dos quadrados azuis estão localizadas as nascentes; as áreas 

ripárias em cinza; ver na Figura 2.2. 
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Figura 2.2  Localização de microbacias de recarga de nascentes em uma sub-bacia 

hidrográfica. 

 

As microbacias de nascentes são a gênese do sistema fluvial, representam efetivamente a 

menor escala do geosistema de uma bacia ou sub-bacia hidrográfica. O conjunto das 

microbacias de nascentes associadas às microbacias de drenagem – as vertentes e os canais 

secundários da rede de drenagem, e que não possuem nascentes – forma as sub-bacias, e 

assim sucessivamente, até conformarem o geosistema maior das bacias hidrográficas.  

Assim como destacam Ab´Saber (1969), Casseti (2007), a semelhança de formas permite a 

identificação de um compartimento, independente da escala de estudo. As nascentes resultam 

de fatores geomorfológicos próprios de uma determinada microbacia de drenagem (de 

recarga), efetivamente é a menor escala do geosistema de uma bacia ou sub-bacia hidrográfica 

sem perder o seu atributo de geosistema fluvial, nela encontram-se atributos para a 

compartimentação geomorfológica.  
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2.3        Alterações climáticas em microbacias 

O clima é um sistema extremamente complexo, apresenta variabilidade espacial e temporal, 

evolui segundo tendências de variabilidade locais e globais, como vem sendo observada em 

várias partes do mundo. Um sistema complexo possui comportamento irregular, suas relações 

podem ser previsíveis ou não, é não-linear, apresenta possibilidade de ruptura, 

irreversibilidade, imprevisibilidade de mudanças e de auto-regulação. Os sistemas abertos são 

aqueles em que não há equilíbrio, porém, relativa estabilidade temporal, (GUERRA, 

MARÇAL, 2006). 

A classificação mais utilizada para os diferentes tipos de clima do Brasil assemelha-se a 

criada por Arthur Strahler, que se baseia na origem, natureza e movimentação das correntes e 

massas de ar.  De acordo com essa classificação (IBGE/2008), os tipos de clima do Brasil são 

os seguintes:  

 Clima Subtropical: presente na região sul. Caracteriza-se por verões quentes e úmidos 

e invernos frios e secos. Chove muito nos meses de novembro a março. O índice 

pluviométrico anual é de 2000 mm, temperaturas médias em torno de 20º C. Recebe 

influência, principalmente no inverno, das massas de ar frias vindas da Antártida. 

 Clima Semiárido: presente, principalmente, no sertão nordestino, caracteriza-se pela 

baixa umidade e pouquíssima quantidade de chuvas. As temperaturas são altas durante 

quase todo o ano. 

 Clima Equatorial: encontra-se na região da Amazônia. As temperaturas são elevadas 

durante quase todo o ano. Chuvas em grande quantidade, com índice pluviométrico 

acima de 2500 mm anuais. 

 Clima Tropical: temperaturas elevadas (média anual por volta de 20°C), presença de 

umidade e índice pluviométrico de médio a elevado. 

 Clima Tropical de altitude: ocorre principalmente em regiões serranas do Espirito 

Santo, Rio de Janeiro e Serra da Mantiqueira. As temperaturas médias variam de 15 a 

21º C. As chuvas de verão são intensas e no inverno sofre a influência das massas de 

ar frias vindas pelo Oceano Atlântico. Pode ocorrer geada no inverno. 

 Clima Tropical Atlântico (tropical úmido): presente, principalmente, nas regiões 

litorâneas do Sudeste, apresenta grande influência da umidade vinda do Oceano 

Atlântico. As temperaturas são elevadas no verão (podendo atingir até 40°C) e amenas 

http://www.suapesquisa.com/geografia/antartida
http://www.suapesquisa.com/clima/clima_tropical.htm
http://www.suapesquisa.com/geografia/regiao_sudeste.htm
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no inverno (média de 20º C). Em função da umidade trazida pelo oceano, é grande a 

precipitação nestas áreas.  

A dinâmica de movimentação das massas de ar, umas sobre as outras, é responsável pelas 

alterações do tempo de uma determinada região. Quando duas massas de ar se encontram 

temos o que chamamos de frente. No território brasileiro ocorrem as seguintes massas de ar: 

Massa Equatorial Atlântica (mEa): quente e úmida; Massa Equatorial Continental (mEc): 

quente e muito úmida; Massa Tropical Atlântica (mTa): quente e úmida; Massa Tropical 

Continental (mTc): quente e seca; Massa Polar Atlântica (mPa): fria e úmida. Na classificação 

de clima deve-se considerar a temperatura, a umidade, as massas de ar, a pressão atmosférica, 

correntes marítimas e ventos, entre muitas outras características (PROJETO CACTÁCEAS 

BRASILEIRAS, 2008).  

O Semiárido é um sistema biofísico, complexo, evolutivo e que apresenta tendências 

observáveis na sua variabilidade climática ao longo do tempo, em várias escalas no tempo e 

no espaço. A variabilidade climática se dá de forma sazonal, entre os meses de chuvas e os 

meses sem chuva ou sem precipitação significativa durante o ano. Ainda apresenta 

variabilidade com os grandes ciclos, com os períodos de anos de grandes secas, a 

variabilidade se dá em escalas de tempo ainda maiores ao longo de décadas e séculos.   

A região de estudo caracteriza-se por clima tropical com estação seca, temperaturas altas e 

constantes entre 24 e 27°C, onde a média das mínimas é de 22
o 

C e a média máxima de 33
o 

C. 

O ano está dividido num período seco e um período de chuva, sub-regional. A duração e o 

total de precipitações têm uma grande variabilidade interanuais. A taxa de evaporação supera 

quase sempre, na maior parte do seu território, 2.000 mm/ano, o que inviabiliza pequenos 

barreiros já que uma parte muito grande da água acumulada se evapora, ou eutrofiza-se no 

período seco. 

Há 3 (três) tipos de Secas que afetam a região do semiárido do Nordeste do Brasil: a Seca 

anual, a Seca com duração de um a dois anos e a Seca prolongada. A Seca anual de, 

aproximadamente, sete a oito meses, é sempre esperada e o sertanejo a ela sobrevive à custa 

de enormes sacrifícios. A Seca com duração de um a dois anos não apresenta regularidade; 

entretanto a Seca prolongada persiste por mais de três anos e pela extensão e severidade, 

atinge,drasticamente, a região do semiárido. Os registros pluviométricos da série histórica de 

Fortaleza-CE (1849 a 1983) atestam que as Secas prolongadas são recorrentes em ciclos de 26 

anos. A série histórica da pluviometria foi submetida à análise harmônica através da Série de 
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Fourier; desse procedimento surgiram dois períodos dominantes, em ciclos de 12,8 e 25,6 

anos. (PATROCÍNIO, 2005). 

A variabilidade natural do clima é resultante de complexas interações entre os processos 

físicos diretos e de realimentação (“feedback”) do sistema. A utilização de uma técnica 

combinada que consiste em utilizar o conhecimento existente da climatologia de fenômenos 

de baixa freqüência que ocorrem no sistema climático, ou seja, de duração multidecadal, e 

associá-lo a análises regionais são importantes para se fazerem prognósticos climáticos 

(MOLION, 2008). 

Vale destacar aqui, ainda, o conceito de processo morfodinâmico, que tem sido entendido 

como aquele associado ao intemperismo atual, ou seja, relacionado à escala de tempo 

histórica, incorporando-se às diferentes formas de intervenções, destacando-se as 

antropogênicas. Portanto, são processos mais restritos, tanto no tempo quanto no espaço, 

sujeitos a oscilações ou ritmos dos principais agentes naturais, como as chuvas, considerando 

as modificações impostas pelo ser humano no processo de apropriação do relevo. Nos 

processos morfoclimáticos, aqueles de significativa abrangência espacial, com tempo 

geológico de duração suficiente para elaborar determinados tipos de modelados específicos. 

Um exemplo desse processo são os extensos pediplanos de cimeira que ainda podem ser 

verificados em praticamente todo continente brasileiro, relacionados a condições climáticas 

secas, elaborados num tempo geológico provavelmente no Terciário Médio (intervalo de 

tempo geológico compreendido entre -66,4 e -1,6 milhões de anos) ou posterior com duração 

suficiente para proporcionar correspondência entre forma e clima, ou melhor, forma e 

processo. Considerando o ajustamento da paisagem ao domínio climático ao longo das faixas 

latitudinais, as grandes “zonas morfoclimáticas” do globo, partindo do conceito de que tais 

compartimentos devem ser entendidos numa determinada dimensão espacial (zonal e de 

domínios regionais), com duração temporal dos processos suficiente para imprimir marcas ou 

formas compatíveis na paisagem (CASSETI, 2007). 

A Organização das Nações Unidas – ONU, apoiada em análises e prognósticos de 

pesquisadores de todo o mundo, através do Painel Intergovernamental de Mudanças 

Climáticas, Intergovernamental Panel on Climate Change – IPCC, lançou alerta mundial 

sobre as variações climáticas a nível global e regional e os impactos decorrentes dessa 

variação nas comunidades em diferentes latitudes do planeta (IPCC, 2007). 
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Estudos relacionados às mudanças climáticas, baseados em dados observacionais, vêm 

demonstrando a redução de precipitações em regiões áridas e semiáridas no mundo. Na 

Austrália o Ministério das Mudanças Climáticas espera uma redução do escoamento 

superficial provocado pela mudança no sistema de precipitação, combinado com o aumento 

da evapotranspiração, a redução de vazão nas próximas décadas em importantes bacias será 

severa (DEPARTAMENT OF CLIMATE CHANGE, 2008).  

O desmatamento e as queimadas respondem por cerca de 70% do total das emissões 

brasileiras de gases de efeito estufa que provocam alterações no clima.  

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, apresentou em setembro de 2008 em 

Belém (PA), um estudo sobre a mudança no clima em dois importantes estados da Amazônia, 

o Pará e o Maranhão, que juntos respondem por 18% do território brasileiro e por 30% da 

Amazônia Legal. O trabalho foi feito em parceria com a companhia Vale (GLOBO.COM, 

2008). Os pesquisadores utilizaram informações de 36 estações pluviométricas e 

climatológicas, do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, e da Agência Nacional de 

Águas – ANA. O resultado do estudo aponta para uma elevação da temperatura e para uma 

redução das chuvas em parte da Amazônia.   

Conforme publicado, a previsão do INPE é de que entre 2010 e 2040 as chuvas diminuam até 

10%. Entre 2041 e 2070, até 20%. E entre 2071 e 2100 redução nas chuvas de até 60%. 

Ainda, se a chuva cair de maneira mais concentrada, e algumas regiões ficarem com maior 

período sem chuva, haverá aumento significativo de temperatura. A pesquisa estima o 

aumento até dois graus entre 2010 e 2040. Entre 2041 e 2070, o acréscimo seria de até 4 

graus; e entre 2071 e 2100 uma elevação ainda maior: de até 7 graus. Esse número é bastante 

expressivo, haja vista a região, e eles são bastante significativos porque eles são para o 

cenário de altas emissões. Então se o mundo ao longo do século 21 continuar crescendo como 

vinha antes, significa que haverá impactos significativos no clima da região (GLOBO.COM, 

2008).  

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, alerta que nestas condições, o balanço 

hidrológico poderá sofrer alterações com período de deficiência hídrica futura, ou seja, pode 

faltar água no grande manancial amazônico. Os pesquisadores relatam ainda que as mudanças 

climáticas podem alterar os níveis dos rios e afetar a agricultura, a vegetação nativa e toda 

espécie de vida neste pedaço da Amazônia (GLOBO.COM, 2008). 
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No nordeste brasileiro também se observa a tendência do fenômeno da redução de 

precipitações. Estudos de tendência de precipitação realizados para o estado do Ceará, 

baseados em dados de períodos de 1961 a 2003 e de 1971 a 2000, demonstrou que a tendência 

regional, para o período de chuvas de janeiro a junho, é de redução de precipitação. O total 

anual de precipitação no Ceará tende a uma redução de -5,3mm/ano (-6% por década), 

embora para o mês de janeiro exista uma tendência de aumento de chuvas em +5% por década 

(MONCUNILL, 2006). 

Pesquisas realizadas pela NASA e pela NOAA mostram a tendência de aumento na 

temperatura global, mudanças nos padrões dos regimes pluviométricos, entre outros. 

Recentemente o MIT (2009), revisando sua posição, indica que os cenários do IPCC são 

modestos em termos de aumento de temperatura no final do século. Segundo o Laboratório de 

Meteorologia de Pernambuco – LAMEPE (2009) são duas as principais maneiras nas quais os 

efeitos do aquecimento global sobre o ciclo hidrológico nos trópicos pode afetar 

significativamente a Demanda hídrica para culturas. Há indicações recentes, sobre o 

aquecimento global, que indicam que as mudanças climáticas poderão afetar a produção 

acional e aumento das áreas de risco na região Nordeste do Brasil. Nesse contexto, as análises 

das variações da duração e freqüência dos períodos de veranicos, bem como, a ocorrência de 

chuvas intensas, serviram como base para a detecção dos efeitos do aquecimento global em 

mudanças climáticas locais e seus impactos na Região. Há uma tendência de aumento dos 

veranicos máximos e aumento dos dias secos. Não obstante, também foram realizadas as 

análises de ocorrência de chuvas intensas sobre a mesorregião, os resultados indicaram que os 

máximos de precipitação estão aumentando, para a mesorregião, como um todo. As análises 

das freqüências de ocorrências das precipitações extremas mostraram aumento da tendência 

para todos os critérios adotados. Esses resultados são coerentes e podem indicar um sinal de 

alteração no padrão do ciclo hidrológico (LACERDA, MELO, SOARES, 2009).  

Segundo o LAMEPE (2009), os estudos das tendências da precipitação na Bacia do Pajeú, em 

Pernambuco, região de depressão interplanáltica, detectou mudanças climáticas em dados de 

oito postos pluviométricos, no período de 1965 a 2004, instalados na área da bacia. O 

software utilizado para o processamento e controle de qualidade dos dados foi o RClimdex 

(2.9.0). Os resultados mostraram mudança no padrão das precipitações sobre a bacia nos 

últimos 40 anos. No período de 1965 a 2004 a taxa de redução da pluviometria anual foi de – 

5,0 a – 9,9 mm/ano, com destaque para a localidade de Carnaíba, que apresentou um índice 
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negativo de – 9,9 mm/ano. Por outro lado, Afogados da Ingazeira apresentou a menor taxa, de 

– 5,0 mm/ano de redução da precipitação. 

Os padrões de precipitação estão mudando no mundo e prevê-se como impacto das mudanças 

climáticas a alteração na freqüência e intensidade da precipitação e secas mais intensas e 

longas, particularmente nos trópicos e subtrópicos. Desta forma, estudar a vulnerabilidade e 

os impactos da potencial modificação climática sobre os recursos hídricos no Brasil é um 

assunto estratégico para o país, a fim de planejar potenciais medidas mitigador em associação 

com as ações existentes de gerenciamento dos recursos hídricos (EMBRAPA, 2007).  

Com relação às mudanças climáticas globais e os recursos hídricos, enfocando as bacias 

hidrográficas, o AR4-IPCC (2007) projeta um aumento provável na temperatura global entre 

2°C e 4,5°C a mais do que os níveis registrados antes da era pré-industrial. Os impactos desse 

aumento nos sistemas naturais e humanos apresentam efeitos diferentes, dependendo do nível 

de vulnerabilidade do sistema. Para o Brasil a maior vulnerabilidade aos efeitos adversos das 

mudanças climáticas é reforçada pela sua economia fortemente dependente de recursos 

naturais diretamente ligados ao clima na agricultura, na geração de energia hidroelétrica, entre 

outros setores. Durante o Simpósio Internacional em Manejo de Microbacias, promovido pela 

Universidade Estadual Paulista – UNESP, de 29 a 31 de outubro de 2007, pesquisadores da 

Empresa Brasileiro de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, alertaram que em relação aos 

recursos hídricos, as adversidades climáticas podem alterar o ciclo hidrológico e, por 

conseqüência, todo o regime pluviométrico de determinada região, que abrange o processo de 

recarga dos mananciais superficiais ou subterrâneos (EMBRAPA, 2007).  



 33 

2.4        Desenvolvimento sustentável 

Para que o uso dos recursos naturais, particularmente terra, água e vegetação, ocorram de 

forma sustentável, é necessário que o processo de desenvolvimento aconteça com preservação 

da capacidade produtiva desses recursos. Quando são mal utilizados, a produtividade da 

agricultura é reduzida, os processos de desertificação avançam, os ecossistemas e mananciais 

hídricos tornam-se mais fragilizados, o sustento das populações se reduz, crescem a pobreza e 

o êxodo para as cidades maiores. Do ponto de vista social, para tanto, necessita-se de políticas 

públicas adequadas para que a criação de emprego e renda aconteça concomitantemente com 

outras políticas que assegurem a desejada racionalidade dos usos da água e dos recursos 

naturais de forma geral (CIRILO, 2008) 

Segundo a Agenda 21 Brasileira (2002), é consenso nacional que se deve retomar, com 

determinação, um processo de desenvolvimento acelerado que, há vinte anos, tem sido 

insuficiente para garantir ao país os patamares necessários de emprego e renda. Também é 

consenso que a retomada desse desenvolvimento deve se pautar pelo paradigma do 

desenvolvimento sustentável. A concepção do desenvolvimento tornou-se mais complexa e 

que as diferentes dimensões que o compõem, comportam-se de maneira interdependente. 

Designa um conjunto de variáveis, novas e interdependentes, que transcendem a economia em 

seu sentido estrito. As variáveis que estruturam o novo paradigma são de tal sorte que fica 

difícil até mesmo distinguir as várias dimensões ou precisar entre elas a mais relevante. Em 

todo caso, destacam-se as para o desenvolvimento sustentável as dimensões: 

 Social;  

 Ambiental;  

 Político-institucional;  

 Científico-tecnológica e  

 Cultural. 

A Agenda 21 Brasileira destaca ainda que, o desenvolvimento sustentável deve ser entendido 

como um conjunto de mudanças estruturais articuladas, que internalizam a dimensão da 

sustentabilidade nos diversos níveis, dentro do novo modelo da sociedade da informação e do 

conhecimento; além disso, oferece e apresenta uma perspectiva mais abrangente do que o 

desenvolvimento sustentado, que é apenas uma dimensão relevante da macroeconomia e pré-

condição para a continuidade do crescimento (BRASIL, 2002). 
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O desenvolvimento sustentável é representado como o crescimento econômico aliado às 

questões sociais e ambientais. A melhoria da qualidade de vida da população e a busca 

incansável pela diminuição da pobreza devem ser perseguidas, buscando-se sempre 

alternativas compatíveis com a capacidade de suporte dos ambientes naturais (SOUZA, 2010). 

Segundo Mota (2000) toda abordagem sobre desenvolvimento que busque ser sustentado e 

sustentável deve considerar as questões que digam respeito às possibilidades de 

sustentabilidade: 

 Social: que busque a eqüidade na distribuição de renda e de bens. 

 Econômica: que busca a alocação e gerenciamento mais eficiente dos recursos e 

de fluxo constante de investimentos públicos e privados. 

 Ecológica: através do uso racional dos recursos naturais, observando-se o 

equilíbrio dos ecossistemas, a preservação dos recursos não-

renovável e da biodiversidade. 

 Espacial: pela obtenção de uma configuração rural-urbana mais equilibrada e 

uma melhor distribuição territorial de assentamentos humanos e das 

atividades econômicas. 

 Cultural: pela procura das raízes endógenas de processos de modernização. 

 Política: através de processos de participação de grupos e das comunidades 

locais nas definições de prioridades e metas a serem alcançadas. 

A construção da Agenda 21 pernambucana ocorreu através de um processo de planejamento 

participativo, com a mobilização de todos os segmentos da sociedade, onde foram escolhidos 

e aprovados seis (6) eixos temáticos prioritários: 

Eixo 1 – Cidades Sustentáveis; 

Eixo 2 – Gestão dos Recursos Naturais;  

Eixo 3 – Combate à Desertificação e Convivência com a Seca;  

Eixo 4 – Redução das Desigualdades Sociais;  

Eixo 5 – Infra-estrutura;  

Eixo 6 – Economia Sustentável;  

Os 6 (seis) eixos da Agenda 21 estadual estão fundamentados no conceito de sustentabilidade 

social, econômica e ambiental e de acordo com as potencialidades e vulnerabilidades dos 
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recursos disponíveis no Estado. A sustentabilidade envolve tanto o controle da oferta quanto o 

da demanda, enfocando as questões que se referem tanto às águas superficiais quanto às águas 

subterrâneas, a gestão integrada dos recursos hídricos estabelece a conservação desses 

recursos através de sua recuperação, revitalização e uso dos instrumentos de gestão, 

objetivando o aumento de sua disponibilidade, em quantidade e qualidade (PERNAMBUCO, 

2002). 

Com relação aos entraves da sustentabilidade dos recursos hídricos, a Agenda 21 de 

Pernambuco destaca que os conflitos de interesse estão representados pela geração de energia, 

o abastecimento humano, animal e industrial, a manutenção do ambiente propício à vida 

aquática e, principalmente, pela agricultura irrigada. Esses interesses evidenciam a 

necessidade de articulação interinstitucional e a adoção de uma política de gestão 

participativa, integrada e compartilhada pelos diversos atores sociais envolvidos com esse 

recurso (PERNAMBUCO, 2002).  

Destacando a Conferência do Milênio, promovida pela Organização das Nações Unidas ONU 

em Setembro de 2000, 191 países - a maioria dos quais representados na conferência por seus 

chefes de estado ou governo - subscreveram a Declaração do Milênio, a qual estabeleceu um 

conjunto de objetivos para o desenvolvimento e a erradicação da pobreza no mundo, as 

chamadas Metas de Desenvolvimento do Milênio ou MDMs (Millennium Development Goals 

– MDGs, 2007). As oito metas fixadas pela Conferência do Milênio são: 

1 - Erradicação da pobreza e da fome. 

2 - Universalização do acesso à educação primária 

3 - Promoção da igualdade entre os gêneros 

4 - Redução da mortalidade infantil 

5 - Melhoria da saúde materna 

6 - Combate à AIDS, malária e outras doenças 

7 - Promoção da sustentabilidade ambiental 

8 - Desenvolvimento de parcerias para o desenvolvimento 

Dada esta lista de 8 (oito) metas internacionais comuns, 18 objetivos e mais de 40 indicadores 

foram definidos conjuntamente pela ONU, Banco Mundial, FMI e OCDE, tendo em vista 

possibilitar um entendimento e avaliação uniformes, nos níveis global, regional e nacional. As 

metas definidas devem ser atingidas, em sua maioria, num período de 25 anos (entre 1990 e 

2015). As chamadas Metas de Desenvolvimento do Milênio – MDM´s devem ser ajustadas de 
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modo a levar em conta as especificidades nacionais. Assim, cada país deverá adaptar as metas 

e os objetivos fixados internacionalmente e adicionar outras metas e objetivos relevantes para 

a sua situação específica. 

Concretas e mensuráveis, as 8 metas – com seus 18 objetivos e 48 indicadores – podem ser 

acompanhadas por todos em cada país; os avanços podem ser comparados e avaliados em 

escalas nacional, regional e global; e os resultados podem ser cobrados pelos povos de seus 

representantes, sendo que ambos devem colaborar para alcançar os compromissos assumidos 

em 2000. Também servem de exemplo e alavanca para a elaboração de formas 

complementares, mais amplas e até sistêmicas, para a busca de soluções adaptadas às 

condições e potencialidades de cada sociedade. 

Destacando a meta 7: Garantia da sustentabilidade ambiental, entre os 18 objetivos das Metas 

de Desenvolvimento do Milênio, destacam-se os seguintes objetivos: 

Objetivo 9 - Integrar os princípios do desenvolvimento sustentável nas políticas e 

programas nacionais e reverter a perda de recursos ambientais. 

Objetivo 10 - Reduzir pela metade, até 2015, a proporção da população sem acesso 

permanente e sustentável a água potável segura e esgotamento sanitário. 

Objetivo 11 - Até 2020, ter alcançado uma melhora significativa nas vidas de pelo 

menos 100 milhões de habitantes de bairros degradados. 

A água e o saneamento são dois fatores ambientais chaves para a qualidade da vida humana, e 

fazem parte de um amplo leque de recursos e serviços naturais que compõem o  meio 

ambiente – o clima, as florestas, as fontes energéticas, o ar e a biodiversidade, – e de cuja 

proteção depende a humanidade e todos os seres vivos.  

A sustentabilidade ambiental é um princípio decisivo para eliminar a pobreza. Globalmente, 

ao longo das últimas décadas, segundo a Força-tarefa sobre Sustentabilidade Ambiental do 

Projeto Milênio das Nações Unidas, a quantidade de água potável disponível tem diminuído 

dramaticamente; a poluição das águas mata hoje 2,2 milhões de pessoas por ano; mais de 75 

% da reserva mundial de peixes é sobre-explorada; e o aumento no nível dos oceanos causado 

pelo aquecimento global pode deslocar dezenas de milhões de pessoas. Todas essas crises, 

que têm seus maiores impactos na empobrecida população dos países em desenvolvimento, 

estão entre os problemas ambientais que coletivamente representam uma barreira significativa 
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à redução da pobreza. Mas as crises podem ser resolvidas se os governos nacionais e a 

comunidade internacional implementarem intervenções específicas na gestão do meio-

ambiente, promoverem mudanças estruturais e integrarem questões ambientais a todas as 

políticas setoriais (PNUD-Brasil, 2008). 

Segundo os dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD (2008), 

a proporção de áreas protegidas em todo o mundo tem aumentado sistematicamente. A soma 

das áreas protegidas na terra e no mar já é de 20 milhões de km² (dados de 2006). A meta de 

reduzir em 50% o número de pessoas sem acesso à água potável deve ser cumprida, mas a de 

melhorar condições em favelas e bairros pobres está progredindo lentamente. 

O Brasil reduziu o índice de desmatamento, o consumo de gases que provocam o buraco na 

camada de ozônio e aumentou sua eficiência energética com o maior uso de fontes renováveis 

de energia. Segundo estimativas da ONU (2008) (Millennium Development Goals  Indicators 

- MDGs Indicators) em 1990 o Brasil possuía 45% da população urbana morando em favelas, 

sem água ou saneamento, em 2000 esse número reduziu para 37%, e, em 2005 chegou a 29%. 

O acesso à água potável deve ser universalizado, mas a meta de melhorar condições de 

moradia, saneamento básico, vai depender dos investimentos realizados (PNUD-Brasil, 2008). 

No mundo, anualmente morrem de três a cinco milhões de pessoas em regiões pobres devido 

a doenças relacionadas com a água. O investimento mundial atual em matéria de acesso à 

água potável e saneamento são de aproximadamente US$ 16 bilhões, quantia que os 

especialistas consideram insuficiente. Os países pobres carecem da tecnologia e dos fundos 

necessários para atingirem por si próprios as Metas do Milênio, e devem receber ajuda do 

mundo industrializado para terem êxito, afirmaram os especialistas reunidos durante a mesa 

redonda organizada pela Aliança de Comunicadores pelo Desenvolvimento Sustentável – 

CDS, em Nova York. Os serviços de água e saneamento “são muito caros”, alegou a ministra 

de Manejo de Recursos Hídricos do Quênia, Martha Karua (RIZVI, 2004). 

A maioria dos países ricos do Ocidente reduziu, nos últimos anos, seu orçamento de ajuda ao 

desenvolvimento, argumentando que a pobreza e a degradação ambiental nas nações pobres 

são culpa delas mesmas, por não erradicarem a corrupção. 

A União Européia decidiu destinar US$ 1 bilhão a tarefas para melhorar o acesso à água 

potável e saneamento em 77 ex-colônias européias do Grupo de Estados da África, do Caribe 

e do Pacífico, das quais 40 estão entre as nações menos desenvolvidas do mundo, e dependem 
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da ajuda do bloco europeu. Céticos diante da iniciativa, grupos da sociedade civil desses 

países formaram uma aliança, liderada pela Rede Africana-Européia Fé e Justiça, que 

pressiona a União Européia para assegurar que sua assistência não aponte para o incentivo às 

privatizações. Segundo um estudo da organização não-governamental canadense GlobeScan 

Research, realizado em 20 países e apresentado durante a mesa redonda, a maior parte dos 

consultados começam a duvidar de que privatizar seja a resposta nesse campo. Na pesquisa, a 

maioria dos entrevistados em 11 dos 20 países estudados disse ser partidária de menos 

privatização da água, e essa corrente de opinião se expressou com especial força na América 

Latina (RIZVI, 2004). 

O Secretário-Geral de Serviços Públicos Internacionais da França, Hans Engelberts (2005), 

disse que quase todos os especialistas em matéria de água concordam que a experiência de 

privatização, que já tem 15 anos, não conseguiu facilitar o consumo dos pobres. "Inclusive o 

Banco Mundial admite regularmente que suas políticas de privatização foram um fracasso". 

E o problema não foi os sindicatos, os governos ocidentais, as organizações não-

governamentais nem os ativistas que protestam. O problema está na tentativa de lucrar 

vendendo o serviço aos mais pobres. "Para dizer o óbvio, uma característica dos pobres é que 

não possuem dinheiro. As grandes companhias descobriram que são incapazes de extrair 

dinheiro suficiente, mesmo com empréstimos do Banco Mundial e de governos garantidores" 

(DEEN, 2005). 

Os que se opõem à privatização alegam que a água não deve ser tratada como uma mercadoria 

e que as soluções devem ser buscadas com a perspectiva dos direitos humanos, e não do lucro. 

Na pesquisa do GlobeScan, 84% dos consultados disseram que o acesso a água potável é um 

direito humano básico. Para o vice-presidente do Banco Mundial para o Desenvolvimento 

Sustentável, Ian Johnson, “o mundo deve deixar para trás as posições ideológicas” na questão 

da água, cuja solução “será uma combinação de esforços públicos e privados” (RIZVI, 2004). 

De todo o modo, a população que habita as oito (8) ecorregiões da Caatinga, no início do 

século 21, já é bem mais urbana do que rural. Independente do peso representado pelas 

cidades metropolitanas de Teresina (PI), Fortaleza (CE) e Natal (RN), consideradas 

integrantes do bioma. Esses dois grupos, juntos, cidades de 5 mil e 10 mil habitantes, 

envolvem 949 cidades, caracterizam que do total dos núcleos urbanos que estão distribuídos 

na região da Caatinga, 74,14% são cidades de pequeno porte. Ressalta-se que freqüentemente 

são Municípios sem o suporte técnico científico necessário para a gestão do território 
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municipal. Não raro, sem recursos e dependentes de repasses de verbas federais, as pequenas 

cidades estão espalhadas no território em maior número, constituem-se importantes na 

construção da sustentabilidade das redes urbanas regionais (BIOMA CAATINGA, 2001).  

Do ponto de vista legal no Brasil, conforme determina a Lei Federal 10.257/01, mais 

conhecida como Estatuto das Cidades, os municípios com mais de 20 mil habitantes tinham 

até outubro de 2006 para elaborar ou atualizar seus planos diretores para o território dos seus 

municípios. Também teriam que se adequar a essa Lei aqueles municípios que fazem parte de 

Regiões Metropolitanas ou aglomerados urbanos, os que irão acolher algum empreendimento 

de impacto ambiental, os que são turísticos e os que montaram seus planos diretores há mais 

de 10 anos. O Estatuto das Cidades estabelece ainda que essa elaboração deva contar com a 

participação da sociedade em todas as etapas. A estimativa é que mais de 2 mil municípios 

tenham que se ajustar à determinação do Estatuto, sob pena de os prefeitos ficarem sujeitos à 

improbidade administrativa, nos termos da Lei Federal nº 8.429, de junho de 1992, 

(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2010). Essa lei é importante para a sustentabilidade das 

redes urbanas do bioma Caatinga. 

Vale destacar o conceito de desenvolvimento sustentável, apresentado durante a Conferência 

Rio-92, que encerra a tese de que é possível desenvolver sem destruir o meio ambiente. Está 

diretamente relacionada à capacidade de se promover um mínimo de “externalidades 

negativas” (BRASIL, 2002). 

A partir da Declaração do Milênio (2000) que estabelece um conjunto de objetivos para o 

desenvolvimento e a erradicação da pobreza no mundo, escolheu-se um indicador que é capaz 

de avaliar parte das chamadas “externalidades negativas”, o Índice de Desenvolvimento 

Humano – IDH. 

O IDH é uma maneira padronizada pela ONU, desde 1990, de avaliação e medida do bem-

estar de uma população. Foi criado para aprofundar a avaliação econômica da renda per 

capita, uma vez que o IDH amplia a percepção de desenvolvimento através de outros 

critérios, sociais, culturais e políticos que influenciam a qualidade da vida humana.  O índice 

varia de zero (nenhum desenvolvimento humano) até 1 (desenvolvimento humano total), 

sendo os países classificados deste modo. O IDH é uma medida comparativa que engloba 3 

(três) dimensões (PNUD-Brasil, 2010):  

 Educação;  
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 Riqueza e  

 Esperança média de vida.  

Entre os critérios de avaliação está o índice de educação, o cálculo do IDH considera dois 

indicadores. O primeiro indicador, com peso dois, é a taxa de alfabetização de pessoas com 15 

anos ou mais de idade. O segundo indicador é a taxa de escolarização: somatório das pessoas, 

independentemente da idade, matriculadas em algum curso, seja ele fundamental, médio ou 

superior, dividido pelo total de pessoas entre 7 e 22 anos da localidade. Também entram na 

contagem os alunos do supletivo, de pós-graduação universitária.  

O item longevidade é avaliado considerando a esperança de vida ao nascer. Esse indicador 

mostra a quantidade de anos que uma pessoa nascida em uma localidade, em um ano de 

referência, deve viver, sintetiza as condições de saúde e de salubridade no local, já que a 

expectativa de vida é fortemente influenciada pelo número de mortes precoces. 

Outro critério, a renda é calculada tendo como base o PIB per capita do país. Como existem 

diferenças entre o custo de vida de um país para o outro, a renda medida pelo IDH é em dólar 

PPC (Paridade do Poder de Compra), que elimina essas diferenças, para as comparações mais 

amplas. 

Destacando as dimensões, apresentadas na Agenda-21 Brasileira: social, ambiental, político-

institucional, científico-tecnológica e cultura, para o desenvolvimento sustentável, entendido 

como um conjunto de mudanças estruturais articuladas que internalizam a dimensão da 

sustentabilidade nos diversos níveis, dentro do novo modelo da sociedade da informação e do 

conhecimento; oferecendo uma perspectiva mais abrangente do desenvolvimento sustentado, 

cujos objetivos repercutem diretamente nas 3 (três) dimensões do IDH: educação, riqueza e 

esperança média de vida da população.  

No Apêndice „A‟ da Agenda 21 Brasileira, dentro da Área Temática Agricultura Sustentável, 

trás experiências da Proposta da Base Zero, intimamente relacionada ao associativismo, a 

geração de renda, sustentabilidade, transferência de tecnologia, melhoria de expectativa de 

vida em microbacias. 

Segunda a Agenda 21 Brasileira (2002), a Proposta da Base Zero elaborada pelo engenheiro 

Artur Padilha (1998) são construídos, ao longo de pequenos vales, barramentos em forma de 

arcos romanos deitados e rampados, parecendo na disposição em planta baixa à forma de luas 

http://wapedia.mobi/pt/Educa%C3%A7%C3%A3o_de_jovens_e_adultos
http://wapedia.mobi/pt/Esperan%C3%A7a_de_vida
http://wapedia.mobi/pt/Sa%C3%BAde
http://wapedia.mobi/pt/Salubridade
http://wapedia.mobi/pt/Morte_precoce
http://wapedia.mobi/pt/Paridade_do_Poder_de_Compra
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em fase de quarto crescente ou minguante, operando segundo uma disposição geográfica da 

posição convexo-côncava respectivamente no sentido nascente-foz.  

Esses arcos trabalham pressionados pela força de escoamento das águas.  Tais obras se 

estruturam sustentavelmente porque, ao terem a forma e a organização construtiva concebida, 

funcionam submetidas a tensões de compressão pura. Esse tipo de tensão é indutor da 

consolidação estrutural, ao comprimir os blocos de pedras uns contra os outros e toda a obra 

contra os blocos maiores de escoras situados em suas extremidades. Como primeiro efeito nos 

ciclos naturais anuais, uma parte dos minerais e materiais orgânicos diluídos ou transportados 

pelas águas vai de encontro aos barramentos, vedando gradualmente os interstícios das 

pedras. Em efeito simultâneo, os materiais transportados pelos enxurros são decantados, 

assoreados e sedimentados em camadas, devido à perda de energia ocasionada pela 

horizontalidade do trajeto. Desse modo, preenchem as calhas dos cursos d‟água temporários 

anteriormente erodidos, segundo planos de leve inclinações além de regularizar a superfície 

de terraços em formação surgem terraços topograficamente regularizados, umidificados, 

fertilizados, nos quais a biodiversidade pode se regenerar. Formam-se, assim, manchas de 

solos encadeadas que resultam de terraços crescentemente umidificados e fertilizados. E essas 

áreas acabam desencadeando novos trabalhos naturais gratuitos, como os realizados pela 

micro e meso fauna, tornando-se, por isso mesmo, “a faceta principal da Base Zero”, 

(BRASIL, 2002) 

Em tempos proporcionalmente curtos e a custos baixíssimos, comparativamente a outras 

alternativas, a proposta do Base Zero recupera problemas crucias como a recuperação do solo, 

o abastecimento d‟água em regime de continuidade, uma plena integração econômica da flora 

e fauna nativas etc. Em prazos ecologicamente curtos e a partir de investimentos efetivamente 

compatíveis pode-se reverte a desertificação e inicia-se uma geração de renda econômica para 

a sociedade em áreas anteriormente inutilizadas para a civilização e subtraídas do meio 

ambiente biologicamente produtivo. A Proposta da Base Zero origina uma nova economia 

sustentável, progressivamente otimizada que, mesmo produtivamente variável ao longo dos 

anos, segundo as pulsações climáticas naturais inevitáveis da região, revela-se satisfatória 

mesmo nos anos muito secos. O engenheiro considera necessário conciliar racionalmente “a 

interação lógica das manifestações gratuitas da natureza através das leis da física, da química 

e da biologia, com as ações sociais. Desse modo, por uma perfeita captura das contribuições 

gratuitas da natureza, viabiliza economicamente as unidades de produção rural hoje quase 

totalmente falida exatamente por não estarem organizadas de modo a haver tal conciliação 
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racional.” Essas pequenas obras são estruturas muito simples e de baixo custo (BRASIL, 

2002). 

Segundo Cirilo (2004), os grandes projetos de combate, ou convivência com a seca, tais como 

grandes açudes e barragens, freqüentemente têm abrangência circunscrita à obra, e não 

atingem populações difusas mais distantes. Por outro lado, pequenos projetos do tipo, poços, 

cisternas e barragens subterrâneas se multiplicam e chegam a essas populações. Para se evitar 

as perdas por evaporação, as barragens subterrâneas representam um tipo de intervenção de 

baixo custo, simplicidade construtiva e operacional e que pode ser implantada em larga 

escala, desde que haja condições naturais para tal e quando a demanda exigida é compatível 

com o volume de água passível de ser acumulada nesse depósito.  

Não há perdas de áreas superficiais por inundação do barramento nas barragens subterrâneas, 

podendo ser utilizada a própria calha umidificada para o plantio; há maior proteção da água 

contra a poluição superficial, pois a água fica armazenada na sub-superfície; apresenta menor 

perda por evaporação, pois, não existe espelho d'água, a insolação quase não atua (apenas na 

franja capilar); as perdas por infiltração em fraturas do embasamento são muito reduzidas, 

pois além das diferenças de carga hidráulica a montante da barragem ser muito menor do que 

nos grandes volumes de água armazenados na superfície, o fluxo através do meio poroso é 

muito lento, obedecendo à Lei de Darcy (CIRILO, 2004).  

As microbacias de nascentes formam barramentos subterrâneos naturais, as perdas, através do 

seu exutório natural se dá através da nascente (do rio ou riacho), ainda, através de poços. A 

conservação da água e da umidade no solo é importante para a conservação do sistema de 

micro-bacias de nascentes, no abastecimento para as populações rurais difusas e convivência 

com a seca na região semiárida. 
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2.5      Análise institucional e estrutura de gestão dos recursos ambientais 

Governança pode ser definida como o exercício do poder partilhado. Relaciona-se com a 

capacidade de o Estado formular e implementar políticas públicas efetivas. Num contexto 

democrático, significa que o Estado, o mercado e a sociedade devem interagir de forma 

coordenada, promovendo ações de inclusão social, garantindo e ampliando espaços para a 

participação social nos processos decisórios em matéria de políticas públicas.  

A governança é um processo contínuo, dinâmico e complexo. Nesse sentido, a Agenda 21 do 

Estado de Pernambuco que tem por base a Agenda 21 Global, a Convenção de Combate à 

Desertificação, a Convenção da Biodiversidade, a Declaração do Milênio e a Agenda 21 

Brasileira, vale salientar que há entre elas uma estreita relação, principalmente nas dimensões 

sociais e econômicas e no gerenciamento dos recursos naturais para o desenvolvimento. 

A Lei Federal Nº 9.433/97 Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da 

Constituição Federal e altera o art. 1 o da Lei 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a 

Lei 7.990, de 28 de dezembro de 1989, configura um marco que reflete a mudança valorativa 

no que se refere aos usos múltiplos da água, às prioridades desses usos, ao seu valor 

econômico, à sua finitude e à participação popular na sua gestão (PERNAMBUCO, 2008).  O 

Decreto Nº 26.057, de 23 de outubro de 2003, do Governador de Pernambcuo, Regulamenta o 

Projeto de Comitês de Bacia Hidrográfica e dos Conselhos de Usuários de Água, e dá outras 

providências, vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente - SECTMA, 

tem por objetivo geral promover o gerenciamento integrado e participativo dos recursos 

hídricos superficiais e subterrâneos em Pernambuco, de conformidade com os princípios do 

desenvolvimento sustentável, por meio da adoção de práticas e instrumentos que visam o 

fortalecimento institucional e a participação da sociedade de forma consciente e 

compromissada com a importância da conservação e uso racional da água. Os objetivos 

específicos do referido Projeto de Comitês de Bacias são (CPRH, 2008): 

 

I - estimular a criação, capacitação e apoiar a instalação e funcionamento de Comitês 

de Bacia Hidrográfica, Agências de Bacia e Conselhos de Usuários de Água; 

II - formular estudos e projetos de comunicação com o objetivo de orientar a 

sociedade sobre a política estadual de recursos hídricos; 

III - apoiar a implementação e aprimoramento dos instrumentos de gestão recursos 
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hídricos nas bacias hidrográficas objeto de atuação do Projeto; e 

IV - desenvolver atividades visando a educação para conservação e uso racional da 

água. 

O Decreto Estadual nº 26.057, de 23 de outubro de 2003, estabelece que a função de gestor do 

Projeto de Comitês de Bacias, fica alocada no quadro de cargos comissionados na Secretaria 

Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente - SECTMA, o cargo de Gestor do Projeto de Comitês 

de Bacias Hidrográficas e dos Conselhos de Usuários de Água, símbolo CDA-5. O Decreto 

estabelece que seja utilizada a estrutura administrativa da SECTMA no suporte e apoio à 

execução do Projeto. E estabelece que o detalhamento executivo constitua a base para 

avaliação dos resultados da execução do Projeto. Os recursos para execução do Projeto serão 

fixados através do orçamento da SECTMA. 

Existe entre a Agenda 21 de Pernambuco, a Agenda 21 Brasileira, a Agenda 21 Global, a 

Convenção de Combate à Desertificação e a Declaração do Milênio uma estreita relação, nas 

dimensões sociais e econômicas e no gerenciamento dos recursos naturais para o 

desenvolvimento, destacando-se aqui 2 (duas) dessas metas: 

 (7) promoção da sustentabilidade ambiental e  

 (8) desenvolvimento de parcerias para o desenvolvimento, 

de modo a levar em conta as metas e os objetivos fixados internacionalmente e adicionar 

outras metas e objetivos relevantes para a sua situação específica. Integrar os princípios do 

desenvolvimento sustentável nas políticas e programas nacionais e reverter a perda de 

recursos ambientais, promover acesso permanente e sustentável a água potável segura e 

esgotamento sanitário.  

A sustentabilidade ambiental é um princípio decisivo para eliminar a pobreza 

(PERNAMBUCO, 2002). Nesse contexto entende-se por nascente 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). O olho d´água consiste naquela nascente que apresenta um único 

ponto onde surge a água, ocorrendo normalmente em ambientes de encosta, com vegetação 

predominantemente arbustiva, apresentando grande quantidade e diversidade de plantas.  

A Lei Federal n
o
 7.754 de 14 de abril de 1989 considera a preservação permanente, na forma 

da Lei Federal nº 4.771, conhecida como o Código Florestal, de 15 de setembro de 1965, que 
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trata das florestas e demais formas de vegetação natural existentes no entorno das nascentes 

dos rios, estabelece ainda que, seja constituída nas nascentes dos rios, uma área em forma de 

paralelogramo, denominada Paralelogramo de Cobertura Florestal, na qual são vedadas a 

derrubada de árvores e qualquer forma de desmatamento. O Código Florestal (1965) 

estabelece que na hipótese em que, antes da vigência desta Lei, tenha havido derrubada de 

árvores e desmatamento na área integrada no Paralelogramo de Cobertura Florestal, deverá 

ser imediatamente efetuado o reflorestamento, com espécies vegetais nativas da região. As 

dimensões dos Paralelogramos de Cobertura Florestal serão fixadas em regulamento, levando-

se em consideração o comprimento e a largura dos rios cujas nascentes serão protegidas. A 

inobservância do disposto nesta Lei acarretará, aos infratores, além da obrigatoriedade de 

reflorestamento da área com espécies vegetais nativas, a aplicação de multa variável. No caso 

de reincidência, a multa será aplicada em dobro.  

As unidades de conservação integrantes do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação - SNUC, regulado pela Lei Federal 9.985 de 18 de julho de 2000, dividem-

se em 2 (dois) grupos, com as seguintes categorias de manejo: as Unidades de Proteção 

Integral e as Unidades de Uso Sustentável que podem ser vistas em na Tabela 2.1. 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC 

I - Unidades de Proteção Integral II - Unidades de Uso Sustentável 

Estação Ecológica 

  

Reserva Biológica 

  

Parque Nacional 

  

Parque Estadual 

  

Monumento Natural 

  

Refúgio de Vida Silvestre 

Área de Proteção Ambiental  

Área de Proteção Ambiental Estadual  

Área de Relevante Interesse Ecológico 

Floresta Nacional 

Floresta Estadual 

Reserva Extrativista 

Reserva de Fauna 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

Reserva Particular do Patrimônio Natural 

Fonte: Ambiente Brasil/2009 

Tabela 2.1 Organização das unidades de conservação brasileiras. 

 

http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./snuc/index.html&conteudo=./snuc/snuc1.html
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./snuc/index.html&conteudo=./snuc/snuc2.html
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./snuc/index.html&conteudo=./snuc/snuc3.html
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./snuc/index.html&conteudo=./snuc/snuc16.html
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./snuc/index.html&conteudo=./snuc/snuc4.html
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./snuc/index.html&conteudo=./snuc/snuc5.html
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./snuc/index.html&conteudo=./snuc/snuc6.html
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./snuc/index.html&conteudo=./snuc/snuc17.html
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./snuc/index.html&conteudo=./snuc/snuc7.html
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./snuc/index.html&conteudo=./snuc/snuc8.html
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./snuc/index.html&conteudo=./snuc/snuc18.html
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./snuc/index.html&conteudo=./snuc/snuc9.html
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./snuc/index.html&conteudo=./snuc/snuc10.html
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./snuc/index.html&conteudo=./snuc/snuc11.html
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./snuc/index.html&conteudo=./snuc/snuc12.html
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Quanto às penalidades, a Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que trata dos 

Crimes Ambientais, em seu artigo 39 aduz que é proibido destruir ou danificar floresta da área 

de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das 

normas de proteção. É prevista pena de detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as 

penas, cumulativamente.   

A fim de regulamentar o artigo 2º da Lei Federal nº 4.771/65, publicou-se a Resolução nº 303 

e a Resolução nº 302, de março de 2002, a primeira revoga a Resolução do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente - Conama n
o
 004, de novembro de 1985, que se referia às Áreas 

de Preservação Permanente (APP) quanto ao tamanho das áreas adjacentes a recursos 

hídricos; a segunda se refere às áreas de preservação permanente no entorno dos reservatórios 

artificiais, determinando que as Áreas de Preservação Permanente ao redor de nascente ou 

olho d´água, localizadas em área rural, ainda que intermitente, ou seja, que só aparece em 

alguns períodos (na estação chuvosa), deve ter raio mínimo de 50 metros. 

Conforme o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, a inclusão das 

microbacias de recarga de nascentes de rios na categoria de Áreas de Relevante Interesse 

Ecológico, respeitados os limites constitucionais, pode ser estabelecida em propriedades 

particulares. A Área de Proteção Ambiental – APA pode ser implantada tanto em área de 

domínio público e/ou privado, pela União, Estados ou Municípios, não sendo necessário 

desapropriar terras. Essa medida contribuirá para a gestão de recursos hídricos com 

desenvolvimento sustentável do Semiárido (SOBRAL, BARRETTO, 2010). 

Segundo a Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – CPRH (2009), no 

estado de Pernambuco, a partir do Decreto Estadual n
o
 26.059, de 23 de outubro de 2003 que 

regulamenta o Projeto de Proteção e Conservação da Bacia do Rio Ipojuca, no Agreste 

Central do Estado, o monitoramento iniciado em 2004, objetivou investigar a qualidade da 

água de uma nascente em processo de reflorestamento para o de Projeto Proteção e 

Conservação Ambiental da Bacia do Rio Biturí. Desenvolvido para o Programa Nacional de 

Meio Ambiente II – PNMA II, em complementação ao Plano de Monitoramento Ambiental 

da Recuperação e Proteção das Nascentes do Biturí.  Trata-se de nascentes do tipo “surgência 

natural de água subterrânea”, popularmente conhecida como “olho d‟água”. No semiárido 

pernambucano o Rio Biturí um dos mais importantes da região e sua barragem, com 

capacidade para armazenar cerca de 17 milhões de metros cúbicos de água, é responsável pelo 

abastecimento de seis cidades do Agreste pernambucano. Muitas de suas nascentes de águas 
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límpidas, entretanto, estão ameaçadas pelo desmatamento, o que pode comprometer o 

manancial. Foi com o objetivo de evitar esse desastre ambiental que o Conselho dos Usuários 

do Açude do Biturí começou a desenvolver, em 2003, o Projeto de Proteção e Recuperação 

das Nascentes da Microbacia do Biturí (JC-PE/2007).  

Segundo o Noticiário Executivo – DOE/PE 11/04/07, o Projeto de Recuperação das 

Nascentes da Bacia do Rio Ipojuca, que inclui a microbacia do Rio Biturí, no município de 

Belo Jardim, Agreste Central, executado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio 

Ambiente – SECTMA, recuperou 15 nascentes, as mais comprometidas pelo desmatamento 

na região. A ação fez parte do Plano Estratégico Ambiental do Governo do Estado 

(PERNAMBUCO, 2008). 

Ainda que as primeiras experiências com as nascentes de rios não tenham alcançado 

plenamente as expectativas do Projeto de Proteção e Recuperação das Nascentes da 

Microbacia do Biturí (2003), que catalogou mais de 140 nascentes na sub-bacia do Biturí (que 

podem chegar a 500), vale destacando outras ações, importantes, e que devem se integrar ao 

processo de recuperação das nascentes. No exemplo das primeiras experiências brasileiras 

voltadas para a sustentabilidade de microbacias executadas no município de Campo Mourão 

(PR), onde se iniciou com a utilização do sistema de manejo integrado de solos e águas, em 

um amplo programa de recuperação do ambiente produtivo, investindo em técnica e extensão 

rural, infra-estrutura de adequação de estradas rurais, reflorestamento ciliar, com a 

implantação do plantio direto e o controle da poluição, através da instalação de 

abastecedouros comunitários (PMCM, 2008). 

Pode se definir a "microbacia" como sendo aquela cuja área é tão pequena que a sensibilidade 

a chuvas de alta intensidade e às diferenças de uso da terra não seja suprimida pelas 

características da rede de drenagem. Do ponto de vista hidrológico as bacias hidrográficas são 

à base da gestão dos recursos hídricos. Elas são classificadas em grandes e pequenas, não com 

base em sua superfície total, mas nos efeitos de certos fatores dominantes na geração do 

deflúvio.  A nascente está associada a sua microbacia coletora de água pluvial, nela ocorre a 

recarga no meio poroso subterrâneo do aqüífero freático da nascente. A microbacia de 

nascentes de rios é um geosistema com atributos hidrológico próprio, onde ocorre a recarga de 

águas sub-superficiais da nascente do curso d‟água, é menor porção do sistema fluvial. Uma 

característica importante das microbacias de recarga de nascentes está na sua distribuição 

geográfica difusa, possuem características hidrológicas diversas, necessitam manejo e gestão 

diferenciada e estão presentes na maioria dos municípios do Estado. 
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Ao longo do prazo de execução, os Comitês de Bacias Hidrográficas e os Conselhos de 

Usuários de Água, devem alcançar os seguintes resultados: 

I – implementar e apoiar o funcionamento adequado dos Comitês de Bacias 

Hidrográficas, Agências de Bacia e Conselhos de Usuários de Água, de acordo com as 

prioridades a serem definidas; 

II – elaborar e implementar estudos e projetos, orientando a sociedade sobre a política 

estadual de recursos hídricos; 

III – implantar e aprimorar instrumentos de gestão de recursos hídricos nas áreas de 

atuação dos Comitês de Bacia Hidrográficas e Conselhos de Usuários de Água; e 

IV – promover campanhas, treinamentos e atividades de educação para conservação e 

uso racional da água, desenvolvidas no Estado, de acordo com prioridades a serem 

definidas. 

Dentro do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Recursos Hídricos - PROÁGUA 

Nacional, o "Programa de Desenvolvimento de Recursos Hídricos para o Semiárido Brasileiro 

- PROÁGUA Semiárido", da Secretaria Nacional de Recursos Hídricos do Ministério do 

Meio Ambiente, contempla os estados integrantes do semi-árido brasileiro: Minas Gerais, 

Bahia, Ceará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e 

Sergipe; na elaboração de uma estratégia de gestão de recursos hídricos para o 

desenvolvimento sustentável do semiárido, de forma global, uma vez que estará baseado em 

agroecossistemas estratégicos, representativos, estudados e classificados pela equipe técnica 

do Banco do Nordeste (PROAGUA,2007).  

Um dos objetivos do PROÁGUA Semiárido (2007) é desenvolver estudos com vistas a 

identificar soluções eficazes para adequar as disponibilidades e as demandas de água na 

região semiárida brasileira, o que motivou a Embrapa Meio Ambiente a propor esse projeto de 

pesquisa na área de qualidade ambiental para essa região, dentro da demanda real do 

PROÁGUA Semiárido intrínseca ao segmento "Estudos e Projetos para a região semiárida 

Brasileira". 

As ações previstas pelo Estado de Pernambuco, a serem custeadas com recursos do 

PROÁGUA, deverão ser desenvolvidas pela própria Secretaria de Recursos Hídricos, no que 

se refere ao Fortalecimento Institucional, e a execução de obras estruturadas 
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(PERNAMBCUO, 2008). As principais Diretrizes para os Recursos Hídricos do Governo 

Estadual de Pernambuco: 

1. Consolidação da Política Estadual de Recursos Hídricos, em consonância com a Lei 

Estadual 11.426, de 17 de janeiro de 1997.  

2. Fortalecimento do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do 

Estado de Pernambuco.  

3. Intensificação do Programa Regional de Adutoras.  

4. Utilização otimizada das águas do Rio São Francisco para abastecimento humano e 

irrigação.  

5. Conservação da qualidade das águas dos mananciais.  

6. Utilização racional da água, envolvendo educação ambiental, uso e controle dos 

Recursos Hídricos.  

7. Desenvolvimento de um programa permanente de convivência com as secas.  

8. Integração dos programas do Estado e da União, para otimização dos resultados.  

As empresas privadas também se envolvem nesse problema. A Votorantim Celulose e Papel – 

VCP desenvolve o monitoramento de bacias hidrográficas desde 1989, através da microbacia 

situada na Fazenda Bela Vista, em Santa Branca no estado de São Paulo, participa da Rede de 

Monitoramento Ambiental em Microbacias (REMAN), que é composta por 18 microbacias 

experimentais localizadas em áreas de reflorestamento com diferentes condições edafo-

climáticas. Cada microbacia integrante do Remam constitui, em si, um trabalho de pesquisa, 

desenvolvido por meio de um convênio com o Departamento de Ciências Florestais da 

Esalq/USP, por intermédio do Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais – IPEF. O objetivo 

da Remam é monitorar e avaliar operações florestais em relação à qualidade e quantidade de 

água e ciclagem de nutrientes, além de obter e aperfeiçoar indicadores hidrológicos para a 

busca do manejo sustentável de florestas plantadas (AG  SOLVE, 2007). 

No Brasil, através do Programa de Desenvolvimento Socio-ambiental de Produção Familiar 

Rural – Proambiente, um Programa de Governo Federal reúne conceitos de produção rural e 

de conservação ambiental. Permite a remuneração de Serviços Ambientais prestados à 

sociedade brasileira e internacional, tais como redução do desmatamento, seqüestro de 

carbono atmosférico, restabelecimento das funções hidrológicas dos ecossistemas, 

conservação, preservação da biodiversidade, conservação dos solos, redução da 
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inflamabilidade da paisagem, troca de matriz energética e eliminação de agroquímicos 

(FLORESTA VIVA, 2010). 

O Programa de Desenvolvimento Socioambiental da Produção Familiar Rural  (Proambiente) 

implementado pela Secretaria de Extrativismo e do Departamento de Desenvolvimento Rural 

Sustentável, do MMA, que tem por objetivo promover o equilíbrio entre a conservação dos 

recursos naturais e produção familiar rural, por meio da gestão ambiental territorial rural, do 

planejamento integrado das unidades produtivas e da prestação de serviços ambientais.  A 

proposta de política pública do Proambiente foi construída pelos principais movimentos 

sociais rurais da Amazônia, em parceria com organizações não-governamentais, e foi 

incorporada como política pública do Governo Federal a partir da incorporação das ações no 

Plano Plurianual de 2004 a 2007. O Programa tem como princípios norteadores a gestão 

compartilhada, o controle social, o planejamento integrado da unidade de produção e o 

reconhecimento dos serviços ambientais. O Proambiente tem como públicos prioritários os 

agricultores familiares e os povos e comunidades tradicionais. Atualmente são 11 pólos 

localizados na Amazônia Legal envolvendo cerca de 4.000 famílias (MMA, 2010). É 

imprescindível ampliar as formas de proteção, manejo e uso das florestas nativas que 

assegurem geração de renda, aprimoramento da qualidade de vida dos moradores, e a 

manutenção dos serviços ambientais. 

Os serviços ambientais: são serviços úteis oferecidos pelos ecossistemas para o homem, como 

a regulação de gases (produção de oxigênio e seqüestro de carbono), belezas cênicas, 

conservação da biodiversidade, proteção de solos e regulação das funções hídricas. Dentro 

dos ecossistemas, as florestas nativas da Amazônia oferecem serviços fundamentais para a 

humanidade, como a participação na regulação do clima e a conservação da biodiversidade 

(MMA, 2010).  

Segundo o portal da Madeira Manejada e de promoção do Manejo Florestal Sustentável em 

Pequena Escala no Estado do Amazonas (2010), o Programa Zona Franca Verde, pelo Projeto 

Floresta Viva, destaca alternativas de interface entre as populações locais, os produtos e os 

serviços ambientais. Os ecossistemas (florestas, cerrados, caatingas, manguezais, recifes, 

mananciais etc) oferecem à humanidade uma variedade de produtos e serviços no âmbito 

local, nacional e mundial. Os produtos ambientais são aqueles produtos oferecidos pelos 

ecossistemas que são utilizados pelo ser humano para seu consumo ou para serem 
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comercializados (madeira, frutos, peles, carne, sementes, medicinas, entre outros). Constituem 

uma base de sustentação e fonte de renda importante para a sociedade (AMAZONAS, 2010).  

Considerado o único bioma exclusivamente brasileiro, a Caatinga possui atualmente metade 

de sua cobertura vegetal original. Em 2008, a vegetação remanescente da área era de 53,62%. 

Dentre as ações de mitigação previstas, estão a recuperação de solos e micro-bacias, o 

reflorestamento e as linhas de crédito para combate à desertificação. O Plano de Combate ao 

Desmatamento na Caatinga, que no futuro deve ser incorporado ao Plano Brasileiro de 

Mudanças Climáticas, para amenizar os efeitos da desertificação no semi-árido brasileiro. 

Estudos revelam que o Nordeste pode perder um terço de sua economia até o final do século 

com os efeitos do aquecimento global e da desertificação. O Ministério do Meio Ambiente - 

MMA articula com o governo do Piauí a criação da maior unidade de conservação da 

Caatinga nas Serras Vermelha e da Confusão. A área terá cerca de 550 mil hectares. Além 

desta, a criação de novas unidades de conservação também é indicada como fator de proteção 

ao bioma. A Secretaria de Biodiversidade e Florestas do MMA divulgou que a Caatinga tem 

apenas 7% de áreas protegidas, somando áreas estaduais e federais, sendo que 2% são de 

proteção integral e os outros 5% são de unidades de conservação de uso sustentável 

(ESTADÃO, 2010). 

Destaca-se, ainda, a existência de incentivos aos municípios, para mais recursos através do 

ICMS Socioambiental, no estímulo da criação de Unidades de Conservação em seus 

territórios.  O Imposto sobre Circulação Mercadorias e Serviços – ICMS é um tributo estadual 

que representa, em média, 90% da receita tributária dos estados e constitui importante fonte 

de renda para os municípios, incidindo sobre consumo e serviços.  O ICMS Socioambiental 

em Pernambuco foi criado por Lei Estadual nº. 11.899 de 21 de dezembro de 2000 é mais 

amplo. Contempla os municípios que além do meio ambiente, também investem em saúde, 

educação e cultura O Governo do Estado, ao introduzir critérios socioambientais no repasse 

do ICMS, rompeu com os critérios tradicionais de rateio e estabeleceu uma divisão que 

beneficia os municípios que buscam a melhoria do nível de desenvolvimento de sua 

população.  

O ICMS é um mecanismo que proporciona uma oportunidade para cada estado influir no 

processo de desenvolvimento dos municípios, premiando certas atividades e desestimulando 

outras. Assim, cada legislação estadual define um conjunto de critérios, tais como número de 

habitantes, área geográfica, número de propriedades rurais e produção primária, que 

disciplinam a distribuição desse valor a que os municípios têm direito. 
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De acordo com o ICMS Socioambiental, 25% desse tributo será repassado: 10% o valor 

agregado e 15% considerando a implantação de infra-estrutura para destinação final dos 

resíduos sólidos, a redução da mortalidade infantil, a relação entre o número de crianças e as 

matrículas na rede municipal e a existência de Unidades de Conservação (SECTMA, 2009). 

Devido à dificuldade de se planejar a intervenção em bacias hidrográficas, nasceram os 

programas de microbacias. Neles, são discutidos os grandes problemas enfrentados, como a 

crescente degradação das terras e a conservação dos rios (AG SOLVE, 2007).  

Uma característica importante das microbacias de recarga de águas sub-superficiais de 

nascentes de rios está na sua distribuição geográfica difusa. Encontram-se sob diferentes 

regimes climáticos, pluviométricos, de solos com distintas características hidrológicas, 

necessitam, portanto, de análises, manejo e gestão diferenciada. 

A microbacia está  associada à realização de programas de desenvolvimento sustentável, 

tendo como beneficiários diretos comunidades rurais. Esta unidade geográfica consubstanciou 

programas inicialmente idealizados por técnicos da extensão rural publica do Paraná. Um dos 

fatores motivadores foi a dificuldade de se planejar a intervenção em bacias hidrográficas, 

com toda a sua complexidade e infinitas variáveis socioeconômicas e ambientais (PLANETA 

ORGÂNICO, 2006).  

 

Segundo consta no site da Prefeitura Municipal de Campo Mourão, as primeiras experiências 

brasileiras voltadas para a sustentabilidade de microbacias foram idealizadas por técnicos da 

extensão rural pública do Paraná, por volta de 1978.  O Município de Campo Mourão, no 

Paraná, foi pioneiro no País na utilização do sistema de manejo integrado de solos e águas. 

Um amplo programa de recuperação do ambiente produtivo começou a ser desenvolvido na 

microbacia do Rio do Campo no final da década de 70. Primeiramente foi implantado o 

sistema de terraceamento mecânico, adequação de estradas rurais e reflorestamento ciliar. Nos 

anos 80, intensificou-se o trabalho com a implantação do plantio direto e o controle da 

poluição, através da instalação de abastecedouros comunitários (PMCM, 2008).  

Em Campo Mourão (2008), o controle biológico de pragas foi iniciado com a utilização do 

baculovirus anticarsia no combate à lagarta da soja, em 1984. Entre as principais vantagens 

estão a redução nos custos de produção da safra, além de evitar a contaminação do meio 

ambiente, a quebra do equilíbrio biológico, as intoxicações humanas provocadas pelos 
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agrotóxicos e a melhoria da qualidade da água consumida pela população. Em 1998 o trabalho 

realizado pelo Município foi contemplado pelo prêmio Paraná Ambiental. 

Dentre as diversas conceituações para uma microbacia é ser unidade natural de planejamento 

agrícola e ambiental, adequada à implantação de novos padrões de desenvolvimento rural, que 

representa uma etapa no processo de aproximações sucessivas rumo ao ideal de um 

desenvolvimento rural sustentável. Abrange vários aspectos relevantes a respeito da 

metodologia de microbacias que merecem ser destacados. O primeiro diz respeito ao 

planejamento, sendo as microbacias reconhecidas como unidades de planejamento. Não se 

trata aqui em uma minimização de foco que leve a uma política estrábica, mas sim de um 

equilíbrio entre o gigantismo de uma bacia hidrográfica e a dimensão individualizada e 

reduzida  de uma propriedade rural (PLANETA ORGÂNICO, 2006). 

A exemplo de compromisso municipal para a gestão sustentável pode se destacar o consórcio 

intermunicipal de saúde, que é uma iniciativa autônoma de municípios localizados em áreas 

geográficas contíguas, que se associam para gerir e prover conjuntamente serviços 

especializados e de apoio diagnóstico de maior densidade tecnológica à população das 

municipalidades participantes. Essas associações constituem uma forma inovadora de gestão 

do Sistema Único de Saúde – SUS, que a cada dia torna-se mais comum em todo o Brasil, 

onde grande parte do financiamento desses consórcios é realizada por meio de transferências 

diretas ou indiretas de recursos do SUS aos municípios. Essa transferência depende da 

habilitação dos municípios às diferentes condições de gestão. A possibilidade de agregação 

dos municípios pode trazer significativas economias de escala. Embora a parceria possa 

representar um incremento dos gastos locais com saúde, permite a ampliação e diversificação 

da oferta de serviços. Os consórcios são pessoas jurídicas de direito privado, o que permite 

maior flexibilização administrativa. Nessas instituições a contratação de pessoal é realizada 

segundo a lógica de mercado com pagamento de salários competitivos aos especialistas. Esses 

incentivos tendem a melhorar o desempenho dos profissionais e elevar a qualidade dos 

serviços oferecidos pelas municipalidades às suas populações (TEIXEIRA et al, 2003).  

Segundo o IBGE (2010), entre as formas de associação (consórcios públicos intermunicipais, 

com os Estados e com a União; convênios de parceria com o setor privado e apoio do setor 

privado ou de comunidades), os consórcios públicos merecem destaque especial. Em 2005, 

eles foram amplamente utilizados na área de Saúde e contaram com a participação de 34,3% 

dos municípios brasileiros. Nos municípios com até 5000 habitantes, 43,2 % são membros de 
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algum tipo de consórcio, o que mostra que quanto menor a cidade maior a probabilidade de 

participação.  Neste tipo de parceria consórcio público com os estados, os municípios utilizam 

mais as associações nas áreas de Educação (20,1%), Saúde (21%) e Assistência e 

Desenvolvimento Social (15,6%). Em relação ao consórcio público com a União, as áreas que 

concentram índices mais altos foram as seguintes: Educação (13,8%), Saúde (21%) e 

Assistência e Desenvolvimento Social (11,9%). Ainda, as articulações interinstitucionais 

pactuadas entre os entes federativos - União, Estados, Distrito Federal e Municípios - e 

também com a iniciativa privada realizadas pelos administradores municipais nas áreas de: 

Direito da Criança e Adolescente, Emprego e/ou Trabalho, Turismo, Cultura, Habitação, 

Meio Ambiente, Transporte, Desenvolvimento Urbano, Saneamento e ou Manejo de Resíduos 

Sólidos.  

Importante destacar a nova Lei Nacional sobre Mudanças do Clima e a Gestão Pública 

Socioambiental, Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, legisla as questões 

fundamentais para a definição da política com o objetivo de auxiliar o Brasil na 

formulação de uma política que considere a transversalidade dos setores públicos e 

privados, além das implicações de caráter econômico, social, político e ambiental para o 

país. Outro ponto fundamental a se destacar no âmbito dessa nova lei é o fundamento que 

dela advém para a adoção de programas de gestão pública socioambiental por parte do 

governo brasileiro, quando a lei preceitua como instrumento da política nacional de 

mudança do clima, através das medidas existentes, ou a serem criadas, que estimulem o 

desenvolvimento de processos e tecnologias, que contribuam para a redução de emissões e 

remoções de gases de efeito estufa, bem como para a adaptação as mudanças do clima.  

A gestão ambiental consiste em um conjunto de medidas e procedimentos que permitem 

identificar problemas ambientais gerados pelas atividades da instituição, como a poluição e 

o desperdício, e rever critérios de atuação (normas e diretrizes), incorporando novas 

práticas capazes de reduzir ou eliminar danos ao meio ambiente. A dimensão 

socioambiental está relacionada aos valores fundamentais da vida em sociedade, como os 

direitos humanos, dos empregados e de grupos de interesse, a proteção ao meio ambiente, 

a relação com as associações representativas da comunidade e com fornecedores, o 

monitoramento e avaliação de desempenho, entre outros (MINISTÉRIO DO 

PLANEJAMENTO, 2010). 

A Comissão de Justiça da Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco aprovou o 

projeto do Executivo que cria a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac). Duas 
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audiências públicas foram promovidas pelo colegiado antes da aprovação da matéria. O 

debate ocorrido em 16/03/2010 contou com a participação de representantes do setor 

produtivo e do Governo do Estado. Segundo a Secretaria de Recursos Hídricos, a Apac está 

sendo criada para operacionalizar a gestão das águas em todo o Estado, o projeto do Governo 

foi formatado a partir de modelos da Agência Nacional das Águas e de outras agências 

estaduais já instaladas. O setor produtivo foi representado por diversas entidades, como a 

Associação de Fornecedores de Cana de Pernambuco, o Sindicato da Indústria do Açúcar e do 

Álcool (Sindaçúcar/PE) e o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Una. Segundo a categoria, o 

Executivo deveria ter esclarecido mais detalhes sobre o projeto antes de encaminhá-lo para a 

Assembléia. O projeto de criação da Agência de Águas e Clima foi aprovado com alterações. 

Motivado pela própria Comissão de Justiça, o Executivo apresentou emenda modificativa que 

dá nova redação a alguns artigos do projeto original. Uma das mudanças se refere à adoção de 

eventuais cobranças, que só poderão ser criadas a partir da aprovação de projeto de lei na da 

Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco. Antes da emenda, a ação poderia ser 

efetuada por meio de decreto governamental, sem o aval dos deputados (JUSBRASIL, 2010). 

A justificativa para a criação da Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) está na 

dificuldade de operacionalização em setores como, por exemplo, a fiscalização do uso da 

água, devido à falta de estrutura. A LEI Nº 14.028, DE 26 DE MARÇO DE 2010, que propõe 

a criação da APAC, que será o órgão responsável pela execução da Política estadual de 

Recursos Hídricos, através da implementação e operacionalização dos instrumentos de gestão 

dos recursos hídricos, como o monitoramento, fiscalização do uso da água, outorga e 

promoção da gestão integrada e participativa dos recursos hídricos, entre outros 

(PERNAMBUCO, 2010). 
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3           CARACTERIZAÇAÕ DA ÁREA DE ESTUDO 

Por sua característica geológica cristalina da região de estudo das nascentes, as precipitações 

são a principal fonte de recarga dos aqüíferos nessa zona semiárida do Nordeste brasileiro. A 

quantidade de recarga da água de chuva dos aqüíferos está intimamente relacionada a fatores 

naturais e antrópicos: à distribuição das precipitações e às condições hidrológicas do solo e do 

uso da terra.  

Realizaram-se 12 visitas de campo na região de estudo, sendo três (3) visitas de 

reconhecimento inicial e nove (9) visitas de campo sistematizadas nas microbacias 

selecionadas: Ipojuca (4 vezes), Caípe de baixo (6 vezes), Canabrava de cima (6 vezes), 

Capibaribe (3 vezes). As visitas para coleta de dados na região das nascentes de rios 

realizaram-se em épocas diferentes do ano, período seco e chuvoso. Foram visitados cinco (5) 

municípios: Arcoverde, Pesqueira, Poção, Sanharó e Belo Jardim.  

As visitas de campo serviram para o reconhecimento, identificação da superfície e uso da 

terra, e para o processo supervisionado do sensoriamento remoto. Durante as visitas às 

nascentes coletou-se água para análise de: 

 parâmetros físicos: temperatura da água e do ar, carga hidráulica (dados coletados em 

campo), turbidez, cor, material sedimentado (dados em laboratório);  

 parâmetros químicos: potencial hidrogeniônico – pH, condutividade elétrica (CE)    

S/cm (dados coletados em campo). 

Realizaram-se amostragens da carga hidráulica para o cálculo da vazão em quatro (4) 

nascentes, riacho Ipojuca, Caípe de baixo, Canabrava de cima, Capibaribe. A carga hidráulica 

de nascentes foi avaliada mensalmente (jul, ago, set, out, nov, dez/2006; jan, fev, mar/2007), 

através de um vertedor (não calibrado) especialmente confeccionado para a instalação e o 

manuseio por monitores selecionados dentro das próprias comunidades, ver Figura 3.1.  
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                                                 Foto: Barretto, 2006                                                  Foto: Barretto, 2006 

Figura: 3.1  Avaliação da carga hidráulica da nascente do riacho Caípe, bacia do Ipojuca. 

 

Os dados da carga hidráulica (HV) das nascentes foram transformados em vazão (Q) através 

da equação de Thompson: 

 Q = 1,38.(HV)
5/2

; [m
3
/s] 

Durante as pesquisas de campo avaliou-se a carga hidráulica (HV) das nascentes com o auxílio 

de um vertedor portátil, especialmente produzido para este fim, objetivando estimar as vazões 

(Q) a partir da carga hidráulica (HV). Considerando a pequena carga hidráulica das nascentes, 

os dados de vazão (Q) estão apresentados em litros por hora (l/h) e os resultados podem ser 

vistos na Tabela 3.1 a seguir: 

CARGA HIDRÁULICA DE NASCENTES                                                                                                     

Vazão (Q) em Litros por Hora (l/h) 

 20/jul/06 20/ago/06 20/set/06 17/out/06 17/nov/06 17/0dez/06 23/jan/07 

        

IPOJUCA 0 x x 0 x x 0 

CAÍPE 5,3 6,6 6,6 7,0 6,6 6,6 4,7 

CANABRAVA 17,6 79,3 29,9 1,3 x x 4,0 

CAPIBARIBE x x x 0,1 0* 0* 0* 

        

x = ausência de dados; 0* = presença de água no caldeirão da nascente 

Tabela 3.1  Vazão de nascentes de rios intermitentes no período de jul/2006 a jan/2007.  

 

Analisaram-se amostras de água das nascentes coletadas em visita de campo, para os 

seguintes parâmetros físicos e químicos observados, alguns resultados resumidos da primeira 

visita (jul/2006) podem ser vistos na Tabela 3.2, a seguir. 
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ANÁLISE QUÍMICA E FÍSICA DE ÁGUA DE NASCENTES DE RIOS 

BACIA NASCENTE CE3 

S/cm 

PH
3 

Carga do Vertedor/ 

cm(3) 
Turbidez 2 Cor2 

Aparente 

Material 

Sedimentável2 

 

Ipojuca Ipojuca1 283 7 0 27 50 - 

Ipojuca Caípe de baixo 78 6 2,1 8 10 - 

Ipojuca Canabrava de cima 132 6 3,4 69 100 - 

 

1. A amostra de água foi coletada em um pequeno açude a jusante, próximo da nascente. 2. Analises realizadas 

pelo Laboratório de Saneamento Ambiental da UFPE. Após 1 hora de análise, a quantidade de material 

sedimentável encontrada não foi significativa. 3. Medidas em campo. 

Fonte: BARRETTO/SOBRAL, 2006 

Tabela 3.2  Parâmetros físicos e químicos de água das nascentes do rio Ipojuca. 

 

Tomando-se a salinidade, em termos de condutividade elétrica (CE), expressa na unidade de 

micro-Siemens/cm ( S/cm), o limite de 700 S/cm de acordo com o padrão NMRH-AL 

utilizado no Nordeste do país, comparando-se com as águas de poços profundos (sujeitos à 

salinização) na região, em que a salinidade pode superar os 800 S/cm, ou dos depósitos 

superficiais de água para abastecimento urbano que podem atingir mais de 1.000 S/cm 

(Barragem do Bitury), as amostras de água das nascentes do rio Caípe de baixo e Cana Brava 

de cima (bacia do Ipojuca) apresentaram excelente potabilidade, 78 S/cm e 132 S/cm 

respectivamente (BARRETTO, SOBRAL, 2006). 

Durantes as visitas de campo mediu-se a salinidade de um poço com 50 m de profundidade 

em região urbana central da cidade de Pesqueira. Perfurado em fevereiro de 2002 a 

condutividade elétrica (CE) da água era de 930 S/cm, nas medições realizadas em três 

ocasiões foram de 1400 S/cm (julho/2006), 1435 S/cm (outubro/2006) e 1424 S/cm 

(janeiro/2007), evidenciando a tendência à salinização desde o início da sua explotação. 

Lembrando o limite de 700 S/cm a partir do qual a água não deve ser consumida. 

Nas visitas aos órgãos públicos constatou-se que existem poucos dados sobre a qualidade ou 

da quantidade de água em nascentes de rios no Semi-árido. Além da Fundação Nacional de 

Saúde, FUNASA, segundo relatório da CPRH (2006), a SECTMA vem monitorando algumas 

nascentes do Ipojuca em Arcoverde (PE) e do Biturí, afluente do Ipojuca em Belo Jardim 

(PE).  
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3.1        Localização da área de estudo das microbacias 

A rede hidrográfica brasileira se organiza em onze (11) principais bacias, a saber: Rio 

Amazonas; Rio Parnaíba, Rio São Francisco, Rio Tocantins, Bacias Costeiras do Sudeste, Rio 

do Prata, Bacias Costeiras do Norte, Bacias Costeiras do Nordeste Ocidental, Bacias Costeiras 

do Nordeste Oriental e Bacias Costeiras do Sul (ANA, 2008). A região do estudo localiza-se 

entre as Bacias Costeiras do Nordeste Oriental e a Bacia do Rio São Francisco, abrange as 

porções iniciais conjuntas das bacias hidrográficas do Ipojuca, do Capibaribe, do Una, essas 

três com jusante para o Atlântico, e a porção inicial da bacia do Ipanema, com jusante para o 

sul, e deságua no rio São Francisco. A região ainda apresenta nascentes da bacia 

pernambucana do Moxotó com jusante para o rio São Francisco e as nascentes da bacia do rio 

Paraíba, com jusante para o Atlântico, como pode ser observada no detalhe da Figura 3.2 a 

seguir.  

 

 Figura 3.2  Detalhe da região da pesquisa, afluência de bacias hidrográficas de rios 

intermitentes. 

 

O aspecto de relevância dessas terras que compõem a área de estudo é de estarem em região 

planáltica, onde ocorrem áreas de excessão climática e é região de afluência de importantes 

bacias do Semi-árido, as bacias dos rios Moxotó, Impanema, Una, Ipojuca, Capibaribe e 

Paraíba, que se estendem por vários municipios dos estados de Pernambuco, Alagoas e 

Paraíba.  
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3.1.2     Municípios 

Entre as subregiões do Nordeste do Brasil, que se estendem por uma vasta área dos estados 

brasileiros, os municípios da região de estudo localizam-se entre o Agreste e o Sertão, sujeita 

às secas periódicas, ver localização na Figura 3.3 a seguir. 

 

 

1 Meio Norte 

2 Sertão 

3 Agreste 

4 Zona da Mata 

 

WINKPÉDIA/2010 

Figura 3.3  Localização da área de estudo segundo as subdivisões geográficas do Nordeste. 

 

A ocupação na região é antiga, e tem sua origem nos aldeamentos idígenas e das missões 

religiosas do século 17. Após o Domínio do Governo Holandez (1654), com a fundação de 

uma Missão da Congregação do Oratório pelo padre João Duarte do Sacramento em fins de 

1659. Vinda de Lisboa deu-se início a ocupação do território, quando a missão, para fins de 

evangelização, se estabeleceu (1660) junto à tribo Cariri de nome Xukuru; haviam ainda os  

Paratiós, já extintos (WIKPEDIA, 2009). Segundo o mapa de 1813 realizado por José da 

Costa Pinto (FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL, 2007), no início do século 19 grande 

parte das terras de fazendas, terras dos índios na Serra do Ororubá (retángulo no interior do 

mapa), entre outras propriedades, indicadas por letras (A,B,C,D ...) pertenciam à Congregação 

do Oratório, e cobriam grandes porções de bacias hidrográficas (ou águas, como as bacias 

eram identificadas na época), ver  localização na Figura 3.4 a seguir.   

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sert%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Secas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Congrega%C3%A7%C3%A3o_do_Orat%C3%B3rio
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Fonte: Pinto/1813 

Figura 3.4  Localização em mapa de 1813, das terras e das águas (bacias hidrográficas) 

pertencentes à Congregação do Oratório, da região de estudo.  

 

Vale destacar que a região de estudo possui características diversas, relevo extremamente 

variável, ora solos profundos (latossolos e podzólicos), ora solos rasos (litossolos), solos 

relativamente férteis, apresentam vegetação variável com predominância das caducifólias do 

boma Caatinga. Confrontando-se com espaços de colinas do ecossistema de Caatinga, a 

região de estudo possuía em sua paisagem primária nas áreas de cimeira planáltica (900/1100 

m) redutos de florestas tropicais. Essas áreas, os Brejos de Altitude, são refúgio de homens 

adaptados a mini-atividades agrárias, desde a pré-história (AB‟SÁBER, 2003).  

As terras da região, ao longo dos séculos, foram vendidas a grandes proprietários. As fazendas 

e propriedades da Congregação do Oratório se estendiam por grandes extensões. Entre outros, 

onde hoje se encontram os municípios de Belo Jardim, Sanharó, Pesqueira, Poção. A região 

de estudo das precipitações, cobre uma área aproximada de 10.000 km
2
. Entre os vários 

municípios localizados sobre o Planalto da Borborema, fronteira entre os estado de 

Pernambuco e Paraíba, Entre os municípios da região de estudo, onze (11) foram investigados 

quanto às precipitações regionais, a saber, na Tabela 3.3: 

 

Ipojuca 

Paraíba 
Capibaribe 

Ipanema 

Una 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Relevo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Solo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Latossolo
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Podz%C3%B3lico&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Litossolo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fertilidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caducif%C3%B3lia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Congrega%C3%A7%C3%A3o_do_Orat%C3%B3rio
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MUNICÍPIOS INVESTIGADOS 

 

PE Triunfo 

PE Alagoinha 

PB São João 

PE Pedra 

PE Jataúba 

PB Camalaú 

PE Sertânia 

PE Belo Jardim 

PE Sanharó 

PE Pesqueira 

PE Poção 

Tabela 3.3  Relação de municípios selecionados na investigação regional de precipitações. 

 

A investigação de precipitação e dos dias consecutivos secos foram realizadas através de treze 

(13) postos pluviométricos instalados nesses municípios. Selecionaram-se ainda, quatro (4) 

municípios para detalhar a avaliação hidrológica na região de microbacias de nascentes de 

rios: Belo Jardim, Sanharó, Pesqueira e Poção. 
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3.2        Caracterização da região das microbacias 

Neste item serão apresentadas informações sobre os municípios pernambucanos de Belo 

Jardim, Sanharó, Pesqueira e Poção; os principais aspectos da população, economia, Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDH; os principais aspectos do relevo, geologia; o clima e as 

áreas de exceção, os brejos de altitude, solo; vegetação neotropical, classificação de aqüíferos, 

qualidade da água.  

3.2.1     População, economia, IDH 

 

Os municípios pernambucanos de Belo Jardim, Sanharó, Pesqueira e Poção possuem um 

território representativo (21%) da região da pesquisa, juntos somam uma área de 2.153 km
2
. O 

Índice de Desenvolvimento Humano – IDH mede três dimensões importantes para avaliar 

qualidade de vida, ou externalidades negativas sobre: riqueza, educação e esperança média de 

vida.   

Entre os cento e oitenta e dois (182) países, o Brasil ocupa o lugar de número setenta e cinco 

(75), com o IDH de 0,813 (2007). Entre os trinta e oito (38) países de IDH Muito Elevado os 

indices variam de 0,971 (Noruega) a 0,902 (Malta). Entre os querenta e quatro (44) países de 

IDH Elevado os índices variam de 0,895 (Bahrein) e 0,803 (Líbano). Entre os setenta e quatro 

(74) países de IDH Médio os índices variam de 0,798 (Armênia) e 0,511 (Nigéria). Entre os 

vinte e três (23) países de IDH Baixo os índices variam de 0,499 (Togo) e 0,340 (Níger). 

Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD (2010), o IDH 

médio no Brasil evoluiu de 0,685 em 1980, para 0,813 em 2007.  

O IDH padroniza avaliação e medida do bem-estar de uma população, variando de 0 (zero, 

que  significa nenhum desenvolvimento humano) até 1,0 (desenvolvimento humano total). O 

IDH pode ser utilizado para várias escalas de territórios, continente, região, estados, cidades, 

bairros, etc.  

Apresenta-se a seguir a Tabela 3.4 destacando os municípios de Pesqueira, Belo Jardim, 

Sanharó, e Poção, na região de pesquisa das microbacias de nascentes de rios no semi-árido 

pernambucano, população total, urbana e rural, economia baseada nos índices de Produto 

Interno Bruto, PIB municipal, e o IDH da população desses municípios a a partir de 

informações de IBGE (2000), os dados foram compilados do Programa Transparência do 

Governo Estadual (PERNAMBUCO, 2010). 

http://wapedia.mobi/pt/Educa%C3%A7%C3%A3o
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Município População 

Total (hab) 

População Urbana 

(hab.) 

População 

Rural 

Economia (%) IDH 

Pesqueira 57.721 40.991 16.730 Serviços (70,68) 

Agropecuária (16,21) 
Industria (13,11) 

0,636 

Belo Jardim 68.698 50.392 18.306 Serviços (56,9)      

Industria (37,8) 

Agropecuária (5,3)  

0,625 

Sanharó 15.879 7.613 8.266 Serviços (73,1)       

Agropecuária (17,7) 

Industria (9,2) 

0,618 

Poção 11.178 6.359 4.819 Serviços (75,91) 

Agropecuária (15,13) 

Industria (8,96) 

0,571 

Tabela 3.4   Informações municipais na região de estudo das microbacias de nascentes. 

 

A região de pesquisa, além de apresentar índices históricos de baixas condições de vida, ainda 

se destaca no território brasileiro com IDH que variam entre 0,450 e 0,750 como pode ser 

visualizado na Figura 3.5. 

 

Figura 3.5  Localização da área de estudo no interior da circunferência. Distribuição de IDH 

nos municípios brasileiros. 

O município de Belo Jardim, o de maior população, destaca-se como polo industrial com 

37,8%, e apresenta o menor índice de atividade agropecuária com 5,3% do seu PIB. Por outro 



 65 

lado, os municípios de Sanharó (17,7%), Pesqueira (16,21%), Poção (15,13%) apresentam-se 

mais homogênios quanto às atividades agropecuárias do seu PIB.  

A região de estudo abrange municípios que apresentam IDH de baixo (0,571) a médio 

(0,636). Apresentam portanto, externalidades negativas sobre a riqueza, educação e esperança 

média de vida.  

3.2.2      Relevo, Geologia e Solos 

A região de estudo, no contexto brasileiro encontra-se topograficamente inserida no Planalto 

da Borborema, ver a localização do planalto em detalhe na Figura 3.6 a seguir. 

 

PLANÁLTO DA BORBOREMA 

                            

                                               Fonte: SRTM / MICRODEM - 2000 

Figura 3.6  Detalhe de relevo brasileiro, Planalto da Borborema e região de estudo, 

circunferência branca. 

 

Geologicamente a Província Borborema é constituída por litotipos dos complexos Cabrobó e 

Belém de São Francisco e da Suíte Intrusiva Leucocrática Peraluminosa, Peraluminosa Xingó 

e Calcialcalina de Médio a Alto Potássio Itaporanga. Nas superfícies suaves onduladas, 

ocorrem os Planossolos, medianamente profundos, fortemente drenados, ácidos a 

moderadamente ácidos e fertilidade natural média e ainda os Podzólicos, que são profundos, 

textura argilosa, e fertilidade natural média a alta. Nas Elevações ocorrem os solos Litólicos, 

rasos, textura argilosa e fertilidade natural média. Nos Vales dos rios e riachos, ocorrem os 

Planossolos, medianamente profundos, imperfeitamente drenados, textura média/argilosa, 

100 km 

http://wapedia.mobi/pt/Educa%C3%A7%C3%A3o
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moderadamente ácidos, fertilidade natural alta e problemas de sais. Ocorrem ainda 

Afloramentos de rochas (CPRM, 2005).   

A região da pesquisa, localizada sobre área cristalina, está inserida no Polígono das Secas, 

onde ocorrem importantes interfaces entre relevo, geologia, pedologia e clima. Ver 

localização da área de estudo na Figura 3.7 a seguir. 

 
Fonte: Demétrio et al (2007) 

Figura 3.7  Localização geológica da área de estudo, retângulo vermelho, província cristalina. 

 

O território de Pernambuco, assim como o de todo o Nordeste, encontra-se em mais de 80% 

localizado sobre embasamento cristalino. Isso traz como conseqüência principal, no que se 

refere aos recursos hídricos, baixa capacidade de acumulação e captação de águas 

subterrâneas, exceto em áreas localizadas onde ocorrem depósitos sedimentares mais 
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significativos. Fora dos poucos locais com depósitos sedimentares, na maior parte do agreste 

os aqüíferos são do tipo fissural, correspondente às fraturas das rochas cristalinas do 

embasamento, ou podem constar de depósitos de pouca espessura, representados 

principalmente pelos vales de aluviões. 

 

Na área de estudo encontra-se localizada na transição entre o Agreste e o Sertão de 

Pernambuco. Pontuando os municípios agrestinos de Belo Jardim, Sanharó, Pesqueira e 

Poção, segundo o Zoneamento Agroecológico de Pernambuco - ZAPE (SILVA et AL/2001), 

destacam-se cinco (5) principais padrões de Unidades de Mapeamento de Solos (UMS) de 

acordo com a Simbologia do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (Embrapa, 2006)., 

conforme Tabela 3.5 a seguir. 

                   Domínio de Solos nas UMS 

UMS Solos predominantes 

  

PVA argissolos vermelhos-amarelos  

PA argissolos amarelos 

SX planossolos háplicos 

RR neossolos regolíticos  

RL neosolos litólicos  

Tabela 3.5  As principais UMS e solos na região de estudo. 

Nos principais domínios de solos, que diferenciam as referidas unidades de mapeamento 

(UMS), ocorrem também importantes áreas com afloramentos rochosos, particularmente em 

elevações residuais, serras e serrotes. Cada um dos padrões, mapeado na escala de 

1:1000.000, caracteriza-se por representar um solo dominante associado com outros tipos de 

solo que ocorrem em menores proporções.  

3.2.3     Clima no Semiárido 

Pode-se definir o clima como sendo o conjunto de todas as variações do tempo meteorológico 

de um lugar. Através do conceito de massas de ar, é possível entender as mudanças no 

comportamento dos fenômenos atmosféricos, pois elas atuam sobre as temperaturas e índices 

pluviométricos nas várias regiões do Brasil. Existem massas de ar polares, equatoriais, 

oceânicas e continentais.  
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As razões da existência de um grande espaço semiárido no Nordeste brasileiro, insulado num 

quadrante de um continente predominantemente úmido, são complexas. Há certa importância 

no fato de a massa de ar EC (equatorial tropical) regar as depressões interplanálticas 

nordestinas. Por outro lado, células de alta pressão atmosféricas penetram fundo no espaço 

dos sertões durante o inverno austral, a partir das condições meteorológicas do Atlântico 

centro-ocidental. No momento em que a massa de ar tropical atlântica (incluindo a atuação 

dos ventos alísios) tem baixa condição de penetrar de leste para oeste, beneficia apenas a 

Zona da Mata, durante inverno. Esses fatores contribuem para um vazio de precipitações, que 

dura de seis a sete meses no domínio geral dos sertões. Paradoxalmente, o prolongado período 

de secura com forte acentuação de calor corresponde ao inverno meteorológico, (AB‟SÁBER, 

2003). A região de pesquisa encontra-se sob a influência das áreas semiáridas e subúmida 

secas, onde ocorrem importantes interfaces entre relevo, geologia, pedologia e clima, ver a 

localização da área de estudo na Figura 3.8 a seguir. 

 
Fonte: TKgeo, 2009 

Figura 3.8  Localização da região de estudo no Semiárido brasileiro. 

 

Segundo o site informativo do Projeto Cactáceas (2008) que investiga as espécies nativas de 

cactos, seus habitats, sua distribuição, etc. com o objetivo da conservação das populações 
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silvestres que tendem a desaparecer, e na conservação dos habitats destas plantas, a 

caracterização climática do Nordeste e da sua região semiárida é complexa. Sendo que os 

quatro sistemas de circulação que influenciam a região são denominados Sistemas de 

Correntes Perturbadas de Sul, Norte, Leste e Oeste. O proveniente do Sul, representado pelas 

frentes polares que alcançam a região na primavera - verão nas áreas litorâneas até o sul da 

Bahia traz chuvas frontais e pósfrontais, sendo que no inverno atingem até o litoral de 

Pernambuco, enquanto o sertão permanece sob ação da alta tropical. O sistema de correntes 

perturbadas de Norte, representadas pela Convergência Intertropical CIT, provoca chuvas do 

verão ao outono até Pernambuco, nas imediações do Raso da Catarina. Por outro lado, as 

correntes de Leste são mais freqüentes no inverno e normalmente provocam chuvas 

abundantes no litoral, raramente alcançando as escarpas do Planalto da Borborema (800 m) e 

da Chapada Diamantina (1.200 m). Por fim, o sistema de correntes de Oeste, trazidas pelas 

linhas de Instabilidade Tropical (IT), ocorrem desde o final da primavera até o início do 

outono, raramente alcançando os estados do Piauí e Maranhão.  

Em relação ao regime térmico, suas temperaturas são elevadas, com médias anuais entre 20
o
 e 

28
o
C, tendo sido observado máximas em torno de 40

o
C no sul do Maranhão e Piauí. Os meses 

de inverno, principalmente junho e julho, apresentam mínimas entre 12
o
 e 16

o
C no litoral, e 

inferiores nos planaltos, tendo sido verificado 1
o
C na Chapada da Diamantina após a 

passagem de uma frente polar. A pluviosidade na região é, portanto, complexa e fonte de 

preocupação, sendo que seus totais anuais variam de 2.000 mm até valores inferiores a 500 

mm no Raso da Catarina, entre Bahia e Pernambuco, e na depressão de Patos na Paraíba. De 

forma geral, a precipitação média anual na região nordeste é inferior a 1.000 mm, sendo que 

em Cabaceiras, interior da Paraíba, foi registrado o menor índice pluviométrico anual já 

observado no Brasil, 278 mm/ano. Além disso, no sertão, o período chuvoso apresenta 

irregularidades, é normalmente de apenas dois meses no ano, podendo em alguns anos até não 

existir, ocasionando as denominadas secas regionais (PROJETO CACTÁCEAS 

BRASILEIRAS, 2008).  

Vale lembrar que na classificação de climas no mundo, a região que recebe uma precipitação 

média anual abaixo de 300 mm é tido como de clima árido, acima de 800 mm e abaixo de 

1.200 mm semi-úmido e, acima de 1.200 mm, úmido. O Semiárido brasileiro guarda no seu 

interior grande diferenciação de paisagens naturais, na topografia, na vegetação, apresenta 

grande variabilidade de precipitação no espaço, entre as regiões de depressão sertaneja e as 

áreas de cimeira planáltica dos Brejos de Altitude.  
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3.2.4      Vegetação 

A região semi-árida do Nordeste brasileiro apresenta um complexo mosaico florístico. No 

período de pesquisa de campo e avaliação da carga hidráulica das nascentes, de 2006 a 2007, 

observou-se no perímetro de estudo que as áreas mais baixas, com altitudes entre 400 e 800m 

acima do nível do mar, são menos úmidas e domínio da Caatinga. O Bioma da Caatinga 

abriga o tipo de vegetação mais característico do semi-árido do Nordeste. É geralmente 

associada a áreas de depressão interplanáltica nas quais predomina um clima semi-árido, com 

estação chuvosa curta e irregular.  

As caatingas ocorrem em regiões de climas tropicais, com limitadas precipitações e 

concentradas num curto período de 2 a 4 meses, seguidos por um longo período de estiagem. 

Neste lapso quase todas as plantas perdem as folhas com exceção do juazeiro (Ziziphus 

joazeiro) e em algumas áreas, do pereiro (Aspidosperma perifolium) e da quixabeira (Bumelia 

sartorum). Ao ser iniciado o período das chuvas, em apenas 3 ou 4 dias as plantas cobrem-se 

outra vez de folhas, ver Figura 3.9. 

 

  

Foto: Barretto, 2006 Foto: Barretto, 2006 

Figura 3.9  Florações simultâneas de espécies do Bioma Caatinga. Umbuzeiro (frutífera) e 

Juazeiro (medicinal). Potencial melífero. 

 

Segundo o Bioma Caatinga (2004) na região de pesquisa podem interagir quatro (4) 

ecoregiões importantes do bioma, a da Depressão Sertaneja Meridional e a do Planalto da 

Borborema, e em menor escala, a da Depressão Sertaneja Setentrional e a do Raso da 

Catarina.  
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A região de estudo está inserida em região semiárida, domínio do bioma Caatinga, está sob a 

influência de 7 (sete) entre as 13 (treze) principais formações vegetais Neotropicais brasileiras 

(RADAM-IBGE/2005), conforme relação à seguir.  

 Estepe (Caatinga); 

 Savana (Cerrado),   

 Floresta Estacional Decidual (Floresta Tropical Caducifólia), 

 Floresta Estacional Semidecidual, 

 Floresta Ombrófila Aberta 

 Floresta Ombrófila Densa da costa leste nordestina, a Mata Atlântica 

 Áreas de Tensão Ecológica. 

A região de estudo faz parte do sistema de serras brejadas (elipse vermelha), que se estendem 

da Paraíba a Bahia, e que apresentam formações vegetacionais de exceção na região de estudo 

no detalhe na Figura 3.10 a seguir. 

 
Fonte: IBGE - 2005 

Figura 3.10  Região de estudo no contexto das Regiões Fito-ecológicas e Áreas de Vegetação 

no Nordeste do Brasil. 

 

As florestas do nordeste brasileiro, situadas entre 400 e 1.100 m de altitude, exibem uma 

distribuição fragmentada e ocorrem dispersas no bioma Caatinga, principalmente em planaltos 

e chapadas. Na Bahia, essas florestas (matas ciliares, matas de encosta, matas de planalto e 

matas de grotão) ocorrem especialmente na Chapada Diamantina, sendo os ecossistemas 

menos estudados da região. Matas de planalto ocorrem, fragmentadas, ao longo da borda leste 
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da Chapada Diamantina, entre 400 e 600 m de altitude, em relevo suavemente ondulado, 

sobre latossolo vermelho-amarelo, de textura argilosa, com pouca matéria orgânica (PROBIO, 

2002).  

Essas “ilhas” de vegetação exóticas encontradas dentro de área núcleo dos diferentes 

domínios morfoclimáticos e geobotânicos são explicadas pela existência local de fatores de 

exceção, de ordem topográfica, litológica, hidrológica e paleobotânica. Sob a influência 

desses fatores, essas áreas constituem exemplos de ocorrência de condições ecológicas 

elaboradas por complexo de convergência. Capões florestais da área dos cerrados, “brejos” 

florestais da área das caatingas, manchas de cerrados relictos no interior das caatingas e 

matas, manchas de caatingas em compartimentos de áreas de matas: todos eles redutos de 

ecossistemas outrora espacialmente mais desenvolvidos (AB‟SÁBER, 2003). 

O geosistema de serras brejadas na região das nascentes, das bacias do Ipanema, Una, 

Ipojuca, Capibaribe (Moxotó e Paraíba), são áreas que abrigam espécimes da Floresta 

Ombrófila Aberta, em conjunto formam um lineamento de serras, que se estende desde o 

agreste da Paraíba, Pernambuco e parte de Alagoas em direção a Bahia.   

Nas áreas de exceção climática dos brejos de altitude, mais úmidos e que estão entre 900 e 

1100 m, no município do Poção (PE), por exemplo, são encontradas espécies vegetais 

ombrófilas, bromeliáceas típicas da Mata Atlântica, e de espécimes de cactos com folhas 

(Opuntia Brasiliensis), ver Figura 3.11 a seguir. Esses cactos são considerados primitivos, 

crescem como verdadeiras árvores podem atingir mais de 20 m de altura e são típicos de 

matas subúmidas. 

  
                                                  Foto: Barretto, 2006                                                            Foto: Barretto, 2006 

Figura 3.11  Vegetação típica de matas úmidas e subúmidas, cactos folhados e bromélias, 

microbacia da nascente do Capibaribe. 
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Por estarem inseridos no Agreste ou Sertão, os Brejos de Altitude funcionam como 

verdadeiras “ilhas” produtivas, em relação às áreas vizinhas. Por seus atributos ambientais, 

são bastante procurados e a conseqüência é o conflito de uso, entre agricultura e vegetação 

nativa, comprometendo a qualidade e a quantidade da água em córregos e mananciais 

(PÔRTO, CABRAL, TABARELLI, 2004).  

3.2.5     Brejos de Altitude 

Existe grande diferenciação interna, tanto no Agreste como no Sertão, no que se refere à 

precipitação, sendo possível, encontrar, inclusive, "ilhas de umidade" de “áreas de exceção”, 

os chamados Brejos de Altitude que apresentam índices anuais de chuva elevados (entre 900 e 

1.000 mm), como, por exemplo, a região da Chapada do Araripe, Triunfo, Garanhuns, os 

brejos de transição do Agreste para a Zona da Mata e os da transição do Agreste para o 

Sertão.  

Os brejos de altitude, enquanto propriedade geoecológica tem no relevo um componente 

sócio-reprodutor (AB‟SÁBER, 2003). Nas áreas brejadas acima de 900m de altitude, as 

nascentes são melhor identificadas, apresentam-se perenes ou semi-perenes, mesmo em 

períodos prolongados sem precipitação efetiva, são fonte de abastecimento para populações 

difusas. Nas áreas mais baixas da região de pesquisa, as nascentes são intermitentes ou 

efêmeras, se limitam ao período de maior precipitação. 

Os maciços elevados (900 – 1.150 m) voltados para ventos úmidos vindos do leste e sudeste, 

em plenos sertões secos, possuíam, em sua paisagem primária, florestas tropicais de cimeira, 

encostas e “pé de serras”, confrontando-se com grandes espaços das colinas denominadas por 

ecossistemas de Caatinga. Esses maciços, ilhas de umidade, redutos de floresta tropicais é 

refúgio de homens adaptados a mini-atividades agrárias, desde a pré-história (AB‟SÁBER, 

2003).  

Nessa região de transição entre o agreste e o sertão, a temperatura média mensal do ar varia 

em torno dos 26
o 

C, onde a média das mínimas é de 22
o 

C e a média máxima nos 33
o 

C. A 

localização tropical da região semiárida confere uma evapotranspiração com potencial médio 

anual extremamente elevado, 1600 mm. Nas regiões mais altas, as precipitações são maiores 

que nas regiões circunvizinhas mais baixas, as chuvas de relevo ou orográficas são 
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importantes. A precipitação média anual na região de estudos das microbacias de nascentes é 

de 630 mm, para a estação pluviométrica de Jataúba, enquanto para o município de Belo 

Jardim a média anual é de 800 mm. Nas regiões mais baixas as precipitações anuais podem 

atingir menos de 400 mm e mais de 800 mm nas mais altas (CISAGRO, 1980). 

Durante a seleção de imagens de satélite para a região de estudo, no cadastro de imagens do 

LANDSAT TM5, disponibilizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE 

(2007) – identificou-se uma cordilheira de brejos: geosistema de serras brejadas que se 

estende de nordeste para sudoeste, desde a Paraíba, atravessando o estado de Pernambuco, 

parte de Alagoas, em direção ao lago de Itaparica, chegando à Bahia, onde o rio São Francisco 

rompe o cristalino da serra.   

O sistema de brejos, o geosistema de serras brejadas (no interior da elipse azul) é melhor 

percebida na imagem do LANDSAT TM5 (17/10/1999) em período extremamente seco, pelo 

contraste da vegetação verde das áreas de brejos de altitude entre a vegetação da Caatinga 

(avermelhada) e o solo sem vegetação, nas regiões brancas, ver Figura 3.12. 

 

Figura 3.12  Região de estudo, geosistema de serras brejadas no período seco. 

 

Poção 

Pesqueira 

Jataúba 

Sanharó 
Belo Jardim 

Fonte: INPE - 1999 
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Os brejos de altitude são “ilhas” de vegetação exótica, encontradas dentro de área core dos 

diferentes domínios morfoclimáticos e geobotânicos, são explicados pela existência local de 

fatores de exceção, de ordem topográfica, litológica, hidrológica e paleobotânica. Sob a 

influência desses fatores, essas áreas constituem exemplos de ocorrência de condições 

ecológicas elaboradas por complexo de convergência. Capões florestais da área dos cerrados, 

“brejos” florestais da área das caatingas, manchas de cerrados relictos no interior das 

caatingas e matas, manchas de caatingas em compartimentos de áreas de matas: todos eles são 

redutos de ecossistemas outrora espacialmente mais desenvolvidos (AB‟SÁBER, 2003). 

Os brejos de altitude na região de estudo das nascentes das bacias do Ipanema, Uma, Ipojuca, 

Capibaribe (ainda as bacias do Moxotó e do Paraíba), são áreas que abrigam espécimes da 

Floresta Ombrófila Aberta, fazem parte de em conjunto e formam um lineamento de serras, 

que se estende desde o agreste da Paraíba, atravessando Pernambuco e parte de Alagoas em 

direção a Bahia. Essas serras estão sob a influência de seis (6) principais formações vegetais: 

encontram-se envolvidos pela Savana Estépica, a Floresta Estacional Decidual (Floresta 

Tropical Caducifólia), que por sua vez está em contato com a Floresta Ombrófila Aberta e 

Floresta Ombrófila Densa da costa leste nordestina, a Mata Atlântica.  

3.2.6     Classificação de Aqüíferos 

Segundo a Associação Brasileira de Águas Subterrâneas – ABAS (2008), quanto às áreas de 

reabastecimento e descarga, um aqüífero apresenta uma reserva permanente de água e uma 

reserva ativa ou reguladora que são continuamente abastecidas através da infiltração da chuva 

e de outras fontes subterrâneas. As reservas reguladoras ou ativas correspondem ao 

escoamento de base dos rios. A área por onde ocorre o abastecimento do aqüífero é chamada 

zona de recarga, que pode ser direta ou indireta. O escoamento de parte da água do aqüífero 

ocorre na zona de descarga:  

 Zona de recarga direta: é aquela onde as águas da chuva se infiltram diretamente no 

aqüífero, através de suas áreas de afloramento e fissuras de rochas sobrejacentes. 

Sendo assim, a recarga sempre é direta nos aqüíferos livres, ocorrendo em toda a 

superfície acima do lençol freático. Nos aqüíferos confinados, o reabastecimento 

ocorre preferencialmente nos locais onde a formação portadora de água aflora à 

superfície.  

 Zona de recarga indireta: são aquelas onde o reabastecimento do aqüífero se dá a partir 

da drenagem (filtração vertical) superficial das águas e do fluxo subterrâneo indireto, 
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ao longo do pacote confinante sobrejacente, nas áreas onde a carga potenciométrica 

favorece os fluxos descendentes.  

 Zona de descarga: é aquela por onde as águas emergem do sistema, alimentando rios e 

jorrando com pressão por poços artesianos. 

Destaca-se que as maiores taxas de recarga ocorrem nas regiões planas, bem arborizadas, e 

nos aqüíferos livres. Nas regiões de relevo acidentado, sem cobertura vegetal, sujeitas a 

práticas de uso e ocupação que favorecem as enxurradas, a recarga ocorre mais lentamente e 

de maneira limitada. Sob condições naturais, apenas uma parcela dessas reservas reguladoras 

é passível de exploração, constituindo o potencial ou reserva explotável. Em geral, esta 

parcela é calculada entre 25% e 50% das reservas reguladoras. Esse volume de explotação 

pode aumentar em função das condições de ocorrência e recarga, bem como dos meios 

técnicos e financeiros disponíveis, considerando que a soma das extrações com as descargas 

naturais do aqüífero para rios e oceano não pode ser superior à recarga natural do aqüífero 

(ABAS, 2008). 

Os meios porosos que acumulam água e a liberam naturalmente, ou através da intervenção 

humana (COSTA, COSTA FILHO, 1995), os aqüíferos identificados na região de estudo das 

microbacias de nascentes são intersticial e fissural: 

 aqüífero intersticial ou poroso – representado por depósitos aluviões, coluviões, e 

coberturas diversas; 

 aqüífero fissural – constituído por rochas cristalinas, fraturadas ou fissuradas por 

esforços tectônicos regionais ou por alívio de pressão. 

Lembrando ainda que o aqüífero aluvial, presente de forma localizada, tem por característica 

hidrológica a heterogeneidade, decorrente das distintas composições granulométricas, 

variação de permeabilidade e a descontinuidade decorrente da ondulação do substrato rochoso 

e de processos erosivos (SECTMA, 2002).   

Na região de estudo foram efetuadas sondagens, pela Consultoria Técnica Ltda – COTEC em 

1984 (SECTMA, 2002), no vale do rio Ipojuca (UA1), em Sanharó, Poção, Belo Jardim, para 

avaliar a espessura do aqüífero aluvial, que podem alcançar eventualmente mais de 5,0 m, em 

geral menos de 3,0 m, sendo a média representativa de 2,5m. A distribuição média das 

diversas frações granulométricas do perfil encontrado foi: 
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 fração argila/silte (pelitos): 0,75% 

 fração argila síltico-arenosa: 19,20% 

 fração areia síltico-argilosa: 49,40% 

 fração areia/cascalho (psamitos): 30,60% 

Não se observou variação granulométrica gradativa de montante para jusante do vale do rio 

Ipojuca. As mudanças de percentuais das diversas frações são aleatórias, ora aumentando, ora 

diminuindo. A porosidade total média do depósito arenoso foi admitida como 30%, enquanto 

a porosidade eficaz calculada ficou em 19%. As analises também demonstraram que a 

alimentação do aqüífero aluvial é processada de maneira eficaz. 

Segundo a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente – SECTMA (2002), o exutório 

do aqüífero aluvial pode ser representado por: 

 ressurgência superficial através das nascentes efêmeras, intermitentes ou mesmo 

perenes; 

 perda por percolação subterrânea até o nível de drenagem no ponto de descarga; 

 perda por evaporação (até 0,5 m da superfície) e evapotranspiração; 

 retirada por bombeamento, captação manual, para agricultura ou abastecimento animal 

e humano. 

O solo do Semiárido nordestino é composto na sua grande maioria de rochas cristalinas, que 

por suas características intrínsecas não desenvolvem bons aqüíferos. As condições favoráveis 

de acumulação de água estão restritas apenas às zonas fraturadas. Além dessas rochas 

cristalinas não serem boas como reservatório de água subterrânea, as águas nelas contidas são 

em geral impróprias para o consumo humano. (DEMÉTRIO, SCHEFER, 1995). 

3.2.7     Qualidade e disponibilidade da água 

Os recursos hídricos subterrâneos no Nordeste são abundantes, porém mal distribuídos e 

concentrados em regiões sedimentares, sobretudo nos estados do Maranhão e do Piauí, ou nas 

regiões costeiras que possuem clima tropical chuvoso. No resto da região semiárida há um 

déficit de águas subterrâneas. Além de deficitário, esses recursos são, na maior parte do 

Semiárido, de má qualidade em virtude dos elevados teores de sais (COSTA, COSTA FILHO, 

1995). 
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Segundo a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente – SECTMA (2002), estudos 

realizados (1984) demonstraram que além de se tornar mais difícil à obtenção de água a partir 

de poços em maiores profundidades nessa região, a qualidade da água em teor salino é bem 

pior, tendo em vista a dificuldade de remoção dessas águas profundas devido à precária 

circulação nas fraturas semifechadas. O Plano Diretor da bacia observa ainda que as reservas 

do aqüífero fissural não foram ainda avaliadas, tendo em vista a grande variação da 

profundidade da zona fraturada, da heterogeneidade na distribuição das fraturas e do nível de 

conhecimentos existentes na atualidade e considera-se a taxa de infiltração mínima de 0,15% 

da precipitação. Na região do Pajeú o valor é de 0,12%. 

Por sua característica geológica cristalina, na região de estudo das nascentes, confluência das 

bacias dos rios Paraíba, Moxotó, Ipanema, Una, Ipojuca e Capibaribe, as precipitações são a 

principal fonte de recarga dos aqüíferos nessa zona semiárida do Nordeste brasileiro. Porém a 

quantidade de recarga da água de chuva está intimamente relacionada a fatores tais como, à 

distribuição das precipitações e às condições hidrológicas da superfície do solo e do uso da 

terra. Esses fatores influenciam a quantidade e a qualidade da água disponível no meio 

ambiente. 

O Nordeste semiárido é uma região pobre em volume de escoamento de água dos rios. Essa 

situação pode ser explicada em razão da variabilidade temporal das precipitações e das 

características geológicas dominantes, onde há predominância de solos rasos baseados sobre 

rochas cristalinas e conseqüentemente baixas trocas de água entre o rio e o solo adjacente 

(CIRILO, 2008). 

Poços profundos no cristalino, normalmente produzem águas com elevados teores de sais, 

fora dos padrões de potabilidade. O tipo de rocha (cristalina) não influencia na qualidade da 

água subterrânea no cristalino. (DEMÉTRIO, SCHEFER, 1995). 

Tomando-se o estudo apresentado no Plano Diretor da bacia do Ipojuca, no seu Capítulo 2 

que trata da Avaliação dos Recursos Hídricos Subterrâneos, a Unidade Ambiental 1 (UA1) da 

bacia, área central do monitoramento das nascentes e representativo da região do presente 

estudo, encontra-se sobre o afloramento de rochas cristalinas. A UA1 é a maior unidade de 

análise dessa bacia e corresponde ao seu alto curso, tem uma área total de 1.495,12 km
2
. 

Nessa área não há ocorrência de bacia sedimentar, ficando as reservas subterrâneas restritas 

geologicamente aos aqüíferos fissural e aluvial. O condicionamento geo-estrutural do 

embasamento cristalino não apresenta condições de armazenamento de água a partir de 
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profundidades superiores a 60m (em média). A experiência tem demonstrado que, a partir de 

50 m de profundidade, as chances de se obter água em fraturas são da ordem de 5% 

(SECTMA, 2002).  

O estudo realizado pela SECTMA (2002), para a UA1 da bacia do Ipojuca, destaca que o 

exutório do aqüífero fissural é na maior parte procedido artificialmente, através de poços 

perfurados, pois a posição da superfície hidrostática em relação às zonas de drenagem 

superficial e a reduzida percolação horizontal impedem a ressurgência dessas águas na 

superfície. Eventualmente, nas bordas de altiplanos, ocorrem ressurgências na forma de 

nascentes, em geral drenantes apenas durante alguns meses após o período das chuvas.  

Segundo o Plano Diretor da Bacia do Ipojuca, no Capítulo 2 que trata da Avaliação dos 

Recursos Hídricos Subterrâneos, a Unidade Ambiental 1 (UA1) da bacia, área central da 

região de estudo das nascentes, encontra-se sobre o afloramento de rochas cristalinas.  A UA1 

é a maior unidade de análise dessa bacia e corresponde ao seu alto curso, tem uma área total 

de 1.495,12 km
2
. Nessa área não há ocorrência de bacia sedimentar, ficando as reservas 

subterrâneas restritas geologicamente aos aqüíferos fissural e aluvial. O condicionamento geo-

estrutural do embasamento cristalino não apresenta condições de armazenamento de água a 

partir de profundidades superiores a 60m (em média). A experiência tem demonstrado que, a 

partir de 50 m de profundidade, as chances de se obter água em fraturas são da ordem de 5% 

(SECTMA, 2002).  

Vale destacar que o tipo de rocha não influencia na qualidade da água subterrânea no 

cristalino, com grau de confiança de 95% analisou-se amostras de água de diferentes 

litologias cristalinas, gnaisse, granito, migmatito, xisto, constatou-se que não há diferença 

quanto aos valores de resíduo seco (DEMÉTRIO, SCHEFER, 1995). 

Foram coletadas e analisadas amostras de 27 pontos d‟água. Os resultados das análises 

mostraram valores oscilando de 343,85 e 11323,00 mg/l, com valor médio de 4468,82 mg/l. 

Observou-se a predominância de água salina dos poços amostrados, 76% no município de 

Jataúba, 87% em Pesqueira, 89% em Belo Jardim, água salobra ou salina em 89% dos poços 

em Poção, 100% dos poços em Sanharó têm água salgada  (CPRM, 2005). 

Ainda em relação à qualidade das águas dos poços cadastrados pela Companhia de Recursos 

Minerais – CPRM foram realizadas in loco medidas de condutividade elétrica, que é a 

capacidade de uma substância conduzir a corrente elétrica estando diretamente ligada ao teor 
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de sais dissolvidos sob a forma de íons. Na maioria das águas subterrâneas naturais, a 

condutividade elétrica multiplicada por um fator, que varia entre 0,55 a 0,75, gera uma boa 

estimativa dos sólidos totais dissolvidos (STD) na água. Para as águas subterrâneas 

analisadas, a condutividade elétrica multiplicada pelo fator 0,65 fornece o teor de sólidos 

dissolvidos.  

Conforme a Portaria nº 1.469/2000 da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, a Norma de 

Qualidade de água para o Consumo Humano,  que estabelece os padrões de potabilidade da 

água o valor máximo permitido de STD (Sólidos Totais Dissoulvidos) de 1000 mg/l. Teores 

elevados deste parâmetro indicam que a água tem sabor desagradável, podendo causar 

problemas digestivos, principalmente nas crianças, e danifica as redes de distribuição. Para 

efeito de classificação das águas dos pontos cadastrados da região (UA1), foram considerados 

os seguintes intervalos de STD (Sólidos Totais Dissolvidos) (COSTA, COSTA FILHO, 

1995): 

 0 a 500 mg/l água doce 

 501 a 1.500 mg/l água salobra 

 > 1.500 mg/l água salgada 

No ano de 2007 a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA realizou dez visitas ao campo 

utilizando a Unidade Móvel de Controle da Qualidade da Água (UMCQA) monitorou 

cinqüenta e seis sistemas de abastecimento de água, que abastecem noventa e setenta aldeias 

distribuídas em nove etnias: Atikum localizada no município de Carnaubeira da Penha, Fulniô 

em Águas Belas, Kambiwá em Ibimirm, Kapinawá em Buíque, Pipipan em Floresta, Truká  

em Cabrobó, Tuxá em Inajá, Xucuru em Pesqueira e  Pankararu em Petrolândia, Tacaratu e 

Jatobá, abrangendo uma população de trinta mil habitantes. Essas aldeias estão localizadas 

nas zonas do agreste e sertão de Pernambuco (FUNASA, 2008).  

Os resultados obtidos dos exames bacteriológicos, dos sistemas de abastecimento de água 

monitorados em terras indígenas pela equipe da FUNASA, e as notificações de casos de 

diarréia realizadas pelo Distrito Sanitário Indígena de Pernambuco foram transferidos para os 

gráficos que seguem, de modo que se possam relacionar os indicadores sanitários aos casos 

notificados de diarréia, salvo outros fatores intervenientes que contribuíram para a incidência 

do agravo. A relação entre o total de exames realizados para pesquisa do grupo de Coliformes 

totais e a presença desse grupo na água distribuída aos índios por etnias pode ser observado 

no Gráfico 3.1 a seguir. 
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Gráfico 3.1  Relação entre Coliformes totais e exames por etnias.  

 

Na Serra do Ororubá, onde vivem os índios Xukuru, em 24 aldeias, com uma população de 

9.000 índios, segundo dados da FUNASA (2006), a área da reserva, de terra indígena, 

homologada em 2001, ocupa uma área de 27.555 hectares, dos quais 103.162 estão no 

município de Pesqueira e 21.118 hectares estão no município de Poção (Pernambuco). 

Identificou-se nesta região rural, dos brejos de altitude, a bactéria E. coli no sistema de 

distribuição de água para essa população. É um sinal inequívoco de recontaminação ou falhas 

no tratamento. A avaliação da potabilidade requer ausência sistemática de E. coli. 

A recarga das microbacias de nascentes da água de chuva, além das precipitações, das 

condições hidrológicas solo, do uso da terra que influenciam na quantidade, também está 

susceptível à qualidade da água descartada no meio ambiente, em que o saneamento é peça 

importante no sistema, como descrito pela FUNASA (2006). A escassez do recurso na região, 

com a redução da oferta da água de qualidade põe em risco a saúde da população. O uso de 

águas poluídas, mesmo que para a dessedentação animal ou para a agricultura, é um risco 

presente em toda região. 

Ainda quanto à qualidade das águas superficiais, o Plano Diretor da bacia do Ipojuca observa 

que cada reservatório guarda características geomorfológicas distintas e condições fisico-

químicas diferenciadas em suas águas, que contribuem para a ocorrência de floração de algas, 

mais intensamente ou não.  Entre os anos de 1998 e 2000 os reservatórios na região 

apresentaram reservas muito abaixo de 5 % da capacidade de acumulação e um prolongado 

período sem renovação, havendo possivelmente uma elevação da temperatura em suas águas e 

alta evaporação, fatores estes que podem contribuir com a concentração de sais e nutrientes 

Fonte: FUNASA - 2008 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Xukuru
http://pt.wikipedia.org/wiki/Funda%C3%A7%C3%A3o_Nacional_de_Sa%C3%BAde
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terra_ind%C3%ADgena
http://pt.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A7%C3%A3o_(Pernambuco)
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que favorecem o florescimento de algas. O fosfato total foi elevado em quase todas as 

determinações elaboradas pela Companhia Pernambucana de Saneamento, Compesa, em seus 

mananciais. A perda de estoques nos reservatórios impõe racionamentos severos que 

penalizam as populações tão mais intensamente quanto à perda de qualidade, ora por 

salinidade ou pior ainda, por floração de algas potencialmente tóxicas como as cianofíceas 

podem inviabilizar tecnicamente sua remoção. Pois quando os mananciais de abastecimentos 

estão sujeitos a variações sazonais de quantidade e qualidade de água como nesta região, a 

garantia de atendimento deve ser mantida quanto a volumes regularizáveis e qualidade 

mínima necessária que permita o tratamento através do método adotado na respectiva ETA 

(Estação de Tratamento de Água). Assim é importante determinar os limitantes para 

manutenção da condição trófica do reservatório e os níveis de salinidade que garanta o seu 

uso adequado. Importante lembrar que a CPRH, criada pela lei estadual No. 7276 de 

16.12.1976 é responsável pela gestão ambiental no Estado de Pernambuco, o controle das 

atividades potencialmente poluidoras e a promoção do uso sustentável dos recursos naturais. 

A CPRH monitora desde 1984 as bacias hidrográficas, em sua maioria em seus trechos 

perenes, objetivando o controle das fontes poluidoras e o acompanhamento da evolução da 

qualidade da água. No rio Ipojuca, a primeira coleta foi realizada em setembro de 1986. Nesse 

ano foram coletadas amostras em 7 estações. O número de estações tem variado ao longo do 

tempo, em 1992 teve 16 estações e atualmente, o numero de estações ativas é de apenas 9 

(nove) ao longo de toda sua extensão. O numero de parâmetros analisados aumentou na 

década de 90. No inicio só foram analisados: oxigênio dissolvido (OD), demanda bioquímica 

de oxigênio (DBO) e coliformes fecais. Nos anos seguintes foram introduzidos outros 

parâmetros, conforme mostrado a seguir: 

 1986: DBO, OD, coliformes fecais; 

 1996: temperatura, pH, amônia, turbidez, cor; 

 1997: condutividade, cloreto, nitrato, resíduos sólidos, metais pesados; 

 1999: saturação do oxigênio, fósforo.+ 

 

As análises de turbidez, cor e resíduos sólidos foram interrompidas em 1999. No ano 2002, 

amônia e nitrato não foram analisados. O número das coletas no ano varia muito. Desde 1999 

tem uma freqüência bimensal e para coliformes fecais trimestral. No ponto de coleta (IP2-25) 

do município de Belo Jardim, não fica diretamente no rio Ipojuca, mas sim no afluente Bitury, 

numa altura de 640 m. Nesse rio a água está coberta muitas vezes com baronesas e 

periodicamente o rio fica seco. O rio tem uma largura de poucos metros e uma profundidade 
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menor que um (1) metro. Os principais efluentes contaminantes provêem das industrias 

Mafisa, Moura e da cidade do Belo Jardim, com o seu pólo industrial (SOBRAL et al 2005). 

 

Tomando a salinidade em termos de condutividade elétrica (CE) fornecida nos boletins de 

análise da Compesa do Grupo de Qualidade - (GQL), expressa na unidade de 

microSiemens/cm e o limite de   700 microSiemens/cm  de acordo com o padrão NMRH-AL 

(Núcleo de Meteorologia e Recursos Hídricos da Alagoas) utilizado no  Nordeste do país, 

reuniu-se os principais sistemas para observação dos mananciais.  Identificou-se que o sistema 

abastecido pelo açude Pão de Açúcar e pela captação de Caianinha, localizados no curso 

principal do rio Ipojuca apresentaram salinidade superior ao padrão NMRH-AL. Quanto ao 

sistema de Belo Jardim, a barragem Bituri vem apresentando salinidade (expressa em 

condutividade elétrica) inferior a 700 microSiemens/cm, enquanto a barragem Belo Jardim, 

incorporada ao sistema no ano  2000 e localizada no curso principal do rio Ipojuca, 

apresentou valores acima de 1.000 microSiemens/cm (SECTMA-2002).  

 

Com relação às águas subterrâneas, a Agenda 21-PE ainda destaca que, estas não contribuem 

de modo significativo para o abastecimento hídrico no Estado de Pernambuco. A Zona 

Semiárida pernambucana, que se encontra em uma província cristalina, apresenta 

inexpressivas possibilidades de que nela se encontre água. No litoral, por causa da ocorrência 

de sedimentos, existe uma maior disponibilidade de água, como também na Mata Meridional, 

onde se registra a existência de fontes e cachoeiras. Devido à formação geológica da maior 

parte do território pernambucano, os aqüíferos do Estado tendem a ser de baixa potencialidade 

hídrica, além de fornecer água de baixa qualidade. 

 

Pelo critério de potabilidade absoluta, o Plano Diretor da Bacia classifica as análises de 

amostras de água de poços revelaram que apenas 29,7% das águas do aqüífero fissural pode 

ser considerada como potável, por se situar abaixo do limite de 1.000 mm/L de resíduo seco. 

Utilizando-se a classificação de Schöeller de portabilidade relativa, observou-se que 1/3 das 

águas, 32,4% são consideradas não potáveis (RS> 6.000mg/L). Potabilidade momentânea 

10,8%, boa 29,7%, medíocre 13,5% e 13,5% classificada como de má potabilidade 

(SECTMA, 2002). 

 

São praticamente inexistentes dados sobre a qualidade ou da quantidade de água em nascentes 

de rios no Semi-árido. Segundo relatório da CPRH (2006), a SECTMA vem monitorando a 
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nascente do Biturí, afluente do Ipojuca, em Belo Jardim (PE). O Monitoramento iniciado em 

2004 objetiva investigar a qualidade da água de uma nascente em processo de reflorestamento 

para o de Projeto Proteção e Conservação Ambiental da Bacia do Rio Bitury. Desenvolvido 

para o Programa Nacional de Meio Ambiente II – PNMA II, em complementação ao Plano de 

Monitoramento Ambiental da Recuperação e Proteção das Nascentes do Bitury.  Trata-se de 

uma nascente tipo “surgência natural de água subterrânea”, popularmente conhecida como 

“olho de água”.  O monitoramento planejado inclui duas coletas anuais representando o 

período seco e chuvoso, e os parâmetros foram selecionados em função de indicadores de 

qualidade: 

 Classe de Qualidade que resulta da comparação dos resultados com os limites do 

CONAMA 357/05 e indica os possíveis usos da água;  

 IQA, o índice que indica a qualidade da água para abastecimento público após 

tratamento; 

 Ecotoxicidade que avalia a dimensão da toxicidade da água a partir de bioensaios com 

organismos-teste; 

 Risco de salinidade de solo adotado para as águas destinadas à irrigação. Este índice 

foi acrescido em 2005. 

Para adoção dos citados indicadores foram executados os seguintes parâmetros: 

 Parâmetros físicos: Temperatura 

 Parâmetros químicos: Potencial hidrogeniônico - pH, Turbidez, Amônia, Oxigênio 

dissolvido - OD, Demanda bioquímica de oxigênio - DBO, Sólidos Totais, Salinidade, 

Condutividade elétrica e Cor. 

 Parâmetros biológicos: Análise Qualitativa do Fitoplâncton, Coliforme fecal e total, 

Fotobactéria e Daphnia. 

 

Os resultados do monitoramento indicam que devido à presença, na área da nascente, de 

rochas com alta concentração de minerais silicatados, há uma tendência natural a acidez 

dessas águas. Portanto, como esperado o pH manteve-se ácido, praticamente sem variação 

entre o período seco e chuvoso, sendo observado o menor valor no período chuvoso (4,9). 

Inversamente ao observado no ano de 2004 quando se observou menor valor no período seco 

(5,3). Isto se justifica porque o pH, neste caso, está diretamente relacionado à percolação da 

água infiltrada no solo, e no mês de abril de 2005, período chuvoso, não se observa ocorrência 
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de chuva nos 15 dias que antecederam a coleta, o que resulta em um valor obtido em abril que 

se assemelha a aquele obtido em outubro, que representa o período seco.  

 

Considerando a influência da pluviometria, foram observados baixos valores de turbidez, cor 

e sólidos nos períodos chuvoso e seco de 2005, com redução substancial da cor leitosa, 

também observada em campo, devido possivelmente a influência da baixa pluviometria. Em 

2004, os valores observados foram mais altos principalmente a Turbidez e a Cor. A amônia, 

em 2005, não apresentou valores significativos, como também ocorreu em 2004. Os valores 

obtidos de coliforme termotolerante são o limite de detecção adotado pelo laboratório da 

CPRH para águas superficiais, em abril e para balneabilidade, em outubro. Portanto, não está 

clara a contaminação da água da nascente. Em 2004 o valor obtido em agosto indica 

contaminação. Tomando por base o conhecimento que a nascente não possui vegetação ciliar; 

que se observa o uso intenso de suas águas por moradores do entorno; e que a mesma 

encontra-se sujeita ao acesso de animais silvestres, já que não possui cerca de proteção, 

recomenda-se à desinfecção quando a água for utilizada para abastecimento doméstico.  

 

O fósforo apresentou grande variação em 2005, sendo observado valor crítico no período seco 

(0,56). Tal ordem de valor não foi observada em 2004. É possível que o valor observado 

esteja relacionado à densidade de algas na poça da nascente. A DBO apresentou pequena 

variação sendo menor no período chuvoso, devido possivelmente a quantidade de vegetação 

existente no terreno em abril que diminuiu o aporte da carga orgânica a nascente. Diferente de 

2005, em 2004 o maior valor foi obtido no período chuvoso, que pode estar relacionado ao 

aporte de matéria orgânica do solo advindo à nascente por lixiviamento causado pelas chuvas.  

A nascente possui água caracterizada por valor de salinidade constante, semelhante ao 

observado em 2004, (CPRH, 2006). 

 

Os resultados obtidos, em 2005, de fator de diluição para Fotobactéria e Daphnia, como em 

2004 não indicam toxicidade. O Relatório observa que o IQA (índice que indica a qualidade 

da água para abastecimento público após tratamento) não se aplica à nascente, pois a 

referência adotada para OD, não se aplica a águas semelhantes a subterrâneas, como é o caso 

de olhos d‟água. Mas a água da nascente só deverá ser utilizada para abastecimento doméstico 

após desinfecção. A vegetação Spirogyra deverá se reduzir à medida que aumente o 

sombreamento da nascente como parte do processo da recuperação florestal. Ainda que alto 

valor de fósforo indica que a água da nascente encontra-se impactada (CPRH, 2006). 
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4          MATERIAIS E MÉTODOS 

O objetivo deste capítulo é apresentar os procedimentos de identificação, análise, avaliação, 

simulações e modelagens na região das micro-bacias de nascentes de rios no semi-árido, 

visitas de campo, a órgãos públicos e privados. 

 

4.1        Altimetria e Variabilidade de Precipitações 

O método de estudo objetiva avaliar a diferença ou variação da freqüência de precipitação 

para diferentes domínios altimétricos, entre os brejos de altitude, as zonas de exceção 

climática, e as regiões interplanálticas. 

4.1.1     Sensoriamento remoto, modelo digital do terreno 

Na aplicação do sensoriamento remoto da altimetria utilizou-se a base de dados digitais da 

topografia do estado de Pernambuco, disponibilizados pelo Laboratório de Hidráulica da 

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, obtidos com o Shuttle Radar Topography 

Mission - SRTM, no formato de arquivo Digital Elevation Model – DEM, utilizado pelo 

software MICRODEM. Ainda, auxiliado pelo software ImageJ3D, para detalhes em 3D. 

As imagens do SRTM são provenientes de um sistema modificado de radar da National 

Aeronautics and Space Administration - NASA, para obter dados globais digitais da 

topografia da Terra em alta resolução. O sistema esteve a bordo do vôo de 11 dias do ônibus 

especial Endeavour em fevereiro de 2000.  

Os dados digitais de terreno cobrem todo o estado de Pernambuco e parte dos estados 

limítrofes, a resolução espacial do sistema SRTM utilizado é de 90 m. Um mapa altimétrico 

foi realizado para classificar a região de estudo em 3 (três) domínios altimétricos: região 

interplanáltica, planáltica e cimeira planáltica, onde se localiza a afluência das bacias 

hidrográficas na região de estudo: Capibaribe, Ipojuca, Una, Ipanema, Moxotó, Pajeú e 

Paraíba.  
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4.1.2 Análise de variabilidade de freqüência das precipitações em regiões de cimeira 

planáltica, planáltica e interplanáltica 

As estações pluviométricas com dados disponíveis foram localizadas e selecionadas entre as 

estações da base dados da Hidroweb/ANA (2008), segundo as altitudes das estações.  

A partir da análise de histogramas, com o auxílio de planilha do Microsoft Excel, de séries 

completas e sub-séries históricas de precipitações das estações pluviométricas do Semi-árido 

pernambucano os resultados dos histogramas da Freqüência Absoluta (F), Freqüência Relativa 

(FR%) e a Freqüência Total Acumulada (TA%) das séries históricas foram distribuídos em 

precipitações totais mensais em milímetros, e agrupadas em sete (7) blocos:  

 meses que não chove, 0 mm; 

 meses que chove até 25 mm; 

 meses que chove até 50 mm; 

 meses que chove até 100 mm; 

 meses que chove até 200 mm; 

 meses que chove até 400 mm e 

 meses que chove mais que (>) 400 mm. 

Na fase de tratamento dos dados de precipitação, a análise univariada será utilizada através da 

verificação das taxas de freqüências relativas (FR), que é a razão entre a freqüência absoluta 

(F) e o número total de dados (N) e absolutas, o número de vezes em que o elemento aparece 

na amostra, ou o número de elementos pertencentes a uma classe. A variável quantitativa 

precipitação total mensal de chuvas, é organizada em intervalos de tempo extra-sazonal, ou  

de séries temporais históricas de postos meteorológicos na região das microbacias de 

nascentes de rios no Semiárido pernambucano. 
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4.2        Investigação do comportamento hidrológico 

O estudo objetiva avaliar o comportamento das precipitações em diferentes domínios 

altimétricos. Analisar as tendências de precipitação entre: os brejos de altitude nas cimeiras 

planálticas (> 900 m), as zonas de exceção climática no semiárido, as regiões planálticas (< 

900 m) e interplanálticas (< 600 m). Para a análise escolheu-se nove (9) estações 

pluviométricas com dados disponíveis, na Hidroweb/ANA (2008) e LAMEPE (2009), 

segundo as altitudes das estações.  

A Organização Mundial de Meteorologia, World Meteorological Organization – WMO, 

através do Projeto Internacional CLIVAR, dentro de um Programa de Pesquisas do Clima 

Mundial da UNESCO, formam um grupo de pesquisadores: o  Expert Team – ET, investigam 

sobre mudanças do clima e os índices de detecção das mudanças. O grupo recomenda e 

destaca a necessidade da medição objetiva na caracterização da variabilidade e mudança do 

clima, incluindo, entre outros aspectos práticos, o desenvolvimento de métodos e materiais, de 

software para orientar o cálculo e utilização de índices de detecção de alterações climáticas, 

melhorando, homogeneizando índices e ferramentas de análise. O ET indica os pacotes de 

software, para dados de homogeneização o RHtestsV3 e para os índices de cálculo o 

RClimdex. Os softwares destacam-se muito poderosos e estão livremente disponíveis no 

pacote estatístico “R” que é executado no Microsoft Windows e Unix / Linux (ET, 2009). 

Assim, para investigar o comportamento das precipitações, utilizou-se da análise de tendência 

com o software RClimdex 2.9 que fornece dados estatísticos  para todos os índices, tais como: 

 tendência linear calculada pelo método de mínimos quadrados;  

 nível de significância estatística da tendência (valor p);  

 coeficiente de determinação (R
2
);  

 erro padrão de estimativa;  

 gráficos das séries anuais.  

Devem ser consideradas como possíveis variações climáticas, aquelas cujo índice apresente 

tendência linear (positiva ou negativa), superior ao erro padrão de estimativa e estatisticamente 

significativa (valor de p<0.1) e tornar visível o comportamento das referidas tendências 

(SANTOS et al, 2009). 
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As estações pluviométricas foram selecionadas e agrupadas por domínios altimétricos, e 

identificadas por municípios: São João do Cariri (PB), Sertânia (PE), Camalaú (PE), Pedra 

(PE) e Jataúba (PE), estão associadas às depressões interplanálticas (< 600m); Sanharó e 

Alagoinha estão associadas às regiões planálticas (< 900m); e as estações de Poção estão 

associadas às regiões de cimeira planáltica (> 900 m). A partir dos dados dessas estações são 

analisadas as tendências, de totais de precipitação e dias consecutivos secos, na região das 

microbacias de nascentes de rios em estudo. 

4.2.1     Análise de tendência de precipitação total 

O software RClimdex 2.9, utilizado para o estudo da precipitação, apresenta os resultados de 

total de chuvas em milímetros por ano (mm/ano). A Tabela 4.1 apresenta a identificação da 

Estação Pluviométrica por município; a sua Altitude em metros, o início e o fim da Série 

Temporal em anos, o Período total e anos da série, o coeficiente de determinação R
2 

(%); o 

nível de significância estatística da tendência, (P-Value) o valor de “p”; a estimativa de 

tendência em m/a (Milimeter Year Slope Estimate); o Erro padrão (Slope Error), conforme o 

layout da a seguir: 

TENDÊNCIA DA PRECIPITAÇÃO TOTAL 

R-Clindex 

        
Estação 

Pluviométrica 

Altitude 

em 

metros 

Série 

Temporal 

Período 

em 

anos 

R2 

(%) 

P-Value 

 

* 

Milimeter 

Year 

Slope 

Estimate 

Slope 

Error 

* Nível de significância 

Tabela 4.1  Layout da tabela de tendência de precipitação. 

 

4.2.2     Análise de tendência de dias consecutivos secos 

O software RClimdex 2.9, utilizado para o estudo dos dias consecutivos secos (consecutive dry 

days- CDD), apresenta os resultados de total de dias por ano (dia/ano).  

O RClimdex tem um controle de qualidade dos dados baseado na metodologia proposta no seu 

manual. Com relação aos resultados dos dias consecutivos secos (CDD), o software fornece o 

número máximo de dias consecutivos secos em um determinado ano. Por exemplo: um evento 

de 50 CDD não significa que possa ocorrer antes ou após esse evento um período de 49 CDD, 
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mas como ele usa o maior valor, logo será apresentado como resultado o valor 50. A mesma 

metodologia é usada para os dias consecutivos úmidos (consecutive wet days- CWD).  

Na Tabela 4.2  os resultados, apresentam-se: a identificação da Estação Pluviométrica por 

município; a sua Altitude em metros, o início e o fim da Série Temporal em anos, o Período 

total e anos da série, o coeficiente de determinação R
2
 (%); o nível de significância estatística 

da tendência, (P-Value) o valor de “p”; a estimativa de tendência em dia por ano (Day Year 

Slope Estimate); o Erro padrão (Slope Error), conforme o layout a seguir: 

 

TENDÊNCIA DE DIAS CONSECUTIVOS SECOS 

R-Clindex 

        
Estação 

Pluviométrica 

Altitude 

em 

metros 

Série 

Temporal 

Período 

em 

anos 

R2 

(%) 

P-Value 

* 

Day Year 

Slope 

Estimate 

Slope 

Error 

* Nível de significância 

Tabela 4.2  Layout da tabela de tendência de dias consecutivos secos. 
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4.3        Avaliação hidrológica de solo e precipitação 

A variabilidade hídrica das microbacias de nascente está associada a variáveis naturais e 

antrópicas, condições de precipitação, tipo de solo e o seu uso. Dessa forma, sendo o solo uma 

das variáveis de grande importância na retenção e armazenamento de água das chuvas, a 

variabilidade hídrica na região, também está associada à capacidade de armazenamento 

hídrico dos solos.  

4.3.1     Caracterização de padrões de comportamento hidrológico de solos 

O potencial hidrológico do solo será avaliado segundo os dados digitais do Zoneamento 

Agroecológico do Estado de Pernambuco - ZAPE, produzido pela Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (Embrapa Solos UEP Nordeste), em mapas de solos e unidades 

ambientais na escala de 1:100.000. Esses dados serão utilizados concomitantemente às 

informações da malha hídrica. Para avaliar o domínio hidrológico das microbacias de 

nascente, maior ou menor potencial de permeabilidade segundo tipo de solo, profundidade, 

sensibilidade à erosão, estarão identificadas nas Unidades de Mapeamento de Solos (UMS).  

Para a classificação dos solos dominante e das características hidrológicas dos mesmos 

utilizaram-se as cartas digitais no ZAPE (Silva et al, 2001). Segundo os princípios da 

hidrogeodinâmica, e em conformidade com os objetivos da pesquisa, destacou-se as Zonas de 

Recarga, as microbacias de nascentes de rios para o presente estudo. 
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4.4         Modelagem do escoamento superficial 

A estrutura de análise da presente pesquisa é a microbacia da nascente, que corresponde a 

zona hidrogeodinâmica de recarga de aqüífero (mas considera também fatores de erosão e 

sedimentação). 

4.4.1     Análise teórica de escoamento superficial em encosta regular 

As equações que regem o escoamento gradualmente variado em superfícies livres foram 

estabelecidas em 1871 por Saint-Venant, as equações traduzem os princípios físicos da 

conservação da massa (equação da continuidade) e da conservação da quantidade de 

movimento (equação da dinâmica). O modelo de ondas cinemáticas, uma das formas de 

aplicação das equações de Saint-Venant, considera a declividade da linha de energia (Sf) igual 

à declividade da superfície do solo (So), assumindo uma seção transversal média de 

escoamento. O escoamento da água sobre o solo é um processo distribuído, porque o caudal, 

velocidade e altura da lâmina de água variam no tempo e no espaço (LANÇA, 2000).  

O cálculo destas variáveis pode ser efetuado através das equações de Saint-Venant. Estas são 

equações diferenciais às derivadas parciais, que permitem o cálculo do caudal e da altura da 

lâmina de água como funções do tempo e do espaço. Lança (2000) destaca que a dedução das 

equações de Saint-Venant baseia-se nos seguintes pressupostos: 

 O escoamento é unidimensional, a profundidade e a velocidade variam só na direção 

longitudinal do canal. Isto implica que a velocidade é constante e a superfície da água 

é horizontal numa secção perpendicular ao eixo longitudinal do canal; 

 O escoamento varia gradualmente ao longo do canal, podendo-se desprezar as 

acelerações verticais e considerar a distribuição de pressões segundo a vertical 

hidrostática; 

 O eixo longitudinal do canal é aproximadamente uma linha reta; 

 O declive do fundo é pequeno e o fundo não é móvel, ou seja os efeitos do 

destacamento e deposição não influenciam o escoamento; 

 Os coeficientes de rugosidade para o regime permanente e uniforme são aplicáveis, 

sendo válidas as equações de Manning ou Chézy para quantificá-los. 

 O fluido é incompressível e com densidade constante. 
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Para investigar o escoamento superficial utilizou-se o simulador Hidrograma 2.1 (GPRH, 

2006), identificando cenários hidrológicos decorrentes da redução da vegetação, o grau de 

antropismo, os impactos humanos sobre a vegetação em encostas de micro-bacias de 

nascentes de rios. 

O software Hidrograma 2.1 permite criar um modelo para a obtenção de hidrogramas de 

escoamento superficial em áreas agrícolas, foi desenvolvido no Departamento de Engenharia 

Agrícola da Universidade Federal de Viçosa - UFV, pelo Grupo de Pesquisa em Recursos 

Hídricos - GPRH.  O software Hidrograma 2.1 permite obter: 

 o hidrograma de escoamento superficial ao longo de uma encosta (contendo várias 

seções)  ou em seções transversais do canal de terraços ou drenos de superfície; 

 a vazão máxima  

 o tempo de ocorrência; 

 o volume de escoamento superficial;  

 a profundidade e  

 a velocidade máxima do escoamento. 

   

No modelo do Hidrograma 2.1, foram estabelecidas as seguintes premissas:  

 

 a precipitação é uniforme na área analisada e a equação de intensidade-duração-  

freqüência da precipitação é conhecida; 

 solo com umidade próxima à saturação: quando da ocorrência da chuva de projeto, 

considerou-se que o solo encontrava-se na sua capacidade de campo e a velocidade          

de infiltração da água aproximava-se da velocidade de infiltração básica da água no 

solo (VIB);  

 a evaporação foi nula durante a precipitação, visto tratar-se de precipitações intensas  e 

a umidade do ar ser alta durante a ocorrência da chuva; e 

 a velocidade de infiltração da água no canal foi considerada constante durante a     

acumulação de água neste. 

  

A modelagem do escoamento superficial é dividida em duas partes: na encosta e no canal, em 

que a obtenção do hidrograma de escoamento superficial para qualquer ponto ao longo da 

encosta e realizado com a utilização de equações tipicamente usadas para condições de regime 

uniforme, obtém-se a relação entre a vazão e a profundidade de escoamento. A intensidade de 
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precipitação instantânea é obtida derivando-se a precipitação total (PT) em relação ao tempo. 

A precipitação total é calculada multiplicando-se a intensidade máxima média de precipitação 

pela duração da chuva (GPRH, 2006). 

  

Segundo Grupo de Pesquisa em Recursos Hídricos da UFV (2006), na obtenção do 

hidrograma de escoamento superficial, concentrado no canal do terraço ou dreno de 

superfície, é utilizando o modelo de ondas cinemáticas aplicado a uma única direção. A vazão 

total do escoamento no canal é obtida utilizando-se a equação de Manning que é resolvida 

utilizando-se o método de diferenças finitas, onde o valor da profundidade do escoamento 

calculada é transformado em vazão. Para obtenção da vazão proveniente da encosta, aplica-se 

a metodologia proposta para o canal. 

  

Em um hidrograma, o volume de escoamento superficial corresponde à área sob a curva 

representativa da vazão em função do tempo. Para obtenção desta área, procede-se à 

integração do hidrograma, utilizando para tanto a regra dos trapézios, que consiste no 

somatório das áreas de trapézios construídos sob a curva do hidrograma. A vazão máxima e 

seu tempo de ocorrência são obtidos diretamente do hidrograma. O volume de escoamento 

superficial (VES) é obtido pela integração da curva vazão versus tempo e a lâmina de 

escoamento superficial representa a lâmina armazenada sobre a encosta ou o canal (GPRH, 

2006). 
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4.5       Avaliação de instrumentos de gestão para microbacias de nascentes 

Os instrumentos foram investigados a partir das unidades de conservação integrantes do 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC, que é regulado pela Lei Federal 

9.985 de 18 de julho de 2000, em que as Áreas de Preservação Permanente (APP) adjacentes 

a recursos hídricos ao redor reservatórios artificiais e de nascente ou olho d´água, localizadas 

em área rural, ainda que intermitente, o raio mínimo de 50 metros. Esse limite não garante os 

princípios das APPs de proteção de nascentes para o geosistema das microbacias das 

nascentes de rios, uma vez que não protege a microbacia de recarga contribuinte. Por outro 

lado, as Unidades de Uso Sustentável, as Áreas de Proteção Ambiental - APA são capazes de 

cobrir o espaço das áreas de recarga de nascentes de rios. 

A gestão dessas áreas é uma combinação de esforços públicos e privados. A APA (Área de 

Proteção Ambiental) é uma área em geral extensa, com certo grau de ocupação humana, 

dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes 

para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos 

básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a 

sustentabilidade do uso dos recursos naturais. Respeitados os limites constitucionais, 

podem ser estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma propriedade privada 

localizada em uma Área de Proteção Ambiental (APA). 

A lei estabelece ainda que as Áreas de Relevante Interesse Ecológico, respeitados os 

limites constitucionais, podem ser estabelecidas em propriedades particulares. Uma APA 

pode ser implantada tanto em área de domínio público e/ou privado, pela União, Estados 

ou Municípios. Não é necessário desapropriar terras.  

Nesse contexto as microbacias de recarga de nacentes de rios, terão suas áreas com 

potencial de criação de APAs investigados para os municípios que cobrem a pesquisa: 

Poção, Pesquira, Sanharó, Belo Jardim. 
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4.6        Visitas em campo e a órgãos públicos 

As visitas de campo para caracterização da área de estudo se realizaram através de viagens 

programadas. Realizaram-se 19 visitas sistematizadas às microbacias de nascentes 

selecionadas: Ipojuca (4 vezes), Caípe de baixo (6 vezes), Canabrava de cima (6 vezes), 

Capibaribe (3 vezes). Essas visitas, para coleta de dados na região das nascentes de rios, 

realizaram-se em épocas diferentes do ano, período seco e chuvoso. Nesse período foram 

visitados cinco (5) municípios: Arcoverde, Pesqueira, Poção, Sanharó e Belo Jardim.  

Também foram visitadas empresas para atividades de levantamento de dados e pesquisas: a 

Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, a Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e 

Meio Ambiente – SECTMA, Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – 

CPRH, PREFEITURA DO PESQUEIRA, Laboratório de Meteorologia de Pernambuco – 

LAMEPE, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA-PE, Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ou através de contatos virtuais: Agência 

Nacional de Águas – ANA, Sistema de Informações Hidrológicas – HODROWEB, Agência 

Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – CPRH, Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais, Divisão de Geração de Imagens – INPE-DGI, National Oceanic & Atmospheric 

Administration, Administração Oceânica e Atmosférica Nacional – NOAA, Organização das 

Nações Unidas – ONU, United States Geological Survey, Pesquisa Geológica dos Estados 

Unidos da América – USGS, Intergovernmental Panel on Climate Change, Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas – IPCC, United Nations Convention to 

Combat Desertification, Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação – 

UNCCD, Microcomputer Mapping Program, Programa de Mapeamento para 

Microcomputadores MICRODEM, Programa para Obtenção do Hidrograma de Escoamento 

Superficial do Grupo de Recursos Hídricos do Departamento de Engenharia Agrícola da 

Universidade Federal de Viçosa, Hidrograma 2.1, The Software for Data Homogeneization 

and Indices Calculation, o Programa de Homogeneização de Dados e Cálculo de Índices – 

RClindex 2.9, Instituto de Tecnologia de Pernambuco – ITEPE, Australian Gouvernment 

Department of Climatic Change, Ministério de Mudanças Climáticas da Austrália, Agência 

Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba – AESA, a ONG Earth Science 

Australia, a PREFEITURA DE CAMPO MOURÃO, The Consortium of Universities for the 

Advancement of Hydrologic Science, Consórcio Universitário para o Desenvolvimento da 

Ciência Hidrológica, Hydrologic Information System, Sistema de Informação Hidrológica – 

CUAHSI-HIS, Associação Brasileira de Águas Subterrâneas – ABAS, Associação Brasileira 
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de Recursos Hídricos – ABRH, Scientific Electronic Library Online, Biblioteca Eletrônica de 

Periódicos Científicos Brasileiros – SCIELO/FAPESP/CNPq, entre outras páginas na internet 

mantidas por órgãos públicos ou privados. 
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5         RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo apresentam-se os resultados e abre-se a discussão extensiva sobre: (i) o 

ordenamento hídrico de microbacias em região semiárida, com interfaces na precipitação, na 

capacidade de acumulação da água da chuva, nos tipos de solo, e no uso do solo; (ii) discute 

as tendências climáticas, pontuando a variabilidade da precipitação e os efeitos climáticos 

decorrentes dessas tendências; (iii) discute o gerenciamento do uso múltiplo do solo e da água 

das microbacias no contexto da legislação existente. 

O estudo de variabilidade altimétrica se realizou com o auxílio do Microdem, a variabilidade 

de precipitação com o Excel e o RClimdex 2.9, variabilidade do escoamento superficial com o 

Hidrograma 2.1. Os resultados finais do estudo da avaliação hidrológica dos tipos de solo e a 

capacidade de absorver as precipitações. Ainda, os resultados da análise dos instrumentos de 

gestão ambiental acessíveis às regiões de nascentes de rios no Semiárido, estão apresentados a 

seguir. 

Os resultados finais das análises estão agrupados em 6 (seis) blocos:  

 análise da altimetria e da variabilidade de precipitações;   

 investigação do comportamento hidrológico;  

 avaliação hidrológica de solo e precipitação; 

 modelagem teórica do escoamento superficial, precipitação e uso da terra; 

 avaliação de instrumentos de gestão para microbacias de nascentes 

 discussão dos resultados 
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5.1      Análise da altimetria e a variabilidade de precipitações 

A partir dos dados da malha hídrica disponível em dados digitais, das visitas de campo, 

auxiliado por linhas de cota, e o intervalo entre conta em cores, através do modelo digital do 

terreno editou-se mapas, identificou-se estruturas de drenagem em sub-bacias hídricas. 

No mapa a seguir, as altitudes na região do Planalto da Borborema variam entre os 100 metros 

na sua base (na cor azul claro), no seu limite litorâneo, nas áreas periféricas das bordas da 

chapada aos 400 metros de altitude (na cor verde), aos contrafortes e depressões que estão a 

600 metros acima do nível do mar (na cor marrom), o planalto está acima dos 900 metros (na 

cor vermelha), e as regiões de cimeira planáltica (na cor ciano) que chegam a mais de 1000 

metros acima do nível do mar. As regiões em azul escuro do mapa estão entre 100 metros a 0 

metro, no nível do mar, conforme localização da área em estudo na Figura 5.1 a seguir. 

 

 

 
 

 

 

  
Fonte: SRTM/ 2000 

Figura. 5.1  Localização da área de estudo sobre do Planalto da Borborema, interior do 

retângulo branco. 

 

 

A compartimentação altimétrica na região central do Planalto da Borborema, a área de estudo 

de precipitação, localizou microbacias de nascentes, distribuídas em uma região que apresenta 

grande variabilidade altimétrica, cobre uma área aproximada de 10.000 km
2
.  

5.1.1           Sensoriamento remoto, modelo digital do terreno 

Através dos dados digitais do SRTM (2000) da NASA, com o auxílio do software 

MICRODEM localizaram-se as linhas de cota, classificaram-se na área da pesquisa 3 (três) 

regiões de domínio altimétrico: (i) depressão interplanáltica, abaixo de 600 m; (ii) planáltica, 

abaixo dos 900 m e (iii) cimeira planáltica, acima dos 900 m. Na Figura 5.2 é possível 
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identificar em detalhe esquemático com o auxílio do ImageJ3D, apresentado de forma 

ampliada para melhor ilustrar o perfil do relevo e as regiões de domínio altimétrico, a partir 

do nível do mar.  

 

Figura 5.2  Relevo e altimetria na região de pesquisa. 

Ainda, a partir desses dados digitais (SRTM, 2000) e do ARC-View, localizaram-se as bacias 

hidrográficas, malha hídrica, os municípios, segundo a classificação das 3 (três) regiões de 

domínio altimétrico. Na Figura 5.3 é possível identificar a região de afluência das cinco (5) 

bacias hidrográficas, e localizar as regiões de domínio altimétrico, nessas bacias, segundo 

descrição com as cores indicadas a seguir:  

 
■ AZUL - região de depressão inter-planáltica, domínio da Caatinga com baixas altitudes que variam entre 400 

metros e 600 metros acima do nível do mar.  

■ VERDE - região planáltica, domínio da Caatinga, com altitudes que variam entre 600 e 900 metros acima do 

nível do mar.  

■ VERMELHO - região de cimeira planáltica, domínio dos Brejos de Altitude com presença de floresta Sub-

Úmida e Ombrófila. A região apresenta altitudes bem marcadas, está acima de 900 metros e chegam aos 1.150 

metros acima do nível do mar, 
Fonte: SRTM/ 2000/ZAPE, 2001 

Figura 5.3  Localização de afluência de bacias hidrográficas, distribuição de domínio 

altimétrico da região de estudo no Semiárido pernambucano. 

 

Moxotó 

Paraíba 

Capibaribe 

Ipanema 

Una 

Ipojuca 

30 km 
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Identificou-se nos municípios que cobrem a região de estudo: Belo Jardim, Pesqueira, Poção e 

Sanharó um total de 156 microbacias de aqüíferos intersticiais, com depósitos regionais de 

coluviões de diferentes texturas provenientes de rochas cristalinas e que estão sob diferentes 

domínios altimétricos. O território desses municípios cobre uma área de 2.153 km
2
.  

Na figura a seguir, identificadas por pontos coloridos, as microbacias  em regiões de 

depressão interplanálticas encontram-se na sua maior parte abaixo dos 600 m (pontos 

vermelhos), mas podem chegar a 400 m acima do nível do mar. Nas regiões planálticas 

encontram-se entre 900 m  e 600 m (pontos amarelos) acima do nível do mar. Enquanto as 

regiões de cimeira planáltica estão acima dos 900 m (pontos verdes) e podem ultrapassar aos 

1100 m de altitude, ver detalhe de distribuição de microbacias de nascentes de rios 

intermitentes na Figura 5.4 a seguir. 

 
Fonte: SRTM, 2000/ZAPE, 2001 

Figura 5.4  Distribuição topográfica de microbacias de nascentes por município. 

 

A partir da localização no mapa digital na escala de 1/100.000, da malha hídrica contida no 

ZAPE (SILVA et al, 2001), e do estudo de altimetria realizado com os dados do SRTM 

(2000) da NASA, identificou-se que o município de Belo Jardim possui 78 (setenta e oito) 

microbacias de nascentes, Pesqueira 61 (sessenta e uma), Poção 9 (nove) e Sanharó 8 (oito), 

ver distribuição por altitude e bacia hidrográfica, destacando a nascente do Capibaribe mais 

distante da foz, na Tabela 5.1 a seguir. 

30 km 

Pesqueira 

Poção 

Sanharó 

 

Belo Jardim 
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MICROBACIAS DE NASCENTES DE RIOS INTERMITENTES (PE) 
 

MUNICÍPIO BACIA  ALTITUDE                                                           

  Microbacias > 900 m < 900 m < 600 m 

           Total 

 

Belo Jardim  78 44 19 15 

 Ipojuca  37 15 4 

 Capibaribe  7 4 11 

 

Pesqueira  61 33 22 6 

 Ipojuca  27 11 1 

 Ipanema  6 9 5 

 Una  0 1 0 

 Capibaribe  0 1 0 

 

Poção  9 8 1 0 

 Ipojuca  7 1 0 

 Capibaribe  1 0 0 

      

 

Sanharó  8 1 3 4 

 Ipojuca  1 3 4 

 

4 4 156 86 45 25 

Tabela 5.1  Distribuição de microbacias por altitude, bacia e por município. 

 

A Figura 5.5 detalha a nascente do Capibaribe mais distante da foz pertencente ao município 

do Poção, a região da microbacia de recarga da nascente está destacada em linha pontilhada 

branca, possuindo uma área de 4,6 km
2
, onde o ponto amarelo localiza a nascente do rio (em 

azul). No detalhe a seguir, a região de microdrenagem delimita a área da microbacia de 

recarga do aqüífero da nascente do rio Capibaribe, que se encontra a 1.000 m acima do nível 

do mar. 
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Fonte: SRTM/ 2000 

Figura 5.5  Microbacia de drenagem, área (4,6 km
2
) de recarga da microbacia da nascente 

(ponto amarelo) do rio Capibaribe, município do Poção (PE). 

 

As Zonas de Recarga Indireta das microbacias de nascentes de rios possuem áreas, em geral, 

pequenas. Por exemplo, a Figura 5.6 destaca as áreas de microbacias de nascentes em região 

de cimeira planáltica (na cor verde e vermelha), cujas altitudes variam dos 900 m a 1150 m 

acima do nível do mar, localiza as nascentes (círculo vermelho) na sub-bacia do rio 

Canabrava (afluente do rio Ipojuca), que cobre uma área planimétrica de 14 km
2
 no município 

de Pesqueira, a qual possui quatro (4) microbacias de recarga de nascentes.  
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                                                                                                                                        2,5 km 

                                                                                                                 Fonte: SRTM/ 2000 

Figura 5.6  Limite da bacia do rio Canabrava e localização das microbacias de nascentes. 

 

5.1.2    Análise de variabilidade de freqüência das precipitações em regiões de cimeira 

planáltica, planáltica e interplanáltica 

As estações pluviométricas da Agência Nacional de Águas – ANA foram selecionadas 

segundo a sua altitude em relação ao nível do mar (0 m), na região de transição entre o 

Agreste e o Sertão nos seguintes municípios: Jataúba 600 m (estação n
o
 736040) na região de 

depressão inter-planáltica, Sanharó 653 m (posto n
o
 836043) na região planáltica, e as 

estações da região de cimeira planáltica: no Agreste em Poção a 1.035 m (estação n
o
 836093). 

Explorou-se ainda dados do Sertão, como contraponto da análise, a região de cimeira 

planáltica de Triunfo a 1.010 m (estação n
o
 738032). 

A Figura 5.7 localiza as regiões de depressão interplanáltica (em azul), as regiões planálticas 

(em verde) e as regiões de cimeira planáltica (em vermelho), delimita bacias hidrográficas e 

as estações pluviométricas para o estudo das freqüências de precipitações.   
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Figura 5.7  Localização de bacias e estações pluviométricas na região de estudo do Semi-árido 

pernambucano. 

 

Selecionaram-se os municípios de Poção, Sanharó e Jataúba, cujas séries se iniciam em 

janeiro de 1986 até fevereiro de 2008, para se a análise de freqüência das precipitações totais 

mensais, em um intervalo de 22 anos. No caso da estação de Triunfo, a série histórica que se 

inicia em setembro de 1911 e que foi suspensa em dezembro de 1985, realizou-se análise de 

freqüência de precipitações para todo o período de 74 anos, Triunfo (1), e para o período de 

22 anos, Triunfo (2), de dezembro de 1963 a dezembro de 1985. Séries menores também 

foram necessárias, 11 anos em Jataúba e Poção.   

Os valores apresentados nos resultados da análise de freqüência, das séries temporais 

completas (1) e sub-séries (2) analisadas, foram arredondados para uma casa decimal, 

conforme a notação científica. Ver a seguir na Tabela 5.2 de Estudo de Freqüência de 

Precipitação (BARRETTO, SOBRAL, AZEVEDO, 2008). 

 

Capibaribe 

Una 

Paraíba 

Moxotó 

Pajeú 

TRIUNFO 

POÇÃO 

JATAÚBA 

SANHARÓ 

30 km 

Ipanema 

Ipojuca 

Fonte: SRTM / MICRODEM – 2000 
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  Estudo de Freqüência de Precipitação no Semiárido em Áreas de Depressão Interplanáltica, Planáltica e Cimeira Planáltica (PE) 
  

Precipitação 0 mm 25 mm 50 mm 100 mm 200 mm 400 mm > 400 mm 

        

 F FR% TA% F FR% TA% F FR% TA% F FR% TA% F FR% TA% F FR% TA% F FR% TA% 

                      

                      

Jataúba (1) 

22 anos 

58 21,80 21,80 104 39,10 60,90 42 15,79 76,69 38 14,29 90.98 21 7,89 98,87 3 1,13 100,00 0 0 100,00 

Jataúba (2) 
11 anos 

28 20,90 20,90 54 40,29 61,19 20 14,93 76,12 21 15,67 91,79 10 7,46 99,25 1 0,75 100,00 0 0 100,00 

diferença  -0,90 -0,9  +1,19 +0,29  -0,86 -0,57  +1,38 +0,81  -0,43 +0,38  -0,38 0,00  0,00 0,00 

                      

Sanharó (1) 
45 anos 

91 16,73 16,73 167 30,70 47,43 96 17,64 65,07 109 20,04 85,11 61 11,21 96,32 20 3,68 100,00 0 0 100,00 

Sanharó (2) 
22 anos 

61 22,93 22,93 84 31,58 54,51 42 15,79 70,30 45 16,92 87,22 27 10,15 97,37 7 2,63 100,00 0 0 100,00 

diferença  +6,20 +6,20  +0,88 +7,08  -1,85 +5,23  -3,12 +2,11  -1,06 +1,05  -1,05 0,00  0,00 0,00 

                      

Poção (1) 
22 anos 

46 17,29 17,29 48 18,05 35,34 39 14,66 50,00 71 26,69 76,69 51 19,17 95,86 10 3,76 99,62 1 0,38 100,00 

Poção (2) 
11 anos 

15 11,19 11,19 30 22,29 33,58 20 14,93 48,51 37 27,61 76,12 26 19,40 95,52 5 3,73 99,25 1 0,75 100,00 

diferença  -6,10 -6,10  +4,24 -1,76  +0,27 -1,49  +0,92 -0,57  +0,23 -0,34  -0,03 -0,37  +0,37 0,00 

                      

Triunfo (1) 
74 anos 

48 5,75 5,75 186 22,27 28,02 106 12,70 40,72 161 19,28 60,00 211 25,27 85,27 101 12,10 97,37 22 2,63 100,00 

Triunfo (2) 
22 anos 

8 3,17 3,17 58 23,02 26,19 27 10,71 36,90 43 17,07 53,97 73 28,97 82,94 38 15,08 98,02 5 1,98 100,00 

diferença  -2,58 -2,58  +0,75 -1,83  -1,99 -3,82  -2,21 -6.03  +3,70 -2,33  +2,98 +0,65  -0,65 0,00 

                      

                      

Freqüência Absoluta (F); Freqüência Relativa (FR%); Freqüência Total Acumulada (TA%).                                                                             (Fonte: BARRETTO et al, 2008) 

 

Tabela 5.2  Freqüência de precipitação mensal de estações pluviométricas segundo as altitudes: Jataúba (600 m), Sanharó (653 m), Poção (1.035 m) 

e Triunfo (1.010 m).  
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Regiões de cimeira planáltica, planáltica e interplanáltica 

Analisaram-se os valores da freqüência relativa (FR) e o total acumulado (T) do histograma 

de séries históricas de precipitações da estação pluviométrica de região de depressão 

interplanáltica e planáltica nos municípios de Jataúba a 600 metros e Sanharó a 653 metros 

acima do nível do mar. E as regiões de cimeira planálticas dos Brejos de Altitude, com 

altitudes que estão acima dos 900 metros, 1.000 m em Poção e 1.150 m em Triunfo.  

Observou-se que os meses sem chuva e os meses de pequena precipitação (0 mm e 25 mm) o 

total acumulado (TA) representa mais da metade do período, 60,9% para Jataúba (1) e 54,5% 

para a sub-série Sanharó (2).  Enquanto em regiões de cimeiras planálticas, nos de Brejos de 

Altitude, os meses sem chuva e com pequena precipitação (0 mm e 25 mm), em Poção (1) o 

total acumulado (TA) foi de 35,3%. Para um período semelhante, observou-se que na subsérie 

Triunfo (2) o valor foi de 26,2%.  

Observou-se que em Poção (1), região de cimeira planáltica, o total acumulado (TA) de meses 

sem chuva com os meses de pequena precipitação (0 mm, 25 mm e 50 mm), juntos 

representam 50% do período total. Nas estações planálticas e interplanálticas, esse total 

chegou a 70,3% na sub-série Sanharó (2) e de 76,7% em Jataúba (1), para o mesmo período.   

Os meses de maior precipitação (100 mm e 200 mm) apresentaram a seguinte freqüência, na 

região interplanáltica e planáltica, Jataúba (1) apresentou 22,2%, a subsérie Sanharó (2) 

apresentou 27,1%, enquanto as regiões de cimeiras planálticas apresentaram valores de 

freqüência relativamente maiores, 45,9% para Poção (1) e 46,0% para a subsérie Triunfo (2). 

Observou-se que os meses com chuvas maiores (>) que 400 mm na região de cimeira 

planáltica a freqüência relativa (FR) foi de 0,4% em Poção (1), no agreste, e de 2,0% em 

Triunfo (2), no sertão. Não houve ocorrência dessa classe de meses na região interplanáltica e 

planáltica, em Jataúba (1) e Sanharó (1), no Agreste pernambucano. 

 

 

 



 108 

Região de cimeira planáltica 

Analisou-se a diferença entre os valores da freqüência relativa (FR) do histograma de série 

históricas de precipitações da estação pluviométrica de regiões de cimeiras planálticas em 

Brejos de Altitude, nos municípios de Poção a 1.035 metros e Triunfo a 1.010 metros acima 

do nível do mar. Na região de cimeira planáltica do Agreste, analisou-se o período total de 

265 meses, 22 anos, da estação de Poção (1), quando comparados com o período final da sub-

série dos últimos 133 meses, 11 anos, Poção (2) em relação à série completa, embora a série 

seja pequena, observaram-se mudanças na freqüência de precipitação.  Na região de cimeira 

planáltica do Sertão, analisou-se o período total de 891 meses, 74 anos, da estação de Triunfo 

(1), observaram-se também mudanças no regime da freqüência de chuvas, quando 

comparados com o período final da série dos últimos 264 meses ou 22 anos, Triunfo (2). 

Observou-se que a freqüência de meses sem precipitação (0 mm) no período de 74 anos em 

Triunfo (1) foi de 5,8%, e para o período final de 22 anos na sub-série em Triunfo (2) foi de 

3,2%, indicando uma redução na freqüência dos meses sem chuva em -2,6%. Observou-se na 

freqüência de meses sem chuva (0 mm) uma redução significativa de -6,1% em Poção (2) no 

Agreste, enquanto em Triunfo (2) no Sertão essa redução foi de -2,6%.  

Observou-se um acréscimo importante dos meses com chuvas totais de 25 mm de +4,3% para 

Poção (2) e um pequeno acréscimo de + 0,8% para Triunfo (2).  

Para os meses de maior precipitação (100 mm e 200 mm) observou-se um acréscimo de 

+1,2% para a sub-série Poção (2) e de +1,5% para a sub-série Triunfo (2). Os valores da 

freqüência dos meses de precipitação mais intensa (200 mm e 400 mm) representam um 

aumento de + 0,2% para Poção (2) e um significativo aumento de + 6,5% para Triunfo (2).  

Para os meses com chuvas extremas, com total mensal de 400 mm foi observada uma redução 

pouco significativa de -0,03% para Poção (2), comparada à série completa Poção (1). 

Entretanto, observou-se um acréscimo de freqüência de +3,0% para Triunfo (2) em relação a 

Triunfo (1).  

Por outro lado, para os meses com chuvas maiores (>) que 400 mm foi verificado um 

acréscimo de +0,4% em Poção (2) e uma redução de -0,7% em Triunfo (2). 
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Região planáltica e depressão interplanáltica 

Analisou-se a diferença dos valores de freqüência relativa (FR) do histograma de séries 

históricas de precipitações de estações pluviométricas entre as regiões interplanáltica 

(Jataúba) e planáltica (Sanharó).  

Na região planáltica do Agreste, analisou-se o período total de 542 meses, 45 anos, Sanharó 

(1), observou-se mudanças no regime da freqüência de chuvas, quando comparados com o 

período final da série dos últimos 265 meses ou 22 anos Sanharó (2) em relação à série 

completa Sanharó (1) de 542 meses ou 45 anos. A freqüência de meses sem precipitação (0 

mm) no período de 45 anos, Sanharó (2) foi de 16,7%, para o período final de 22 anos, 

Sanharó (2) foi de 23,0%, indicando um aumento significativo dos meses sem chuva em 

+6,3%.  

Na região de depressão interplanáltica do Agreste, analisou-se o período total de 265 meses, 

22 anos, Jataúba (1), observou-se mudanças no regime da freqüência de chuvas, quando 

comparados com o período final da série dos últimos 133 meses, 11 anos, Jataúba (2) em 

relação à série completa. Embora a série seja pequena, observou-se uma pequena mudança na 

freqüência de meses sem chuva (0 mm) em Jataúba (2), com a redução de -0,9%. 

 Com chuvas totais de 25 mm na serie de 11 anos, observou-se um acréscimo de +1,2% em 

Jataúba (2) e um pequeno acréscimo de +0,9% em Sanharó (2). Nos meses de maior 

precipitação (100 mm e 200 mm), considerando o curto período da série, observou-se 

pequeno acréscimo de +1,0% para Jataúba (2), e redução significativa dessa classe de chuvas 

em -4,2% para Sanharó (2).  

Os valores da freqüência dos meses de chuvas de 200 mm e 400 mm juntos apresentaram 

redução de -0,8% para Jataúba (2) e -2,1% para Sanharó (2). Os meses com chuvas extremas, 

com totais de 400 mm, observou-se uma redução de freqüência de -0,4% para Jataúba (2) em 

relação à série completa, Jataúba (1). Observou-se a redução de -1,0% de meses com essa 

classe de chuva para Sanharó (2), comparada à série completa de Sanharó (1).  

A classe de meses com totais de chuvas maiores (>) que 400 mm não foram observados em 

nenhuma das séries de 11, 22 ou 45 anos, nas estações planálticas (Sanharó) e de depressão 

inter-planáltica (Jataúba) analisadas. 
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5.2      Investigação do comportamento hidrológico 

 

A partir do mapa altimétrico da região do estado de Pernambuco, realizado com o auxílio do 

software Microdem e base de dados em arquivo DEM (Digital Elevation Model), localizaram-

se as cabeceiras de bacias hidrográficas: Capibaribe, Ipojuca, Una, Ipanema, Moxotó, Pajeú e 

Paraíba. Classificaram-se em um mapa três (3) regiões de domínio altimétrico e selecionaram-

se estações pluviométricas para o estudo do comportamento das precipitações e dos dias 

consecutivos secos. As estações foram selecionadas segundo as suas altitudes, e estão 

localizadas por municípios na Figura 5.8 a seguir: 

 

■  
AZUL - região de depressão inter-planáltica, domínio da Caatinga com baixas 

altitudes que variam entre 400 metros e 600 metros a cima do nível do mar. 

■  
VERDE - região planáltica, domínio da Caatinga, com altitudes que variam entre 600 

e 900 metros acima do nível do mar. 

■  
VERMELHO – região de cimeira planáltica, domínio dos Brejos de Altitude com 

presença de floresta Ombrófila, com altitudes bem marcadas está acima de 900 metros 

chegando aos 1.150 metros acima do nível do mar. 

 

 

 
Figura 5.8  Localização de bacias e das estações pluviométricas na região de estudo de 

variabilidade pluviométrica no semiárido pernambucano. 
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Selecionaram-se 10 (dez) estações pluviométricas em 8 (oito) municípios, com dados de 

precipitação diária disponibilizados pela Agência Nacional de Águas – ANA e pelo 

Laboratório de Meteorologia de Pernambuco – LAMEPE, foram selecionadas segundo a sua 

altitude em relação ao nível do mar (0 m). Vale lembrar que estão inseridas no interior do 

Polígono das Secas, região Semiárida do Nordeste do Brasil.  

 

As estações estão identificadas por seus municípios, entre as regiões de depressão 

interplanáltica (< 600 m), planáltica (> 600 m) e de cimeira planáltica (> 900 m) nos seguintes 

municípios de Pernambuco (PE) e da Paraíba (PB), conforme Tabela 5.3 a seguir: 

 

Município Orgão Estação Altitude 

Poção 1 PE ANA no 836093 1035 

Poção 2 PE LAMEPE no 76 1033 

Alagoinha PE LAMEPE  731 

Sanharó PE ANA no 836043 653 

Jataúba PE ANA no 736040 600 

Pedra PE LAMEPE  591 

Camalaú PB ANA no 736021 565 

Sertânia 1 PE (Rio da Barra) LAMEPE  512 

Sertânia 2  PE (Moderna) LAMEPE  511 

São João do Cariri PB ANA no 736020 460 

 Depressão inter-planáltica ■ 

Região planáltica ■ 

Cimeira planáltica ■ 

 

Tabela 5.3  Ordenamento de estações pluviométricas por domínio altimétrico. 

 

 

Assim, para o estudo da precipitação total (mm/ano) e os dias consecutivos secos (dia/ano) 

com o RClimdex, foram realizados a partir de dados de precipitação total diária. As estações 

estão agrupadas em regiões altimétricas, por municípios: São João do Cariri (PB), Sertânia 

(PE), Camalaú (PE), Pedra (PE) e Jataúba (PE), estão associadas às depressões 

interplanálticas; Sanharó e Alagoinha estão associadas às regiões planálticas; e as estações de 

Poção estão associadas às regiões de cimeira planáltica. 
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Vale chamar a atenção para uma importante recomendação de Santos et al (2009) no uso dos 

resultados com o RClimdex que, considera o índice de tendência linear (positiva ou negativa) 

superior ao erro padrão de estimativa e estatisticamente significativa  o valor de p<0.1. Os 

resultados encontrados entre os dez (10) postos pluviométricos na região das microbacias de 

nascentes de rios, entretanto, poucos postos, para cada estudo, apresentaram-se 

estatisticamente significantes, ou seja, com o valor de p<0,1; 90% de confiança.   

 

Considerando ainda a falta, ou inexistência, de séries históricas longas e sem falhas, 

investigaram-se os dados disponíveis e existentes que apresentam menores falhas, em séries 

maiores que 21 anos. Conseqüentemente, para tentar tornar visível o comportamento das 

referidas tendências, alguns valores de “p” ficaram acima de p<0,1, ou p≥ 0,1. 

5.2.1   Análise de tendência de precipitação total 

Para o estudo do comportamento das precipitações investigaram-se dez (10) estações 

pluviométricas em oito (8) municípios de Pernambuco e Paraíba, utilizou-se para a análise de 

tendência com o software RClimdex 1.9. As análises foram realizadas a partir de dados de 

precipitação total diária.  

Na análise dos resultados das tendências de total de chuvas em milímetros por ano (mm/ano), 

entre os dez (10) postos analisados, apenas dois (2) apresentou o bom nível de significância 

estatística da tendência (P-Value) com o valor de “p < 0,1”, conforme destaca Santos (2009). 

Todavia, considerando a inexistência de séries históricas de precipitação longas no tempo e 

sem falhas consideráveis nas bases de dados disponíveis, foi necessário utilizar, para a 

estimativa de tendência (Milimeter Year Slope Estimate), valores maiores que p < 0,1. 

Considerando assim os resultados como possíveis variações climáticas, aquelas em que o 

índice apresente tendência linear (positiva ou negativa), e investigar o possível comportamento 

das referidas tendências. 

Região de cimeira planáltica  

O resultado da análise de tendência de chuvas em área de cimeira planáltica, em Poção (PE), 

realizou-se para as duas (2) estações pluviométricas, da ANA e do LAMEPE, que 

apresentaram tendência positiva de aumento da precipitação total, em um período de 21 anos, 

a precipitação (Y) em função do tempo (X), nos Gráficos 5.1 e 5.2 a seguir. 
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Gráfico 5.1  Precipitação total, Poção 1. 

 

 

Gráfico 5.2  Precipitação total, Poção 2. 

 

No primeiro posto (ANA), com o nível de significância estatística de p< 0,3, há uma 

tendência positiva de acréscimo de + 13,3 mm/ano da precipitação total. No segundo posto 

(LAMEPE), com o nível de significância estatística de p< 0,4, há também tendência positiva 
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de acréscimo de + 8,1 mm/a da precipitação total.  Assim, nas últimas duas décadas, os postos 

apresentaram um acréscimo médio de chuvas de +10,7 mm/ano nas regiões de cimeira 

planáltica. 

Região planáltica  

O resultado da análise de tendência de chuvas em área planáltica, nos municípios de 

Alagoinha (PE) e Sanharó (PE), para as duas (2) estações pluviométricas do LAMEPE e da 

ANA, apresentaram tendência negativa da precipitação total, para os períodos de 43 e 47 anos 

respectivamente, a precipitação (Y) em função do tempo (X), nos Gráficos 5.3 e 5.4 a seguir. 

 

 

Gráfico 5.3  Precipitação total, Alagoinha. 
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Gráfico 5.4  Precipitação total, Sanharó. 

 

No posto de Alagoinha (LAMEPE), com o nível de significância estatística de p< 0,3, há uma 

tendência negativa de redução de – 2,9 mm/a da precipitação total. No posto de Sanharó 

(ANA), com o nível de significância estatística de p< 0,2, há também tendência negativa de 

redução – 3,9 mm/a da precipitação total.  Assim, nas últimas quatro décadas, os postos 

pluviométricos apresentaram uma redução média de chuvas de – 3,4 mm/a nas regiões 

planálticas. 

Região de depressão interplanáltica  

O resultado da análise de tendência de chuvas em área de depressão interplanáltica, nos 

municípios de Jataúba (PE) e Pedra (PE), Camalaú (PB), Sertânia (PE) e São João do Cariri 

(PB), para as seis (6) estações pluviométricas da ANA e do LAMEPE, e períodos de 22, 46, 

29 (três estações) e 59 anos, a precipitação (Y) em função do tempo (X), nos Gráficos 5.5, 

5.6, 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10 a seguir. 
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Gráfico 5.5  Precipitação total, Jataúba. 

 

 

Gráfico 5.6  Precipitação total, Pedra. 

 

O posto de Jataúba (ANA) com o menor nível de significância estatística, com p< 1,0 

apresentou uma tendência negativa (insignificante) de redução de – 0,3 mm/ano da 

precipitação total. No posto de Pedra (LAMEPE) com o maior nível de significância 
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estatística, de p< 0,02 há tendência negativa significativa de redução – 6,6 mm/ano da 

precipitação total.   

 

 

Gráfico 5.7  Precipitação total, Camalaú. 

 

 

Gráfico 5.8  Precipitação total, Sertânia 1 (Rio da Barra). 
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O posto de Camalaú (ANA) com o nível de significância estatística de p< 0,2 apresentou uma 

tendência negativa significante de redução de – 8,6 mm/ano da precipitação total. No Posto de 

Sertânia 1, Rio da Barra (LAMEPE) apresentou nível de significância estatística de p < 0,6 e 

tendência negativa com redução de – 3,3 mm/ano da precipitação total.  

 

Gráfico 5.9  Precipitação total, Sertânia 2 (Moderna). 

 

 

Gráfico 5.10  Precipitação total, São João do Cariri (Caraubas). 
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O posto de Sertânia 2, Moderna (LAMEPE) com nível de significância estatística de p< 0,5 e 

tendência negativa com redução de – 2,7 mm/ano. Por outro lado, o posto de São João do 

Cariri com alto grau de significância estatística apresenta p< 0,08 e comportamento anômalo 

para a região interplanáltica, um acréscimo de + 2,9 mm/ano da precipitação total. 

 

Considerando as tendências de chuvas de todos os postos da região interplanáltica, para as 

seis (6) estações pluviométricas e períodos de 22, 46, 29 e 59 anos, há redução média de – 3,0 

mm/a da precipitação total, o mesmo valor das regiões planálticas. Por outro lado, se forem 

considerados apenas os postos com maior nível de significância estatística (p< 0.1), Pedra (p< 

0,02) de tendência negativa de redução de – 6,6 mm/ano e São João do Cariri (p< 0,08) com 

tendência de aumento de precipitação de + 2,9 mm/ano, a média é de – 3,7 mm/ano, há uma 

tendência de redução de totais de chuvas nas regiões interplanálticas. 

 

Vale destacar, que o resultado da análise de tendência de chuvas em área de depressão 

interplanáltica que se encontram abaixo de 600 m de altitude, dos períodos de 22, 46, 29 (três 

estações) e 59 anos, das seis (6) estações pluviométricas analisadas, cinco (5) apresentaram 

tendência negativa de precipitação e uma (1) apresentou-se anômala, com tendência positiva 

da precipitação total de + 2,9 mm/ano e nível de significância estatística de p< 0,08. 

 

A anomalia da estação pluviométrica de São João do Cariri (PB) pode estar associada a 

efeitos topoclimáticos, por turbulências das regiões de cimeira planáltica, dos brejos de Poção 

(PE), de Belo Jardim e da Madre de Deus, no fluxo das massas de ar vindas do sul e sudeste.  

 

O efeito topoclimático também pode estar presente na estação pluviométrica de Jataúba (PE), 

a que apresentou o menor nível de significância estatística com p< 1,0. Apresentou uma 

tendência negativa insignificante de redução de – 0,3 mm/ano da precipitação total, enquanto 

a média regional é de redução de – 3,7 mm/ano das chuvas. 

 

Na Tabela 5.4 a seguir estão agrupadas informações das análises de tendência de precipações 

totais de estações localizadas em áreas de depressão interplanáltica, planáltica e cimeira 

planáltica. 
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Tendência da precipitação total 

R-Clindex 

 
Estação 

Pluviométrica 

Altitude 

em 

metros 

Série 

Temporal 

Período 

em 

anos 

R2 P-Value Milimeter 

Year 

Slope 

Estimate 

Slope 

Error 

 

Poção 1 (ANA) 1035 1986/2007 21 7.4 0.247 + 13.265 11.091 

Poção 2 

(LAMEPE) 
1033 1986/2007 21 3.4 0.437 + 8.054 10.135 

 

Alagoinha 

(LAMEPE) 
731 1963/2006 43 3.3 0.247 - 2.877 2.448 

 

Sanharó (ANA) 653 1962/2009 47 4.2 0.171 - 3.869 2.782 

 

Jataúba (ANA) 600 1986/2008 22 0 0.958 - 0.295 5.489 

 

Pedra (LAMEPE) 591 1963/2009 46 11.9 0.023 - 6.584 2.659 

 

Camalaú (ANA) 565 1962/1991 29 7,5 0.158 - 8.584 5.897 

 

Sertânia 1 –  

Rio da Barra 

(LAMEPE) 

512 1963/1992 29 1.1 0.611 - 3.287 6.384 

Sertânia 2 – 

Moderna 

(LAMEPE) 

511 1963/1992 29 2.2 0.464 - 2.653 3.568 

 

São João – 

Caraúbas (ANA) 
460 1931/1990 59 5.4 0.082 + 2.875 1.621 

 

 

Tabela 5.4  Resumo de dados de tendência de precipitação na região da pesquisa. 

 

As microbacias de nascentes de rios localizadas nas regiões de cimeira planáltica tendem a 

aumentar suas precipitações, conseqüentemente, maior oferta da água nas suas zonas de 

recarga de aquífero. Por outro lado, as microbacias localizadas em regiões planáltica e, 

sobretudo nas regiões interplanálticas, com a redução das precipitações menor oferta de água 

nas suas zonas de recarga. 

5.2.2            Análise de tendência de dias consecutivos secos 

Para o estudo do comportamento dos dias consecutivos secos (CDD) investigaram-se 10 (dez) 

estações pluviométricas em 8 (oito) municípios de Pernambuco e Paraíba, utilizou-se para a 

análise de tendência com o software RClimdex 1.9, realizaou-se a partir de dados de 

precipitação total diária. Na análise dos resultados das tendências de total de chuvas em 
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milímetros por ano (mm/ano), entre os 10 (dez) postos analisados, apenas 2 (dois) 

apresentaram o nível de significância estatística da tendência (P-Value) de “p < 0,1”, conforme 

destaca Santos (2009). Todavia, considerando a inexistência de séries históricas de precipitação 

longas no tempo e sem falhas consideráveis nas bases de dados disponíveis, utilizou-se para a 

estimativa de tendência (Milimeter Year Slope Estimate) valores maiores que p < 0,1. 

Considerando assim os resultados como possíveis variações climáticas, aquelas em que o 

índice apresente tendência linear (positiva ou negativa), e investigar o possível comportamento 

das referidas tendências. 

Região de cimeira planáltica 

 

O resultado da análise de tendência de dias consecutivos secos (CDD) em área de cimeira 

planáltica, em Poção (PE), realizou-se para as duas (2) estações pluviométricas, da ANA e do 

LAMEPE, que apresentaram tendência negativa de redução de dia/ano, em um período de 21 

anos, dos dias consecutivos secos (Y) em função do tempo (X), nos Gráficos 5.11 e 5.12 a 

seguir. 

 

Gráfico 5.11  Dias consecutivos secos, Poção 1. 

 



 122 

 

Gráfico 5.12  Dias consecutivos secos, Poção 2. 

 

 

No primeiro posto, Poção 1 (ANA), com o nível de significância estatística de p< 0,3, há uma 

tendência negativa de dias consecutivos secos, com redução de 1,8 dia/ano. No segundo 

posto, Poção 2 (LAMEPE), com o nível de significância estatística de p< 0,5, há também 

tendência negativa de dias consecutivos secos, com redução de 1,1 dia/ano.  Uma redução 

média de – 1,5 dia/ano nas regiões de cimeira planáltica. 

Região planáltica  

O resultado da análise de tendência de dias consecutivos secos (CDD) em área planáltica, nos 

municípios de Alagoinha (PE) e Sanharó (PE), para as duas (2) estações pluviométricas do 

LAMEPE e da ANA, apresentaram tendência positiva de aumento de dias consecutivos secos, 

para os períodos de 43 e 47 anos respectivamente, dos dias consecutivos secos (Y) em função 

do tempo (X), nos Gráficos 5.13 e 5.14 a seguir. 
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Gráfico 5.13  Dias consecutivos secos, Alagoinha. 

 

 

Gráfico 5.14  Dias consecutivos secos, Sanharó. 

 

No posto de Alagoinha (LAMEPE), com o nível de significância estatística de p< 0,2, há uma 

tendência positiva de aumento de + 0,5 dia/ano de dias consecutivos secos. No posto de 

Sanharó (ANA), com o maior nível de significância estatística de p< 0,009, há tendência 
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positiva de aumento de + 1,2 dia/ano de dias consecutivos secos.  Assim, identificou-se na 

região planáltica um aumento médio de + 0,9 dia/ano de dias consecutivos secos nas regiões 

planálticas. 

Região de depressão interplanáltica  

O resultado da análise de tendência de dias consecutivos secos (CDD) em área de depressão 

interplanáltica, nos municípios de Jataúba (PE) e Pedra (PE), Camalaú (PB), Sertânia (PE) e 

São João do Cariri (PB), para as seis (6) estações pluviométricas da ANA e do LAMEPE, e 

períodos de 22, 46, 29 (três estações) e 59 anos, todas apresentaram tendência positiva de 

aumento de dias consecutivos secos, dos dias consecutivos secos (Y) em função do tempo 

(X), nos Gráficos 5.15, 5,16, 5.17, 5.18, 5.19 e 5.20 a seguir. 

 

 

Gráfico 5.15  Dias consecutivos secos, Jataúba. 
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Gráfico 5.16  Dias consecutivos secos, Pedra. 

 

O posto de Jataúba (ANA) com nível de significância estatística, com p< 0,4 apresentou uma 

tendência positiva de dias consecutivos secos de + 1,0 dia/ano. No posto de Pedra (LAMEPE) 

com o nível de significância estatística, de p< 0,6 há tendência positiva de aumento de + 0,4 

dia/ano de dias consecutivos secos.   

 

Gráfico 5.17  Dias consecutivos secos, Camalaú. 
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Gráfico 5.18  Dias consecutivos secos, Sertânia 1 (Rio da Barra). 

 

O posto de Camalaú (ANA) com o nível de significância estatística de p< 0,6 apresentou uma 

tendência positiva de aumento de dias consecutivos secos de + 0,4 dia/ano. No Posto de 

Sertânia 1, Rio da Barra (LAMEPE) apresentou nível de significância estatística de p < 0,5 e 

tendência positiva de aumento de dias consecutivos secos de + 0,7 dia ano. 

 

Gráfico 5.19   Dias consecutivos secos, Sertânia 2 (Moderna). 
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Gráfico 5.20  Dias consecutivos secos, São João do Cariri (Caraúbas). 

 

O posto de Sertânia 2, Moderna (LAMEPE), com auto grau de nível de significância 

estatística de p< 0,09 e tendência positiva de aumento dias consecutivos secos de + 2,4 

dia/ano. O posto de São João do Cariri com grau de significância estatística apresenta p< 0,1 e 

acréscimo de + 0,8 dia/ano de dias consecutivos secos. 

 

Considerando as tendências de todos os postos pluviométricos da região de pesquisa, para as 

seis (6) estações pluviométricas da ANA e do LAMEPE, e períodos de 22, 46, 29 e 59 anos, 

há um aumento médio de + 1,2 dia/ano de dias consecutivos secos nas regiões 

interplanálticas. 

 

Na Tabela 5.5 a seguir estão agrupadas informações das análises de tendência de dias 

consecutivos secos (CDD) de estações localizadas em áreas de depressão interplanáltica, 

planáltica e cimeira planáltica. 
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TENDÊNCIA DE DIAS CONSECUTIVOS SECOS 

R-Clindex 

        
Estação 

Pluviométrica 

Altitude 

em 
metros 

Série 

Temporal 

Período 

em 
anos 

R2 P-Value Day Year 

Slope 
Estimate 

Slope 

Error 

 

Poção 1 (ANA) 1035 1986/2007 21 7.2 0.253 - 1.746 1.478 

Poção 2 

(LAMEPE) 

1033 1986/2007 21 2.8 0.479 - 1.055 1.458 

 

Alagoinha 

(LAMEPE) 

731 1963/2006 43 5.1 0.146 + 0.584 0.394 

 

Sanharó (ANA) 653 1962/2009 47 14.4 0.009 + 1.242 0.457 

 

Jataúba (ANA) 600 1986/2008 22 3.1 0.433 + 1.034 1.293 

 

Pedra (LAMEPE) 591 1963/2009 46 4.5 0.174 + 0.357 0.258 

 

Camalaú (ANA) 565 1962/1991 29 0.8 0.641 + 0.432 0.913 

 

Sertânia 1 –  

Rio da Barra 

(LAMEPE) 

512 1963/1992 29 2 0.479 + 0.687 0.955 

Sertânia 2 – 

Moderna 

(LAMEPE) 

511 1963/1992 29 11 0.091 + 2.367 1.345 

 

São João – 

Caraúbas (ANA) 

460 1931/1990 59 4.3 0.122 + 0.855 0.545 

 

 

Tabela 5.5  Resumo de dados de tendência de dias consecutivos secos na região da pesquisa. 

 

 

O posto de Sertânia 2, Moderna (LAMEPE), com auto grau de nível de significância 

estatística de p< 0,09 e tendência positiva de aumento dias consecutivos secos de + 2,4 

dia/ano. O posto de São João do Cariri com grau de significância estatística apresenta p< 0,1 e 

acréscimo de + 0,8 dia/ano de dias consecutivos secos. 

Considerando as tendências de todos os postos pluviométricos da região de pesquisa, para as 

seis (6) estações pluviométricas da ANA e do LAMEPE, e períodos de 22, 46, 29 e 59 anos, 

há um aumento médio de + 1,2 dia/ano de dias consecutivos secos nas regiões 

interplanálticas. 
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5.3       Avaliação hidrológica de solo e precipitação 

As microbacias de nascentes de rios representam elemento de planejamento de recursos 

hídricos importantes para as populações rurais difusas na convivência com a seca no 

Semiárido. Ver imagem de nascentes perenes na Figura 5.9 a seguir. 

  
Foto: Pierson Barretto – 2006 Foto: Pierson Barretto – 2006 

Figura 5.9  Nascentes perenes na Serra do Ororubá, bacia do Ipojuca, sub-bacia do Caípe e 

Canabrava, abastecimento para o uso doméstico e animal. 

 

A partir da variabilidade altimétrica e suas interfaces climáticas, na região das microbacias, 

além das observações em visitas de campo durante o ano meteorológico, observou-se que o 

estado hidrológico das nascentes de rios intermitentes funciona como indicador geo-

ambiental. Quanto à umidade do solo da microbacia pode-se inferir: solos saturados para 

nascentes perenes; solos semisaturados para nascentes semiperenes ou não-saturados para as 

nascentes intermitentes ou efêmeras em época de seca.  

Entre outros fatores, o comportamento hidrológico do solo está relacionado com a sua 

profundidade efetiva, textura, permeabilidade, camadas de impedimento, condições de 

drenagem da área, presença de cascalhos e pedregosidade, as precipitações e uso da terra, na 

região das microbacias de nascentes.  

Na região cristalina do planalto da Borborema, as nascentes podem ser classificadas em:  

(i)       nascentes efêmeras são aquelas que vertem apenas durante o período de chuvas e 

cessam poucos dias ou semanas depois das precipitações; 

(ii)        nascentes intermitentes cessam após semanas ou poucos meses a época de chuvas; 
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(iii) nascentes semiperenes, mesmo em período de estiagem apresentam água em seu 

´caldeirão´, mas não vertem nessa época;   

(iv)      nascentes perenes vertem mesmo em período de estiagem prolongada.  

 

5.3.1     Caracterização de padrões de comportamento hidrológico de solos 

 

Na área de estudo, localizada na região Agreste de Pernambuco, abrangendo os municípios de 

Belo Jardim, Sanharó, Pesqueira e Poção, segundo o Zoneamento Agroecológico de 

Pernambuco - ZAPE (SILVA et al, 2001), destacam-se cinco (5) principais padrões de 

Unidades de Mapeamento de Solos – UMS, em conformidade a Simbologia do Sistema 

Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2006). 

 PVA – domínio dos argissolos vermelhos-amarelos 

 PA – domínio dos argissolos amarelos 

 SX – domínio dos planossolos háplicos 

 RR – domínio dos neossolos regolíticos 

 RL – domínio dos neossolos litólicos 

Os principais solos integrantes das Unidades de Mapeamento do Solo – UMS, consideradas 

como padrões na área de estudo (SILVA et al, 2001), estão resumidas na Tabela 5.6. 

 

 

UMS
(1)

 Componentes 

principais 

Classes de solos Símbolo 

no ZAPE 

 

PVA PVA+RL+AR ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO + 

NEOSSOLO LITÓLICO + AFLORAMENTOS DE 

ROCHA 

PV 

PA PA/PVA+RL+RR+AR Grupo indiferenciado ARGISSOLO AMARELO e 

VERMELHO-AMARELO + NEOSSOLO 

LITÓLICO + NEOSSOLO REGOLÍTICO + 

AFLORAMENTOS DE ROCHA 

PA 

SX SX+RL+RR PLANOSSOLO HÁPLICO + NEOSSOLO 
LITÓLICO + NEOSSOLO REGOLÍTICO  

PL 

RR RR+SX+RL NEOSSOLO REGOLÍTICO + PLANOSSOLO 

HÁPLICO  + NEOSSOLO LITÓLICO 

RE 

RL RL+AR+PVA NEOSSOLO REGOLÍTICO + AFLORAMENTOS 

DE ROCHA + ARGISSOLO VERMELHO-

AMARELO  

R 

(1) Simbologia de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (Embrapa, 2006). 

Tabela 5.6  Principais Unidades de Mapeamento de Solo (UMS). 
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Nos principais domínios de solos, que diferenciam as referidas unidades de mapeamento 

(UMS), ocorrem também importantes áreas com afloramentos rochosos, particularmente em 

elevações residuais, serras e serrotes. Em seguida descrevem-se, sucintamente, suas principais 

características de cada unidade de mapeamento do solo (UMS): PVA, PA, SX, RR e RL, e em 

melhor detalhe no Anexo 01 - Principais Unidades de Mapeamento de Solo (UMS) na Região 

das Microbacias de Nascentes Pesquisadas. 

 A unidade PVA caracteriza-se por apresentar cerca de 60% de solos 

predominantemente profundos, que são os argissolos vermelho-amarelos, com textura 

média na superfície e argilosa em subsuperfície. Associados a esses solos ocorrem em 

torno de 40% da área, solos rasos (menos de 50 cm), os neossolos litólicos, e 

afloramentos rochosos. Em geral, tem um médio a elevado potencial de 

armazenamento hídrico na região, mas, conforme o relevo, cobertura vegetal e 

intensidade das chuvas, também podem permitir um substancial escoamento 

superficial das águas pluviais. Nos denominados brejos de altitude, os solos desta 

unidade destacam-se pelo acúmulo de matéria orgânica nos horizontes superficiais 

evidenciados pela sua coloração escura. 

 A unidade PA se destaca, em cerca de 50% da área, possui solos predominantemente 

profundos, constituindo um grupamento indiferenciado de argissolos amarelos e 

vermelho-amarelos, com textura predominante média na superfície e média a argilosa 

em subsuperfície. Associados aos argisoslos ocorrem solos rasos (neossolos litólicos), 

solos arenosos (neossolos regolíticos) e ainda uma apreciável quantidade de 

afloramentos rochosos, representando cerca de 50% da área. 

 A unidade SX tem como característica fundamental dos solos típicos desta unidade, 

isto é, os planossolos, é a presença de uma camada praticamente impermeável em 

pequena profundidade o que torna esses solos deficientes de drenagem e com alta 

suscetibilidade à erosão. Na superfície, destaca-se uma camada com textura 

normalmente arenosa tendendo para faixa média que assenta de forma abrupta sobre 

uma camada praticamente impermeável com textura variando na faixa de média a 

argilosa. Esses solos ocupam ao redor de 50% da área da unidade e a outra metade 

compreende solos rasos (neossolos litólicos) e solos arenonosos (neossolos 

regolíticos), todos com baixa capacidade de armazenamento hídrico. 

 A unidade RR tem como solos típicos dessa unidade, isto é, os neossolos regolíticos, 

caracterizam-se por serem arenosos, pouco profundos a profundos (com mais de 50 

cm de profundidade) e pela baixa capacidade de armazenamento hídrico. Esses solos 
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perfazem no mínimo 50% da área da unidade e o restante da área é ocupada por 

planossolos, com os problemas de drenagem especificados anteriormente, e solos 

rasos (neossolos litólicos), também com baixa a muito baixa capacidade de 

armazenamento hídrico. 

 A unidade RL destaca os solos tipicamente rasos (menos de 50 cm de profundidade) 

associados com afloramentos rochosos que no conjunto cobrem cerca de 80% da área 

da unidade.  A característica geral desses solos é a baixa capacidade de 

armazenamento hídrico e um elevado potencial aos fenômenos erosivos. Em menor 

proporção, em cerca de 20% da área, ocorrem alguns solos mais profundos, como é o 

caso de argissolos vermelho-amarelos (PVA) descritos anteriormente. 

Cada uma das UMS mapeada na escala de 1:1000.000, caracteriza-se por representar um solo 

dominante que pode estar associado com outros tipos de solo, porém em menores proporções. 

Os limites da afluência das bacias hidrográficas: Capibaribe, Ipojuca, Una, Ipanema, Moxotó, 

Paraíba; e as UMS integrantes da área de estudo podem ser identificadas na Figura 5.10. 

 

Figura 5.10  Distribuição de microbacias de nascentes e dos padrões de Unidades de 

Mapeamento de Solos (UMS) predominantes na região de afluência de bacias hidrográficas. 

 

Em conformidade com as informações do mapa de solos vigentes no ZAPE (Silva et al., 

2001), especialmente informações sobre a textura, profundidade efetiva, camada de 
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impedimento à infiltração da água nos solos, fez-se uma estimativa da capacidade de 

armazenamento hídrico (CAH) e suscetibilidade à erosão das UMS, na Tabela 5.7, a seguir. 

 

UMS 
Componentes 

das unidades 

CAH 

(mm) 

Capacidade de 

infiltração
(1)

 

(mm/h) 

Grupo hidrológico 

do solo
(2)

 

Potencial geral da 

UMS 

(estimado) 

CAH 

(mm) 

Suscetibilid

ade à 

erosão 

PVA 

PVA Alta Moderada a 

moderadamente lenta 

B 

médio baixo 
RL Baixa a 

muito 

baixa 

Moderadamente lenta C 

AR nula nula D 

PA 

PA/PVA Alta a 

muito alta 

Moderada a 

moderadamente lenta 

B 

médio baixo 

RL Baixa a 
muito 

baixa 

Moderadamente lenta C 

RR baixa Muito rápida A 

AR nula nula D 

SX 

SX baixa Moderadamente lenta a 

lenta 

C 

baixo alto 
RL Baixa a 

muito 

baixa 

Moderadamente lenta C 

RR baixa Muito rápida A 

RR 

RR baixa Muito rápida A 

baixo 
médio a 

alto 

SX baixa Moderadamente lenta a 

lenta 

C 

RL Baixa a 

muito 

baixa 

Moderadamente lenta C 

RL 

RL Baixa a 

muito 

baixa 

Moderadamente lenta C 

baixo 
alto a 

muito alto AR nula nula D 

PVA Alta a 
muito alta 

Moderada a 
moderadamente lenta 

B 

1 - Segundo United States (1951), permeabilidade do solo é muito rápida quando > 254 mm/h, rápida entre 127 e 254 mm/h, moderadamente 

rápida entre 63,5 e 127 mm/h, moderada de 20,3 a 63,5 mm/h, moderadamente lenta de 5,1 a 20,3 mm/h e lenta para valores < 5,1  mm/h 

2 - Segundo United States (1993), para o grupo hidrológico A  Ksat > 198 mm/h,  B  Ksat  entre 19,8 e 198 mm/h, no grupo C Ksat  varia entre 
1,98 e 19,8 mm/h,  no grupo D Ksat  <1,98 mm/h.                                                                                                

Fonte: ZAPE (SILVA et al, 2001) 

Tabela 5.7  Principais características das Unidades de Mapeamento de Solos – UMS, 

Capacidade de Armazenamento Hídrico (CAH) e a suscetibilidade à erosão. 

 

Conforme as características das Unidades de Mapeamento de Solos – UMS, destacados os 

principais domínios de solos na área de estudo, sob as mesmas condições de relevo e 
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cobertura vegetal, pode-se dizer que a capacidade de armazenamento hídrico diminui 

enquanto a suscetibilidade a erosão aumenta na seguinte ordem: PVA, PA, RR, SX e RL. 

As características hidrológicas do solo são importantes no processo de recarga de microbacias 

de nascentes de rios. Cada rio ou riacho catalogado na malha hídrica do ZAPE (SILVA et al, 

2001),  possui pelo menos uma nascente, uma microbacia portanto. Entre outras, essas 

microbacias encontram-se sob influencia das características hidrológicas do tipo de solo, na 

sua capacidade de armazenamento das precipitações. Ver a distribuição de microbacias e tipos 

de solo, a partir da localização no mapa digital na escala de 1/100.000, da malha hídrica 

contida no ZAPE (SILVA et al, 2001), e do estudo de altimetria realizado com os dados do 

SRTM (2000) da NASA, na Figura 5.11 a seguir. 

 

Figura 5.11  Mapa para o ordenamento de microbacias municipais, segundo a variabilidade 

das características hidrológicas do solo 

. 

Na região de afluência das bacias hidrográficas do Ipojuca, Capibaribe, Una, Ipanema, 

Moxotó e Paraíba, as características hidrológicas do solo influenciam na eficiência de 

capacidade das microbacias de nascentes em absorver as precipitações. Elas indicam, ainda, a 

vulnerabilidade do solo à ação das chuvas, à erosão laminar, e conseqüente perda econômica e 

ambiental. 
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As microbacias de nascentes que se encontram em região de cimeira planáltica apresentam 

tendência positiva de precipitação, um acréscimo médio de chuvas de +10,7 mm/ano. 

Apresentam uma redução média dias consecutivos secos de – 1,5 dia/ano nas regiões de 

cimeira planáltica. As microbacias de nascentes que se encontram em região planáltica 

apresentam tendência negativa de redução média de chuvas de – 3,4 mm/ano nas regiões 

planálticas. Apresentam um aumento médio de dias consecutivos secos de + 0,9 dia/ano nas 

regiões planálticas. As microbacias de nascentes que se encontram em região interplanáltica 

apresentam tendência negativa média de – 3,7 mm/ano de redução de totais de chuvas nas 

regiões interplanálticas.  Apresentam um aumento médio positivo de + 1,2 dia/ano de dias 

consecutivos secos nas regiões interplanálticas. 

 

As microbacias de nascentes de rios em região planáltica (< 900 m) e interplanáltica (< 600 

m) apresentam comportamento semelhante, com tendência negativa de precipitação (– 3,5 

mm/ano) e positiva de dias consecutivos secos (+ 1,0 dia/ano). Por outro lado as regiões de 

cimeira planáltica (> 900 m) apresentaram comportamento oposto, com tendência positiva de 

precipitação (+10,7 mm/ano) e negativa de dias consecutivos secos (de – 1,5 dia/ano). 

Através do mapeamento das características hidrológicas do solo é possível agrupar essas 

microbacias de nascentes de maior ou menor potencial de armazenamento das precipitações. 

Na tabela 5.8 a seguir, também estão contidas informações dos domínios altimétricos e suas 

características pluviométricas subjacentes, entre as áreas de cimeira planáltica (> 900 m), 

planáltica (< 900 m) e as áreas de depressão interplanálticas (< 600 m). 
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POTENCIAL HIDROLÓGICO DE 

PRECIPITAÇÃO NAS UMS 

MUNICÍPIOS 

UMS CAH (mm) Suscetibilidade  Sanharó Poção Pesqueira Belo Jardim 

 Armazenamento Erosão Microbacias de nascentes de rios por altitude acima do nível do mar (0 m) e Bacia Hidrográfica (1) 

 < 600 < 900 > 900 < 600 < 900 > 900 < 600 < 900 > 900 < 600 < 900 > 900 

     

PVA 

médio baixo 4 ipo       2 ipo 5 ipo 3 ipo 2 ipo 

1 cpb 

 

PA 

médio baixo   1 ipo   1 cpb   6 ipo 

4 ipa 

4 cpb 11 ipo 

1 capb 

34 ipo 

10 cpb 

RR 

baixo médio/alto  2 ipo   1 ipo 2 ipo 5 ipa 7 ipo 

3 ipa 

3 ipa 2 ipo 

2 cpb 

1 cpb  

SX 

baixo alto  1 ipo    2 ipo  4 ipa 

1 ipo 

1 cpb 

1  una 

12 ipo 

4 ipa 

4 cpb 1 ipo  

RL baixo alto/muito alto      3 ipo 1 ipa 3 ipa 1 ipa  2 ipo  

       

   4 3 1 0 1 8 6 22 33 15 19 44 

   8 9 61 78 

(1): Capibaribe (cpb), Ipojuca (ipo), Ipanema (ipa), Una (una) 

Tabela 5.8   Potencial hidrológico de solos em microbacias de nascentes de rios na região de estudo. 
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Do total de 156 microbacias na região de estudo, o município de Poção (solo PA) apresentou 

o menor número, uma (1) microbacia com potencial médio de armazenamento e Belo Jardim 

(solo PVA, PA) o maior número sessenta e seis (66). Enquanto Pesqueira (solo RL) 

apresentou cinco (5), o maior número de microbacias suscetíveis à erosão sob risco alto a 

muito alto, nessas condições Sanharó apresentou o menor número, zero (0). 
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5.4       Modelagem teórica de escoamento superficial, precipitação e uso da terra 

O uso do software Hidrograma 2.1 (GPRH /2006) permite identificar cenários hidrológicos 

decorrentes da redução da vegetação em encostas de microbacias de nascentes de rios, 

obtendo o hidrograma de escoamento superficial, a vazão máxima, o tempo de ocorrência, o 

volume de escoamento superficial, a profundidade e a velocidade máxima do escoamento, em 

encostas e canais. 

Utilizando-se da definição das características para uma encosta regular, com os seguintes 

parâmetros para o estudo da seção: a velocidade de infiltração básica (mm/h, m/h ou m/dia, de 

acordo com a configuração selecionada para o sistema); o tipo de cobertura vegetal que 

recobrirá a área a ser explorada; a rugosidade do terreno (obtida a partir de banco de dados); 

comprimento da encosta, em metro (m); e a declividade da encosta (m/m ou % de acordo com 

a configuração selecionada para o sistema). 

O hidrograma de escoamento superficial cria uma representação gráfica da variação da vazão 

do escoamento superficial com o tempo. Para o traçado do mesmo, partiu-se do princípio que 

a vazão aumenta até o momento em que a contribuição advinda do ponto mais remoto atinge a 

seção considerada. A partir de então, a vazão decresce com o tempo. Caso o tempo de duração 

da precipitação seja maior que o tempo de deslocamento, o hidrograma possuirá um trecho de 

valor constante e igual à vazão máxima, durante um tempo dado pela diferença entre a 

duração da precipitação e o tempo de deslocamento.  

5.4.1     Análise de escoamento superficial 

Na presente modelagem teórica de cenário para investigar o escoamento superficial utilizou-

se parcelas de 500 m x 500m (25 hectare), 4 (quatro) tipos de cobertura vegetal em encosta 

regular e o exutório (A,B,C,D,) do canal correspondente. O objetivo das parcelas é explorar a 

importância do uso do solo como fator geoambiental na dinâmica do escoamento superficial 

em encostas: área sem cultivo, com cultivo em curvas de nível, com pastagem em curvas de 

nível e áreas com florestas, ver imagem do modelo na Figura 5.12 a seguir. 
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Figura 5.12  Visualização das áreas de encostas para a modelagem do escoamento superficial. 

 

Para a modelagem teórica do escoamento superficial utilizou-se os dados de precipitação 

disponíveis no Hidrograma 2.1 para os estados do Brasil, utilizou-se a localidade mais 

próxima da região de estudo, Nazaré da Mata (PE), Lat. 07
o
 44‟ S, Log. 35

o
 15‟ W, onde: T é 

o período de retorno (anos);  “k”, “a”, “b” e “c” são parâmetros da equação, que variam para 

cada localidade, obtidos a partir dos dados históricos de precipitação, Tie é o tempo em mm/h, 

Sm e St são a declividade das encontas do canal, adotou-se canal e a encosta regular, com os 

dados de entrada contidos na Tabela 5.9 a seguir.  

 

DADOS DE ENTRADA 
 

PARÂMETROS DA EQUAÇÃO DE CHUVAS INTENSAS 

K: 421,19 a: 0,23 b: 4,0 c: 0,68 T: 15,5 anos 

 

CANAL 

Declividade:   

0,0018 m/m 

Comprimento:    

500 m 

Rugosidade:         

0,03 

Sm:                  

0,418 m/m 

St:                       

0,15 m 

 

ENCOSTA REGULAR 

Declividade:         

0,15 m/m 

Comprimento:      

500 m 

Rugosidade:         

0,25 

Tie:                       

19 mm/h 

 

 

Tabela 5.9  Tabela de dados comuns de entrada da modelagem para os quatro tipos de 

recobrimento de encostas. 
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Os resultados da modelagem para as superfícies de encostas com os 4 (quatro) tipos de 

recobrimento, área sem cultivo, com cultivo em curvas de nível, com pastagem em curvas de 

nível e áreas com florestas, a vazão em função do tempo podem ser vistos nos gráficos e no 

Gráfico 5.21 a seguir. 

Encosta sem cultivo Encosta com cultivo em curvas de nível 

  
 

Encosta com pastagem em curvas de nível Encosta com florestas 

  

Gráfico 5.21  Hidrogramas de vazão máxima e tempo de ocorrência para o canal de 500 m e 

encosta regular, com diversas coberturas e uso da terra. 

 

Os resultados das simulações no Hidrograma 2.1, para áreas agrícolas, utilizaram-se unidades 

de medida em segundos (s), minutos (min), litros, (L), litros por segundo (L/s). Para melhor 

comparar os resultados de vazão e escoamento, adotaram-se metros cúbicos (m
3
) e metros 

cúbicos por segundo (m
3
/s), para o exutório do canal com uma encosta regular investigou-se: 

Vazão Máxima, Tempo de Ocorrência, e Volume de Escoamento Superficial, a profundidade 

ou Nível da Água no canal, e a Velocidade Máxima para um canal triangular, conforme 

apresentados na Tabela 5.10 a seguir. 
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SIMULAÇÕES PARA EXUTÓRIO DE CANAL                                                          

  Tipos de uso do solo em encosta com 500m de comprimento, 

declividade 0,3 m/m e taxa de infiltração de 19 mm/h 

RESULTADOS POR CANAL 

com 500 metros de comprimento e 
declividade 0,0018 m/m 

A B C D 

  Sem cultivo  Com cultivo  Com pastagem  Com floresta  

Vazão Máxima 2,18 m3/s 1,94 m3/s  1,88 m3/s 1,43 m3/s 

Tempo de Ocorrência 33,62 min 35,77min 36,34 min 41,52 min 

Volume de Escoamento Superficial 5.698,81 m3 5.201,19 m3 5.070,68 m3 4.082,75 m3 

Nível da Água 1,35 m 1,29 m 1,28 m 1,15 m 

Velocidade Máxima 0,89 m/s 0,86 m/s 0,86 m/s 0,80 m 

Tabela 5.10  Resultados de simulação para diferentes recobrimentos de vegetação em encostas 

regulares. 

A simulação demonstrou que o uso da terra, investigado através do tipo da vegetação de 

recobrimento em encostas, representa elemento importante no sistema hidrológico, conforme 

demonstrados na redução da Vazão Máxima, de 2,18 m
3
/s em superfícies de solo sem 

vegetação para 1,43 m
3
/s em superfícies com florestas, e na redução do Volume de 

Escoamento Superficial, de 5.698,81 m
3
 em superfícies sem vegetação para 4.082,75 m

3
 em 

superfícies de solo com florestas.  

A vegetação de florestas em encostas é capaz de reduzir em 28 % o Volume de Escoamento 

Superficial e 34 % da Vazão Máxima de canais com relação às encostas sem vegetação.  
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5.5      Avaliação de instrumentos de gestão para microbacias de nascentes 

As microbacias de nascentes são a gênese do sistema fluvial, representam efetivamente a 

menor escala do geosistema maior, de uma bacia ou uma sub-bacia hidrográfica. A partir 

delas nasce efetivamente e flui o rio, ainda que intermitente.  

Dentro da categoria de Unidades de Uso Sustentável, do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação – SNUC, as Áreas de Relevante Interesse Ecológico são em geral de pequena 

extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais 

extraordinárias ou que abriga exemplares raros da biota regional, e tem como objetivo 

manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso 

admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da 

natureza. As Áreas de Relevante Interesse Ecológico são constituídas por terras públicas 

ou privadas. Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e 

restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma Área de 

Relevante Interesse Ecológico.  

Uma Área de Proteção Ambiental – APA pode ser estabelecida em área de domínio 

público e/ou privado, pela União, estados ou municípios, e importante, não sendo 

necessária a desapropriação das terras. Das unidades de conservação integrantes do SNUC, 

a Lei Federal n
o
 9.985/2000, determina categoria de manejo das Unidades de Uso 

Sustentável, com a inclusão das APA´s. A criação de Áreas de Proteção Ambiental – 

APAs, nas microbacias de nascentes de rios se integra aos interesses públicos e privados.  

Sobre o potencial econômico e ambiental das UC, de acordo com o ICMS Socioambiental, 

25% desse tributo será repassado: sendo 10% o valor agregado e 15% considerando a 

implantação de infra-estrutura para destinação final dos resíduos sólidos, a redução da 

mortalidade infantil, a relação entre o número de crianças e as matrículas na rede municipal e 

ainda, a existência de Unidades de Conservação no seu território (SECTMA, 2009). 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente brasileiro, os serviços ambientais: são serviços úteis 

oferecidos pelos ecossistemas para o homem, como a regulação de gases (produção de 

oxigênio e seqüestro de carbono), belezas cênicas, conservação da biodiversidade, proteção de 

solos e regulação das funções hídricas. Dentro dos ecossistemas, as florestas nativas da 

Amazônia oferecem serviços fundamentais para a humanidade, como a participação na 

regulação do clima e a conservação da biodiversidade (MMA, 2010).  
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Ao poder local que anima e preside "às boas práticas do desenvolvimento sustentável" e aos 

governos federais e estaduais que simbolizam junto com o município a Federação, a iniciativa 

inovadora que o Brasil vem construindo com as Unidades de Conservação (UC) 

potencializam e fortalecem a identidade e a integração nacional (BRASIL, 2002).   

A criação de APAs na região de recarga de microbacias de nascentes, nos geosistemas de 

nascentes de rios, potencializa questões federativas, municipais, corrobora economicamente 

na conservação e sustentabilidade dos recursos ambientais e sociais com a criação das UCs.   
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5.6        Discussão dos Resultados 

Neste capítulo estão apresentadas as discussões dos resultados sobre os tópicos da evolução 

climática na região das microbacias, o ordenamento hídrico de microbacias no semiárido e 

sobre as microbacias e gestão do uso múltiplo da terra e da água. 

5.6.1     Evolução climática na região das microbacias 

O clima é um sistema extremamente complexo, apresenta variabilidade espacial e temporal, 

evolui segundo tendências de variabilidade locais e globais. É um sistema em que não há 

equilíbrio, porém, relativa estabilidade temporal, (GUERRA & MARÇAL, 2006). A 

variabilidade do clima é resultante de complexas interações entre os processos físicos diretos 

e de realimentação (“feedback”) do sistema (MOLION, 2008). O sistema de precipitação 

evolui segundo tendências de variabilidades locais, regionais e globais. Os geosistemas de 

nascentes de rios, por sua vez, são abastecidos pela precipitação nas áreas de recarga do 

aqüífero, de infiltração da chuva na sua microbacia de recarga à montante, encontram-se 

localizadas em diferentes altitudes e sob diferentes regimes hidrológicos. 

Estudos relacionados às mudanças climáticas baseados em dados observacionais vêm 

demonstrando a redução de precipitações. A redução do escoamento superficial provocado 

pela mudança no sistema de precipitação, combinado com o aumento da evapotranspiração, 

provoca a redução de vazão (DEPARTAMENT OF CLIMATE CHANGE, 2008). O INPE 

(2008) apresentou um estudo sobre a mudança no clima em dois importantes estados, da 

Amazônia, o Pará e o Maranhão, que juntos respondem por 18% do território brasileiro e por 

30% da Amazônia Legal. Utilizou-se das informações de 36 estações pluviométricas e 

climatológicas, do INMET e da ANA. O estudo aponta para uma elevação da temperatura e 

para uma redução das chuvas em parte da Amazônia. A previsão é de que entre 2010 e 2040 

as chuvas diminuam até 10%. Entre 2041 e 2070, até 20%. E entre 2071 e 2100 redução nas 

chuvas de até 60%. A pesquisa estima o aumento até dois graus entre 2010 e 2040. Entre 2041 

e 2070, o acréscimo seria de até 4 graus; e entre 2071 e 2100 uma elevação ainda maior: de 

até 7 graus. A pesquisa alerta que nestas condições, o balanço hidrológico, poderá sofrer 

alterações, com período de deficiência hídrica futura, ou seja, pode faltar água no grande 

manancial amazônico. As mudanças climáticas podem alterar os níveis dos rios e afetar a 

agricultura, a vegetação nativa e toda espécie de vida neste pedaço da Amazônia 

(GLOBO.COM, 2008). 
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No nordeste brasileiro também se observa a tendência do fenômeno da redução de 

precipitações. Estudos de tendência de precipitação realizados para o estado do Ceará, 

baseados em dados de períodos de 1961 a 2003 e de 1971 a 2000, demonstrou que a tendência 

regional, para o período de chuvas de janeiro a junho, é de redução de precipitação. O total 

anual de precipitação no Ceará tende a uma redução de -5,3mm/ano (-6% por década), 

embora para o mês de janeiro exista uma tendência de aumento de chuvas em +5% por década 

(MONCUNILL, 2006). Estudos de precipitação realizados pelo Laboratório de Meteorologia 

de Pernambuco - LAMEPE, na bacia do rio Pajeú, a maior de Pernambuco com uma área de 

16.838,70 km² correspondendo a 17,02% da área do Estado, sua área de drenagem envolve 28 

municípios dos quais 22 têm suas sedes inseridas na bacia e 19 estão totalmente inseridos, os 

resultados encontrados mostram o aumento dos períodos de estiagem, com o aumento dos 

dias secos, do tamanho médio dos veranicos e dos máximos veranicos (LACERDA, MELO, 

SOARES, 2009). 

Os resultados das análises pelo LAMEPE (2009) das freqüências de ocorrência de chuvas 

intensas, também, mostraram que na microrregião do Pajeú, as precipitações extremas estão 

aumentando. Também identificou o aumento da temperatura do ar sobre o Sertão de 

Pernambuco, promovendo aumento da evapotranspiração, aumento da deficiência hídrica.  

A variabilidade hídrica das microbacias na região semi-árida pernambucana, identificada a 

partir da variável precipitação, através da análise de freqüência de totais mensais em séries 

temporais de 74, 45, 22 e 11 anos de postos pluviométricos selecionados segundo a altitude, 

além de demonstrar a variabilidade espacial da precipitação, entre as regiões de cimeira 

planáltica dos Brejos de Altitude e as regiões de depressão interplanáltica, domínio das 

Caatingas, evidenciou a existência de variabilidade no tempo, com importantes mudanças no 

sistema de precipitação. 

Na região de cimeira planáltica da Borborema, cujas altitudes variam dos 900 m a 1150 m 

acima do nível do mar, apresentam freqüências e tendências de aumento de chuvas 

importantes e redução de dias consecutivos secos. Nessa região, as microbacias de nascentes 

de cimeira planáltica, a freqüência de meses com totais de precipitação importantes, entre 100 

mm e 200 m, é de 46%. Enquanto nas regiões de depressão interplanáltica a freqüência de 

meses com esses totais mensais é de apenas 22%. O comportamento da tendência de 

precipitação na região de cimeira planáltica, com o nível de significância estatística de p< 0,4, 

apresenta tendência positiva de acréscimo médio de chuvas de +10,7 mm/ano na precipitação 
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total. Ainda nessa região, o comportamento da tendência de dias consecutivos secos, com o 

nível de significância estatística de p< 0,3, há uma tendência negativa com redução de – 1,5 

dia/ano nas regiões de cimeira planáltica. 

Por outro lado, a freqüência de meses que não chove (0 mm), em região de microbacias de 

nascentes em região planáltica tem aumentado em +6,3% dos meses com totais mensais sem 

precipitação. O comportamento de tendência dos dias consecutivos secos, com o nível de 

significância estatística de p< 0,2 apresenta tendência positiva de aumento de + 0,9 dia/ano 

nas regiões planálticas. 

Da mesma maneira, a freqüência de meses de precipitação com totais de100 mm e 200 mm, 

em região de microbacias de nascentes em região de depressão interplanáltica, observou-se 

redução de – 2,5% dessa classe de chuvas. Os meses com totais mensais de chuvas de 200 

mm e 400 mm juntos apresentaram redução de -0,6%. Os meses com totais de 400 mm de 

chuva observou-se redução de freqüência de – 0,7%. Considerando as tendências de todos os 

postos pluviométricos da região de pesquisa, há um aumento médio de + 1,2 dia/ano de dias 

consecutivos secos nas regiões interplanálticas. Nessa região o aumento de período seco nas 

áreas das micro-bacias de nascentes de rios, com aumento da freqüência de meses sem 

precipitação (0 mm), aumento da tendência de dias consecutivos secos, redução geral da 

precipitação nas regiões de depressão interplanáltica do Semiárido pernambucano, 

potencializa o risco de eutrofização de reservatórios e de redução da recarga de aqüíferos 

coluviais, em conseqüência a redução da oferta ecológica de água para o meio ambiente.  

A redução da freqüência de meses com totais de chuvas significativas (100 mm, 200 mm e 

400 mm) reduz a oferta da água para o abastecimento de populações difusas das áreas de 

microbacias de nascentes, distribuídas na região semiárida do estado.  

Por outro lado, a redução de meses sem chuva e o aumento da freqüência da classe de meses 

de chuvas significativas em áreas de microbacias de nascentes de cimeira planáltica, associada 

às práticas inadequadas de uso do solo, reduz a eficiência do sistema hidrológico reduzindo  o 

tempo de infiltração, aumenta a erosão, provoca a perda de solo e da fertilidade.  

A eficiência do sistema hidrológico é sensível a vários fatores naturais e antrópicos, entre eles 

pode-se destacar as práticas inadequadas de uso do solo e da água. O uso do solo representa 

elemento importante no sistema hidrológico. A vegetação de florestas em encostas é capaz de 
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reduzir em 28 % o Volume de Escoamento Superficial e 34 % da Vazão Máxima de canais 

com relação às encostas sem vegetação.  

Esses fatores associados às tendências de evolução do sistema climático, nas áreas onde se 

encontram a microbacias de nascentes entre outras conseqüências, potencializam a 

vulnerabilidade dos recursos hídricos com relação à quantidade e à qualidade da água 

disponível na região de microbacias de nascentes. Esses fatores, ainda, põem em risco a 

segurança hídrica de populações difusas nas próximas décadas. 

Em relação ao método de pesquisa da precipitação e as variações climáticas observadas na 

região, a construção de hidrogramas tem caráter preliminar em qualquer estudo, é um 

importante indicador da distribuição de dados, se os dados seguem uma função normal ou 

não, o intervalo de classes e sua freqüência.  

Deve-se destacar, entretanto, que o estudo dessas freqüências através da Transformata de 

Ondaletas permite avaliar a modulação e distribuição temporal da estrutura da freqüência de 

dados de precipitação, temperatura, vazão, qualidade de água, entre outros, em múltiplas 

escalas de tempo. O uso das Ondaletas pode auxiliar no planejamento e a gestão do recurso 

disponível, no que se refere a sua quantidade e sua qualidade distribuída no tempo. 

Recomenda-se portanto, o uso dessa metodologia. 

A Ondaleta é uma espécie de função matemática usada para dividir uma dada função, ou um 

sinal contínuo em componentes de diferentes freqüências, estuda cada componente em 

resolução para diferentes escalas. A Transformata de Ondaletas (TO), ou Trasformata 

Wavelet, é a representação da função por ondaletas, que são escaladas e transladadas em 

cópias (onda/filha) de comprimento finito ou por ondas de redução rápida de oscilações 

(onda/mãe).  A TO representa funções que apresentam descontinuidade e baixos valores, 

desconstroem, reconstroem sinais finitos não-periódicos ou não-estacionários. A 

Transformada de Ondaletas (TO) aplicada às séries temporais constitui-se em uma poderosa 

ferramenta de análise local da variação de sinais de potências e vem sendo utilizada em 

diversos ramos da ciência (VITORINO, 2008). 

O método fractal que vem sendo aplicado aos dados meteorológicos observacionais com o 

intuito de diagnosticar as múltiplas escalas de tempo existentes no sinal atmosférico 

observado é o da ondaleta. Neste caso é utilizada para análise a parte real dos coeficientes de 

ondaletas que revelam informações de amplitude e fase das oscilações. A idéia aqui é detectar 
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o comportamento das oscilações dos sinais atmosféricos relacionados com a dinâmica das 

mudanças de tempo local e regional. Possibilitando o acompanhamento e a compreensão da 

estrutura em tempo-escala das oscilações associadas às escalas de tempo.  

Os fractais têm se mostrado uma ferramenta poderosa para classificar, qualificar e melhor 

entender a estrutura, a dinâmica e a evolução de sistemas complexos em estudos ambientais: 

tipos de nuvens em estudos de clima (LOVEJOY, 1982), (LAUX, 2001); no estudo clima 

urbano, na distribuição do sistema viário, da malha urbana e de quarteirões e a distribuição da 

vegetação na formação de ilhas de calor urbano (BARRETTO, 1997), feições hidrográficas na 

fotogrametria digital em microbacias (HOTT, 2002); fragmentação de florestas (YAMAJI, 

2002); em sistema multiparâmetro, temperatura do ar e da água, limnologia, para o 

monitoramento ambiental (ASSIREU, 2005); classificação de imagens de satélite para o 

sensoriamento remoto (HOTT, 2005); estudos do El Niño, temperatura de oceanos 

(TORRENCE, WEBSTER, 1999); estudo de turbulência na camada limite da atmosfera sobre 

a copa de florestas tropicais (CAMPANHARO, 2005). 

5.6.2     Ordenamento hídrico de microbacias na área de estudo 

Os geosistemas de microbacias de nascentes na região semiárida podem ser ordenados 

segundo a sua variabilidade hídrica, a partir dos atributos hidrológicos do tipo de solo e 

segundo as suas altitudes, da freqüência da precipitação nas áreas onde ocorre o 

reabastecimento do aqüífero, pelo seu potencial de armazenamento da água. 

A Zona de Recarga Indireta, onde ocorre o reabastecimento do aqüífero a partir da drenagem 

(filtração vertical) superficial das águas e do fluxo subterrâneo indireto, ao longo do pacote 

confinante sobrejacente, nas áreas onde a carga potenciométrica favorece os fluxos 

descendentes, é realizado o reabastecimento do aqüífero. Das (156) microbacias analisadas na 

região de estudo, as localizadas em solos PVA/PA (87) apresentam o potencial médio de 

armazenamento e baixo potencial de erosão, nos solos RR/SX (59) apresentam baixo 

potencial de armazenamento é médio potencial de erosão, nos solos do grupo RL (10) 

apresentam baixo potencial de armazenamento e alto potencial de erosão. Os aqüíferos 

porosos coluviais do geosistema das microbacias de nascentes constituem importantes 

aqüíferos, pelo volume de água que podem armazenar sem perdas pela evaporação.   

A exemplo, da distribuição e visualização espacial em 3D (com o auxílio do ImageJ3D) de 

uma área de microbacias de nascentes, destacou-se a sub-bacia do rio Canabrava com área 
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planimétrica de 14 km
2
, pertencente à bacia do Ipojuca, localizada no município de Pesqueira 

em região de cimeira planáltica, apresenta quatro (4) microbacias de nascentes com área total 

de 4,6 km
2
 (A= 0,9 km

2
, B= 1,4 km

2
, C= 1,7 km

2
, D= 0,6 km

2
), como pode visto na Figura 

5.13 a seguir.  

 

Figura 5.13  Delimitação de microbacias de nascentes do rio Canabrava, Pesqueira (PE). 

 

Vale lembrar que, uma particularidade desses aqüíferos é que sua porosidade quase sempre 

homogeneamente distribuída permite que a água flua para qualquer direção, em função tão 

somente dos diferenciais de pressão hidrostática ali existente. Poços perfurados nesses 

aqüíferos podem fornecer água de boa qualidade. (ÁGUA SUBTERRÂNEA, 2008). 

5.6.3       Microbacias e gestão do uso múltiplo da terra e da água 

Apoiado no conceito científico de paisagem que “abrange uma realidade que reflete as 

profundas relações, onde se inscreve uma combinação de fatos naturais e antrópicos. A 

paisagem, fisionômica e qualitativa, é o ponto de partida para a análise dos fatos numa 

A 

B 

C 

B 
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perspectiva sistêmica, assimilando-a a uma unidade territorial” (CASSETI, 2001). As 

microbacias de nascentes de rios são unidades hidrológicas autônomas, são ecossistemas 

sensíveis às demandas antrópicas que influenciam a recarga de aqüífero, a aceleração da 

erosão e do escoamento superficial, a redução de biomas florestais, ainda, aos efeitos naturais 

das tendências da precipitação pluviométrica na região.  

O semiárido brasileiro apresenta situações mais difíceis de serem superadas do que as regiões 

de outras regiões semiáridas do mundo. Aqui os solos são, em sua maior parte, muito rasos, 

com a rocha quase aflorante, o que compromete a existência de aqüíferos, sua recarga e 

qualidade das águas; temperaturas elevadas conduzem a altas taxas de evaporação; poucos 

rios perenes; concentração populacional das mais altas entre os semi-áridos do mundo geram 

pressões excessivas sobre os recursos hídricos. Para atender às necessidades de água 

destinadas aos diversos usos, é importante que se entenda a particularidade das soluções. Não 

se pode imaginar que grandes canais e adutoras irão abastecer as populações rurais difusas, 

exceto aquelas próximas ao traçado das obras. Portanto, cisternas, pequenos reservatórios, 

poços, dessalinizadores devem ter seu uso ampliado e melhorado, particularmente na 

operação e manutenção. No que se refere à revitalização de bacias, entre outras iniciativas, 

devem ser destacadas as ações de saneamento dos municípios da bacia, complementadas por 

programas de revitalização do território: reflorestamento, proteção de nascentes, controle de 

erosão e outras ações, (CIRILO, 2008). 

Toda abordagem no semiárido, sobre desenvolvimento que busque ser sustentável deve 

considerar as questões que digam respeito às possibilidades de sustentabilidade social, 

econômica, ecológica, espacial, cultural e política (MOTA, 2000). A sustentabilidade envolve 

controle da oferta, da demanda, enfoca questões que se referem às águas superficiais, às águas 

subterrâneas. A gestão integrada dos recursos hídricos, com a conservação desses recursos, 

através de sua recuperação, revitalização e uso dos instrumentos de gestão, objetivam o 

aumento de sua disponibilidade, em quantidade e qualidade. Fundamentados no conceito de 

sustentabilidade social, econômica e ambiental e de acordo com as potencialidades e as 

vulnerabilidades dos recursos disponíveis, através de um processo de planejamento 

participativo, com a mobilização de todos os segmentos da sociedade (PERNAMBUCO, 

2002). 

Destacando da Conferência do Milênio, promovida pela ONU em Setembro de 2000, entre as 

chamadas Metas do Milênio, MDMs (Millennium Development Goals), a meta 7: a 
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sustentabilidade ambiental é um princípio decisivo para eliminar a pobreza. A quantidade de 

água potável disponível tem diminuído dramaticamente e têm seus maiores impactos na 

empobrecida população dos países em desenvolvimento, onde são necessárias implementar 

intervenções específicas na gestão do meio-ambiente, promovendo mudanças estruturais que 

integrem questões ambientais a todas as políticas setoriais (PNUD-Brasil, 2008). Devido à 

dificuldade de se planejar a intervenção em bacias hidrográficas, nasceram os programas de 

microbacias para reduzir a degradação das terras e a conservação dos rios (AG SOLVE, 

2007).  

As microbacias de recarga de nascentes de rios são geosistemas estratégicos para o 

planejamento e execução de medidas mitigadoras na potencial redução da disponibilidade de 

água, quanto à quantidade e à qualidade, para as populações difusas nas próximas décadas 

frente às alterações climáticas observadas na região.  

As microbacias de nascentes podem ser consideradas como sistemas dinâmicos, complexos, 

não-lineares: “sistemas que são sensíveis as rupturas, irreversibilidade, imprevisibilidade das 

mudanças e de auto-regulação dos sistemas abertos, em que não há equilíbrio, porém, 

relativa estabilidade temporal”, (GUERRA & MARÇAL, 2006).  As microbacias são 

sensíveis às alterações climáticas e ao uso da terra, são geosistemas e “constituem uma boa 

base para os estudos de organização do espaço compatível com a escala humana, 

corresponde a dados ecológicos relativamente estáveis, nos níveis superiores a ele só o 

relevo e o clima importam e, acessoriamente, as grandes massas vegetais (BERTRAND, 

2004). Destacando que elas são sensíveis as demandas sociais e as incertezas políticas.  

A microbacia está  associada à realização de programas de desenvolvimento sustentável, 

tendo como beneficiários diretos comunidades rurais, reduzindo as dificuldades de se planejar 

a intervenção em bacias hidrográficas, com toda a sua complexidade e infinitas variáveis 

sócioeconomicas e ambientais (PLANETA ORGÂNICO, 2006). Considerando, uma das suas 

características importantes dos geosistemas das microbacias de recarga de águas 

subsuperficiais de nascentes de rios, a sua distribuição geográfica difusa, esses geosistemas 

encontram-se sob diferentes regimes climáticos, pluviométricos e de solos com distintas 

características hidrológicas. Esses geosistemas necessitam, portanto, de análises, manejo e 

gestão diferenciada. 

As primeiras experiências brasileiras voltadas para a sustentabilidade de microbacias foram 

realizadas por volta de 1978, no Município de Campo Mourão, no Paraná, com um programa 
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de recuperação do ambiente produtivo, desenvolvido na microbacia do Rio do Campo foi 

pioneiro no País na utilização do sistema de manejo integrado de solos e águas. Implantando o 

sistema de terraceamento mecânico, adequação de estradas rurais e reflorestamento ciliar. Nos 

anos 80, intensificou-se o trabalho com a implantação do plantio direto e o controle da 

poluição, através da instalação de abastecedouros comunitários. O controle biológico de 

pragas no combate à lagarta da soja, reduzindo os custos de produção da safra, além de evitar 

à contaminação do meio ambiente, a quebra do equilíbrio biológico, as intoxicações humanas 

provocadas pelos agrotóxicos e a melhoria da qualidade da água consumida pela 

população. Em 1998 o trabalho realizado pelo Município foi contemplado pelo prêmio Paraná 

Ambiental (PMCM, 2008).  

A Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Pernambuco – CPRH iniciou 

o Projeto de Proteção e Conservação da Bacia do Rio Ipojuca através do Programa Nacional 

de Meio Ambiente II – PNMA II, com o Plano de Monitoramento Ambiental da Recuperação 

e Proteção das Nascentes do Biturí (2003), nas nascentes do tipo surgência natural de água 

subterrânea, popularmente conhecida como “olho d‟água”. No semiárido pernambucano 

muitas dessas nascentes, ainda de águas límpidas, estão ameaçadas pelo desmatamento, o que 

pode comprometer o manancial. Apesar das dificuldades, a iniciativa obteve alguns primeiros 

resultados, com as mudas cobrindo e protegendo algumas nascentes. Vale destacar que após 

processo de criação do Conselho dos Usuários do Açude do Biturí, o conselho formalizou-se 

em uma organização não-governamental – ONG, fundada para tentar preservar suas 

nascentes. As propriedades que tiveram mais sucesso no reflorestamento foram as que 

contaram com o cuidado e a compreensão dos moradores do local, em algumas, as árvores em 

2007 já atingiam cerca de três metros (JC-PE/2007).  Lembrando que a vegetação de florestas 

em encostas é capaz de reduzir em 28 % o Volume de Escoamento Superficial e 34 % da 

Vazão Máxima de canais com relação às encostas sem vegetação.  

Destacando que a microbacia é unidade natural da ação do planejamento agrícola e ambiental 

(PLANETA ORGÂNICO, 2006), o geosistema de microbacias de nascentes representa o 

equilíbrio entre o gigantismo de uma bacia hidrográfica e a dimensão individualizada e 

reduzida  de uma propriedade rural. Esses geosistemas possuem pequena área, entre 1 km
2
 a 4 

km
2
, dependem de características geológicas, topográficas, tipo de malha hídrica da região, 

etc.  As APP‟s ao redor de nascentes de rios com o raio mínimo de 50 metros de que dispõe o 

Código Florestal (Lei Federal nº 4.771, de 15 de setembro de 1965) e suas sucessivas 

modificações (Lei Federal n
o
 7.754 de 14 de abril de 1989) que considera essas áreas de 
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preservação permanente, não cobrem a área suficiente para proteger os olhos d´água, ou o seu 

geosistema, a microbacia de recarga da nascente do rio.  

Vale lembrar que a nascente resulta de fatores geomorfológicos próprios de uma determinada 

microbacia de drenagem, formando um geosistema. Nem toda vertente ou canal de ordem 1,  

apresenta condições geomorfológicas intrínsecas para criar uma bacia de recarga (bacia 

hidrográfica contribuinte) e formar nascentes de rio.  

Uma das características mais importantes do geosistema de microbacias de nascentes está na 

sua distribuição difusa, atinge todos os recantos do território administrativo estadual, e 

particularmente, o território municipal. Fundamentalmente, todo município possui certo 

número de geosistemas de nascentes de rios e populações rurais difusas. As microbacias de 

nascentes possuem pequena área, elas são encontradas em sua maioria em áreas rurais, cujas 

propriedades são particulares, pertencentes a pequenos, médios, ou mesmo grandes 

proprietários rurais.  A região que cobre os municípios de Pesqueira, Poção, Belo Jardim, 

Sanharó, possui uma área total de 2.153 km
2
. Segundo os dados da malha hídrica do ZAPE 

(SILVA et al, 2000) esses municípios possuem 156 microbacias de nascentes de rios.  

 

Identificou-se nos municípios pernambucanos que cobrem a região de estudo: Belo Jardim, 

Pesqueira, Poção, Sanharó, 156 microbacias de aqüífero intersticiais, com depósitos regionais 

de coluviões de rochas cristalinas. As microbacias de nascentes foram ordenadas segundo as 

suas altitudes, em regiões de cimeira planáltica (86 microbacias), planáltica (45 microbacias) 

e de depressão interplanálticas (25 microbacias). Onde a altitude acarreta diferentes regimes 

pluviométricos, com freqüências e tendências distintas de regime de chuvas.  

 

A partir da localização no mapa digital na escala de 1/100.000, da malha hídrica contida no 

ZAPE (SILVA et al, 2001), e do estudo de altimetria realizado com os dados do SRTM 

(2000) da NASA,  a Figura 5.14 a seguir apresenta a drenagem na região de estudo, cada 

ponto (vermelho, amarelo ou verde) representa e localiza uma microbacia (as APA´s), 

enquanto que os limites municipais estão representados em linhas negras, destacando Poção, 

Pesqueira, Sanharó e Belo Jardim.  
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Figura 5.14  Detalhe da distribuição difusa de APA‟s, destacando a compartimentação das 

microbacias por altitude e os limites municipais em Pernambuco 

 

As Áreas de Preservação Permanente – APP, quanto ao tamanho das áreas adjacentes a 

recursos hídricos; no entorno dos reservatórios artificiais, determina ainda que as APP‟s 

(Código Florestal, 1965) ao redor de nascentes, ou olhos d´água, mesmo que intermitentes 

devem ter raio (r) mínimo de 50 metros (0,05 km). Desta forma, cada uma dessas APP‟s 

possuem, aproximadamente (A= π x r
2
), uma área de apenas 0,008 km

2
 por nascente, ou 

considerando as 156 nascentes a área total é de 1,248 km
2
.   

Por outro lado, a inclusão dos geosistemas de microbacias de nascentes de rios como Áreas de 

Proteção Ambiental – APA‟s ao redor da APP‟s Federais podem proteger os geosistemas de 

nascentes. A área que cobre os municípios de Pesqueira, Poção, Belo Jardim e Sanharó possui 

2.153 km
2
. Computando uma área de cerca de 3 km

2
 (em média) para cada uma microbacia de 

nascente nesses municípios, juntos eles podem possuir uma área total de microbacias de 

nascentes superior a 468 km
2
. Esses 156 geosistemas de microbacias de nascentes podem 
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cobrir mais de 20% do território desses municípios. Esses geosistemas são áreas de grande 

potencial para a gestão ambiental, pontuando a conservação do recurso hídrico.   

Destacando o atributo geográfico mais importante do geosistema de microbacias de nascentes, 

a sua distribuição difusa, implica que fundamentalmente todo município possui certo número 

de geosistemas de nascentes de rios, atingindo populações rurais difusas. Lembrando que para 

se instalar uma APA, ou consórcio de APA‟s distritais ou intermunicipais, é necessário criar 

um Conselho, presidido pelo órgão responsável por sua administração, constituído por 

representantes dos órgãos públicos, organizações da sociedade civil e da população residente. 

A instalação de uma APA Municipal pode obedecer ao princípio federativo (APA- 

Federal/Estadual) e captar recursos para a gestão dos recursos e serviços ambientais.  

Os serviços ambientais: são serviços úteis oferecidos pelos ecossistemas para o homem, como 

a regulação de gases (produção de oxigênio e seqüestro de carbono), belezas cênicas, 

conservação da biodiversidade, proteção de solos e regulação das funções hídricas, 

participação na regulação do clima e a conservação da biodiversidade. Importante destacar o 

Programa de Desenvolvimento Socioambiental da Produção Familiar Rural  (Proambiente) 

que tem como objetivo promover o equilíbrio entre a conservação dos recursos naturais e 

produção familiar rural.  

O Programa Proambiente tem como princípios norteadores a gestão compartilhada, o controle 

social, o planejamento integrado da unidade de produção e o reconhecimento dos serviços 

ambientais (MMA, 2010). Onde é imprescindível ampliar as formas de proteção, manejo e 

uso das florestas nativas que assegurem geração de renda, aprimoramento da qualidade de 

vida dos moradores, e a manutenção dos serviços ambientais das microbacias de nascentes de 

rios por exemplo. 

Dentre as diversas conceituações para uma microbacia é ser unidade natural de planejamento 

agrícola e ambiental, adequada à implantação de novos padrões de desenvolvimento rural, que 

representa uma etapa no processo de aproximações sucessivas rumo ao ideal de um 

desenvolvimento rural sustentável. (PLANETA ORGÂNICO/2006). O "Programa de 

Desenvolvimento de Recursos Hídricos para o Semiárido Brasileiro - PROÁGUA 

SEMIÁRIDO", da Secretaria Nacional de Recursos Hídricos do MMA, contempla os estados 

integrantes do semiárido brasileiro na elaboração de uma estratégia de gestão de recursos 

hídricos para o desenvolvimento sustentável do semiárido, de forma global, uma vez que 

estará baseado em agroecossistemas estratégicos, representativos, estudados e classificados 
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pela equipe técnica do Banco do Nordeste. Entre seus objetivos é desenvolver estudos com 

vistas a identificar soluções eficazes para adequar as disponibilidades e as demandas de água 

na região semiárida brasileira (PROAGUA,2007). 

Desta forma os geosistemas das microbacias de nascentes de rios podem se integrar às ações 

já previstas pelo Estado de Pernambuco, a serem custeadas com recursos do PROÁGUA 

SEMIÁRIDO, e poderão ser desenvolvidas pela própria Secretaria de Recursos Hídricos, no 

que se refere ao Fortalecimento Institucional, e a execução de obras estruturadas. E entre suas 

diretrizes destaca-se a Consolidação da Política Estadual de Recursos Hídricos, em 

consonância com a Lei Estadual 11.426, de 17 de janeiro de 1997; Fortalecimento do Sistema 

Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco; Conservação da 

qualidade das águas dos mananciais; Utilização racional da água, envolvendo educação 

ambiental, uso e controle dos Recursos Hídricos; Desenvolvimento de um programa 

permanente de convivência com as secas e a Integração dos programas do Estado e da União 

(PERNAMBUCO, 2008).   

As empresas privadas também se envolvem nesse problema, a Votorantim Celulose e Papel – 

VCP desenvolve o monitoramento de bacias hidrográficas desde 1989, e participa da Rede de 

Monitoramento Ambiental em Microbacias (REMAN), que é composta por 18 microbacias 

experimentais localizadas no interior do estado de São Paulo em áreas de reflorestamento com 

diferentes condições edafo-climáticas. O objetivo da REMAM é monitorar e avaliar 

operações florestais em relação à qualidade e quantidade de água e ciclagem de nutrientes, 

além de obter e aperfeiçoar indicadores hidrológicos para a busca do manejo sustentável de 

florestas plantadas (AG SOLVE, 2007). 

A Caatinga possui atualmente metade de sua cobertura vegetal original, em 2008 a vegetação 

remanescente da área era de 53,62%. No Plano de Combate ao Desmatamento na Caatinga, 

dentre as ações de mitigação previstas estão: (i) recuperação de solos em micro-bacias, (ii) 

reflorestamento, e (iii) linhas de crédito para combate à desertificação, que no futuro deve ser 

incorporado ao Plano Brasileiro de Mudanças Climáticas, para amenizar os efeitos da 

desertificação no semi-árido brasileiro. A Secretaria de Biodiversidade e Florestas do MMA 

divulgou que a Caatinga tem apenas 7% de áreas protegidas, somando áreas estaduais e 

federais, sendo que 2% são de proteção integral e os outros 5% são de unidades de 

conservação de uso sustentável (ESTADÃO, 2010).  
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Para a promoção do Manejo Florestal Sustentável em Pequena Escala no Estado do Amazonas 

(2010), o Programa Zona Franca Verde, pelo Projeto Floresta Viva, destaca alternativas de 

interface entre as populações locais, os produtos e os serviços ambientais. Os ecossistemas 

(florestas, cerrados, caatingas, manguezais, recifes, mananciais, etc.) oferecem à humanidade 

uma variedade de produtos (madeira, frutos, peles, carne, sementes, medicinas, entre outros) e 

serviços no âmbito local, nacional e mundial. Constituem uma base de sustentação e fonte de 

renda importante para a sociedade (AMAZONAS, 2010).  A instalação de APA‟s Municipais 

ou Estaduais nas microbacias de nascentes de rios se adapta ao Sistema de Unidades de 

Conservação, são geosistemas que permitem o manejo integrado do uso da terra e da água. 

Elas estão sob o domínio de variadas condições edafoclimáticas e são vulneráveis aos 

impactos da potencial modificação climática sobre os recursos hídricos nos municípios do 

Semiárido.  

Ainda, as APA‟s são também sensíveis às instabilidades políticas municipais nas ações de 

sustentabilidade na prestação do serviço da gestão ambiental. Nesse sentido, os consórcios 

municipais podem ampliar o compromisso municipal de programas nas soluções conjuntas de 

políticas de interesse de uma mesma região.  

Os consórcios são pessoas jurídicas de direito privado, o que permite maior flexibilização 

administrativa, onde a contratação de pessoal é realizada segundo a lógica de mercado com 

pagamento de salários competitivos aos especialistas. Esses incentivos tendem a melhorar o 

desempenho dos profissionais e elevar a qualidade dos serviços oferecidos pelas 

municipalidades às suas populações, considerando aqui os custos com os serviços de gestão 

ambiental que essas prefeituras devem prestar às suas populações (TEIXEIRA et al, 2003). 

A exemplo de compromisso municipal exitoso para a gestão sustentável pode-se destacar o 

consórcio intermunicipal dos serviços de saúde, coordenado pelo Sistema Unificado de Saúde 

– SUS, que é uma iniciativa autônoma de municípios localizados em áreas geográficas 

contíguas, que se associam para gerir e prover conjuntamente serviços especializados e de 

apoio diagnóstico de maior densidade tecnológica à população das municipalidades 

participantes. Essas associações são uma forma inovadora de gestão, agrega municípios e traz 

significativas economias de escala. A parceria exige um incremento dos gastos locais, porém 

permite a ampliação e diversificação da oferta de serviços 

Destacando a gestão e o serviço ambiental dos geosistemas de microbacias de nascentes e os 

seus custos para manter o desempenho dos profissionais e elevar a qualidade dos serviços 
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oferecidos pelas municipalidades, a existência de outros incentivos aos municípios, para 

recursos através do ICMS Socioambiental, no estímulo da criação de Unidades de 

Conservação em seus territórios.   

O ICMS Socioambiental em Pernambuco (Lei Estadual nº. 11.899 de 21 de dezembro de 

2000) contempla os municípios que além do meio ambiente, também investem em saúde, 

educação e cultura. De acordo com o ICMS Socioambiental, 25% desse tributo serão 

repassados: 10% o valor agregado e 15% considerando a implantação de infra-estrutura para 

destinação final dos resíduos sólidos, a redução da mortalidade infantil, a relação entre o 

número de crianças e as matrículas na rede municipal e a existência de Unidades de 

Conservação (SECTMA, 2009). 
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6           CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Neste capítulo estão apresentadas as conclusões e recomendações; a partir do objetivo 

principal da tese: investigar o potencial de gestão ambiental para a região de microbacias de 

nascentes de rios no semiárido pernambucano, face às alterações antrópicas e climáticas, 

analisadas segundo os objetivos específicos: (i) analise da altimetria e a sua relação com a 

variabilidade de precipitação na região das microbacias de nascentes de rios; (ii) investigação 

do comportamento hidrológico das precipitações na área de estudo; (iii) modelagem do 

escoamento superficial, a relação entre precipitação e uso da terra; (iv) avaliação das 

interfaces entre as características hidrológicas de solos e precipitação na região das 

microbacias; (v) e da avaliação dos instrumentos de gestão de um sistema de microbacias de 

nascentes, para a inserção nas políticas municipais e estaduais, de recursos hídricos e de meio 

ambiente. 

 

6.1     Conclusões 

O sistema de precipitação evolui segundo as alterações sazonais e extrasazonais, às tendências 

de variabilidades locais, regionais e globais. Os geosistemas de microbacias de nascentes de 

rios, abastecidos pela precipitação nas áreas de recarga do aqüífero, encontram-se localizadas 

em diferentes altitudes, estão sob diferentes regimes de precipitação, apresentam diferentes 

características de infiltração de solos, e também são sensíveis às ações antrópicas. Esses 

fatores alteram a disponibilidade hídrica das microbacias de nascentes. As microbacias são 

unidades geoambientais fundamentais de grande potencial para a ação local de políticas 

públicas. 

A análise da altimetria e a sua relação com a variabilidade de precipitação na região das 

microbacias de nascentes de rios demonstrou que existe relação entre a altitude e os valores da 

freqüência relativa (FR) e o total acumulado (T) de precipitações.  

A partir dos dados de séries históricas de estações pluviométricas, na região de depressão 

interplanáltica e planáltica (< 600m, <900m) observou-se que para os meses sem chuva e para 

os meses de pequena precipitação (0 mm e 25 mm) o total acumulado (TA) representa mais 

da metade do período a média de 58%, enquanto que nas regiões de cimeira planáltica 

(>900m) dos Brejos de Altitude a média é de 31%. Os meses de maior precipitação (100 mm 
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e 200 mm) apresentaram na região interplanáltica e planáltica a média de 25%, enquanto as 

regiões de cimeira planáltica a média de 46%. Para os meses com totais de chuvas maiores (>) 

que 400 mm na região de cimeira planáltica a freqüência relativa (FR) média foi de 1,2%. 

Não houve ocorrência dessa classe de chuvas nas regiões interplanálticas e planálticas 

investigas no Agreste pernambucano. 

Na pesquisa de campo identificaram-se aquelas microbacias que apresentam nascentes 

efêmeras (que vertem apenas durante o período de chuvas) e as nascentes intermitentes (que 

cessam após semanas ou poucos meses a época de chuvas) encontradas nas regiões planálticas 

(<900m) e interplanálticas (<600m) domínio da Caatinga; e as nascentes semiperenes (que 

mesmo em período de estiagem apresentam água em seu ´caldeirão´, mas não vertem nessa 

época) e as nascentes perenes (que vertem mesmo em período de estiagem prolongada) 

encontradas nas regiões de cimeira planáltica (>900m), nos Brejos de Altitude, com 

ocorrência de matas úmidas e subumidas. 

Na investigação do comportamento hidrológico das precipitações na área de estudo, a partir 

da análise de tendência com o software RClimdex 1.9, com os dados de precipitação total 

diária,  as variações climáticas em que o índice apresentou tendência linear (positiva ou 

negativa), destacando o possível comportamento das referidas tendências de precipitação e 

dos dias consecutivos secos. 

As microbacias de nascentes de rios apresentam comportamento hidrológico distintos, entre 

as localizadas nas regiões de cimeira planáltica (>900m), planáltica (<900) e interplanáltica 

(<600m). O resultado da análise de tendência da precipitação (Y) em função do tempo (X), 

em área de cimeira planáltica apresentou tendência positiva de aumento da precipitação total, 

um acréscimo médio de chuvas de +10,7 mm/a. Para a região planáltica, apresentaram uma 

redução média de chuvas de – 3,4 mm/a. Para a região de depressão interplanáltica há redução 

média de – 3,0 mm/a da precipitação total. Para as regiões de Brejos de Altitude que tendem a 

aumentar (+10,7 mm/a) suas precipitações, conseqüentemente, à maior oferta da água nas 

suas zonas de recarga de aqüífero. Por outro lado, as microbacias localizadas em regiões 

planáltica e, sobretudo nas regiões interplanálticas das caatingas, simetricamente apresentam 

tendência de redução (– 3,2 mm/a) das precipitações e, conseqüentemente, menor oferta de 

água nas zonas de recarga das microbacias de nascentes de rios. 

No estudo do comportamento dos dias consecutivos secos (CDD) em região de cimeira 

planáltica identificou-se uma tendência negativa com redução média de  – 1,5 dia/a. Em região 
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planáltica identificou-se um aumento médio de + 0,9 dia/ano. Em região de depressão 

interplanáltica, observou-se um aumento médio de + 1,2 dia/ano de dias consecutivos secos nas 

regiões interplanálticas. 

Na modelagem do escoamento superficial, para investigar a relação entre precipitação e uso 

da terra, auxiliado pelo software Hidrograma 2.1 (GPRH /2006), permitiu identificar cenários 

hidrológicos decorrentes da redução da vegetação em encostas de microbacias de nascentes de 

rios, através do hidrograma de escoamento superficial. 

A simulação demonstrou que o uso da terra, investigado através do tipo da vegetação de 

recobrimento em encostas, representa elemento importante no sistema hidrológico. A 

vegetação de florestas em encostas é capaz de reduzir em 28 % o Volume de Escoamento 

Superficial e 34 % da Vazão Máxima de canais com relação às encostas sem vegetação.  

Para a avaliação das interfaces entre as características hidrológicas de solos e precipitação na 

região das microbacias; na área de estudo, localizada na região Agreste de Pernambuco, 

abrangendo os municípios de Belo Jardim, Sanharó, Pesqueira e Poção, segundo o 

Zoneamento Agroecológico de Pernambuco - ZAPE (SILVA et al, 2001). 

As características hidrológicas do solo são importantes no processo de recarga de microbacias 

de nascentes de rios, as microbacias encontram-se sob influencia das características 

hidrológicas do tipo de solo, na sua capacidade de armazenamento das precipitações, na 

eficiência de capacidade das microbacias de nascentes em absorver as precipitações. Elas 

indicam, ainda, a vulnerabilidade do solo à ação das chuvas, à erosão laminar, e conseqüente 

perda econômica e ambiental. Destacam-se cinco (5) principais padrões de Unidades de 

Mapeamento de Solos – UMS, em conformidade a Simbologia do Sistema Brasileiro de 

Classificação de Solos (EMBRAPA, 2006). 

 PVA – domínio dos argissolos vermelhos-amarelos 

 PA – domínio dos argissolos amarelos 

 RR – domínio dos neossolos regolíticos 

 SX – domínio dos planossolos háplicos 

 RL – domínio dos neossolos litólicos 

Conforme as características das Unidades de Mapeamento de Solos – UMS, destacados os 

principais domínios de solos na área de estudo, sob as mesmas condições de relevo e 
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cobertura vegetal, pode-se dizer que a capacidade de armazenamento hídrico diminui 

enquanto a suscetibilidade a erosão aumenta na seguinte ordem: PVA, PA, RR, SX e RL. 

Do total das microbacias analisadas (156) na região de estudo, as localizadas em solos 

PVA/PA (87) apresentam o potencial médio de armazenamento e baixo potencial de erosão: 

nos solos RR/SX (59) apresentam baixo potencial de armazenamento é médio potencial de 

erosão; nos solos do grupo RL (10) apresentam baixo potencial de armazenamento e alto 

potencial de erosão.  

Considerando a área que cobre os municípios investigados (Pesqueira, Poção, Belo Jardim e 

Sanharó) possui 2.153 km
2
, computando uma área média de 3 km

2
 para cada microbacia de 

nascente, juntos possuem 468 km
2
 de geosistemas de microbacias (156), A área total pode 

cobrir mais de 20% do território desses municípios. As microbacias de nascentes de rios são 

geosistemas de grande potencial na gestão ambiental, pontuando a conservação do recurso 

hídrico.  Os aqüíferos porosos coluviais do geosistema das microbacias de nascentes 

constituem importantes aqüíferos, pelo volume de água que podem armazenar sem perdas 

pela evaporação.   

 Na avaliação dos instrumentos de gestão de um sistema de microbacias de nascentes, para a 

inserção nas políticas municipais e estaduais, de recursos hídricos e de meio ambiente, 

identificou-se que as microbacias de nascentes de rios são unidades geoambientais 

fundamentais de grande potencial para a ação local de políticas públicas. A inclusão das 

microbacias de recarga de nascentes de rios na categoria de Áreas de Relevante Interesse 

Ecológico, respeitados os limites constitucionais, pode ser estabelecida em propriedades 

particulares. A Área de Proteção Ambiental – APA pode ser implantada tanto em área de 

domínio público e/ou privado, pela União, Estados ou Municípios, não é necessário 

desapropriar terras.  Para se instalar uma APA, ou consórcio de APA‟s distritais ou 

intermunicipais, é necessário criar um Conselho, presidido pelo órgão responsável por sua 

administração, constituído por representantes dos órgãos públicos, organizações da sociedade 

civil e da população residente. 

As microbacias de nascentes são geosistemas importantes na gestão e estratégicas para a 

conservação do recurso hídrico dos municípios. São importantes para a segurança hídrica 

frente às variações sazonais e às tendências de precipitação observadas nas últimas décadas, 

de redução em áreas interplanálticas e aumento nas regiões de cimeira planáltica da 

Borborema.  Esse geosistema está diretamente ligado à gestão das administrações municipais, 
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uma vez que as microbacias de nascentes, politicamente pertencem aos seus territórios. Vale 

destacar ainda que o geosistema das microbacias de nascentes é legalmente e politicamente 

pertencente aos Estados e a União, através dos impostos, como o Territorial Rural (Federal) e 

de Circulação de Mercadorias, ICMS (Estadual), entre outros. Economicamente as 

microbacias de  nascentes também são estratégicas para o crescimento da arrecadação do 

ICMS (Ambiental), entre outros, com a promoção do Manejo Florestal Sustentável em 

Pequena Escala. 

Em relação à gestão do geosistema de microbacias de nascentes de rios, vale destacar alguns 

dos seus atributos ambientais mais importantes, a sua distribuição difusa e a sua capacidade 

de armazenamento de água subterrânea de pouca profundidade, evitando a evaporação, as 

perdas, e sendo de fácil acesso para as populações rurais. Além da sua resurgência natural (a 

nascente) sua microbacia é explotável através de poços de pouca profundidade.   

Por sua distribuição difusa, um atributo importante desse geosistema, as microbacias de 

recarga de nascentes de rios podem receber ações e recursos, de forma mais abrangente, 

provenientes das três esferas da administração pública, Federal, Estadual e Municipal, em 

direção ao uso sustentável dentro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC 

para a região semiárida brasileira. 

Enquanto a bacia hidrográfica é a unidade fundamental do planejamento de recursos hídricos, 

o geosistema das microbacias de nascentes é a unidade geoambiental fundamental para a ação 

local de políticas públicas, através dos consórcios, das ações das organizações civis, dos 

comitês, articulação de associações, conselhos de usuários e dos proprietários da terra. As 

microbacias de nascentes estão distribuídas de forma difusa presentes em praticamente todo o 

território dos municípios.   

O geosistema de microbacia de nascente apresenta grande potencial de gestão sócio-ambiental 

sustentável, seja pelo pagamento de serviços ambiental através do ICMS Sócio Ambiental, 

integrado às Políticas Públicas de Recursos Hídricos, de Combate à Desertificação e 

Convivência com a Seca, a exemplo, os consórcios municipais do SUS, o PROÁGUA e a 

BASE ZERO, de sustentabilidade de agricultura familiar e recuperação de áreas erodidas em 

programas e projetos nas microbacias. A inclusão do geosistema de microbacias de nascentes 

nas Políticas Públicas representa uma vanguarda na gestão integrada de recursos ambientais e 

humanos em região semiárida face às variações e tendências climáticas.  
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6.2        Recomendações 

Recomenda-se: (i) o monitoramento das microbacias de nascentes de rios por satélite, a partir 

de novos satélites brasileiros (INPE), ou associados, para barateamento do procedimento de 

sensoriamento remoto; (ii) manter um cadastro atualizado municipal da condição de uso da 

terra no geosistema das nascentes com a (iii) criação de um SIG, Sistema de Informação 

Geográfica para o (iv) compartilhamento de informações, acessíveis na rede mundial de 

computadores, na Internet, para todos os gestores. 

Recomenda-se futuros (v) estudos com metodologia da estatística fractal, através da 

Transformata de Ondaletas que permite melhor avaliar a modulação e distribuição temporal 

da estrutura da freqüência de dados de precipitação, temperatura, vazão, qualidade de água, 

entre outros, em múltiplas escalas de tempo. O uso das Ondaletas pode auxiliar no 

planejamento e a gestão do recurso disponível, no que se refere a sua quantidade e sua 

qualidade distribuída no tempo.  

Recomenda-se (vi) o monitoramento da quantidade, da (vii) carga hidráulica das nascentes, da 

(viii) qualidade (físico e bioquímica) da água explotada nas cacimbas e poços pouco 

profundos, perfurados por agricultores nas microbacias de recarga de nascentes, bem como os 

efeitos da contaminação decorrente dos descartes de esgoto humano e animal, e do uso de 

agrotóxicos sobre o aqüífero do geosistema de nascentes de rios. 

No que se refere ao gerenciamento dos recursos hídricos e humanos, recomenda-se ainda: (ix) 

Estimular à criação de Unidades de Conservação – UC municipais; (x) Dinamizar e expandir 

o uso do ICMS-Socio/Ambiental e dos Serviços Ambientais; (xi) Ampliar a fiscalização das 

áreas de nascentes de rios; (xii) Criação e fortalecimento dos Condemas municipais, 

ampliando espaços para a participação social nos processos decisórios em matéria de políticas 

públicas; (xiii) Conscientização e Educação ambiental. 
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ANEXO – 01. Principais Unidades de Mapeamento de Solo (UMS) na Região das Microbacias de Nascentes Pesquisadas. 

 

PVA 

 

PV12  Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO DIST. + PODZÓLICO AMARELO ÁL. e DIST., ambos Tb A proem. tex. méd./arg. com 
e sem casc. a cascal. + SOLOS LITÓLICOS DIST. e EUT. A mod. e proem. tex. méd. e arg. subs. gn., gr. e grd.; todos fl. subper. e/ou 

subcad. rel. ond. e s.ond. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (30-25-25-20 %). 

 PV15 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb DIST. A proem. tex. méd./arg. com e sem casc. + SOLOS LITÓLICOS DIST. e EUT. 

A mod. e proem. tex. méd. e arg. subs. gn., gr. e grd., ambos rel. ond. a mont. + PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO 
Tb ÁL. e DIST. A húm. tex. méd./arg. com e sem casc. rel. ond. e f.ond.; todos fl. subper. e/ou subcad. + AFLORAMENTOS DE 

ROCHA. (45-25-15-15 %). 

 PV28 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb DIST. e EUT. prof. e p.prof. A proem. tex. méd./arg. com e sem casc. a cascal. fl. 
subcad. e/ou cad. + SOLOS LITÓLICOS EUT. e DIST. A mod. e proem. tex. méd. fl. cad. subs. gn. e gr., ambos rel. s.ond. a f.ond. + 

GLEISSOLO e CAMBISSOLO gleico tex. arg. fl. subcad. e campo de vz. rel. pl. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (40-20-20-20 %). 

 PV31 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb DIST. A proem. tex. méd./arg. com e sem casc. + SOLOS LITÓLICOS EUT. e DIST. 

A mod. e proem. tex. méd. com casc. a cascal. subs. gn. e gr. + PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb DIST. A 
mod. e proem. tex. méd./arg. com e sem casc.; todos fl. subcad. e/ou cad. rel. s.ond. a f.ond.+AFLORAMENTOS DE ROCHA. (40-25-20-

15 %). 

 PV44 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb e Ta EUT. raso e p.prof. tex. méd./méd. e arg. com casc. a cascal. + SOLOS 

LITÓLICOS EUT. e DIST. tex. méd. com casc. a cascal. subs. gr., grd. e gn., ambos A mod. fl. cad. e/ou caat. hipo. rel. ond. e f.ond. + 
AFLORAMENTOS DE ROCHA. (50-30-20 %). 

 PV46 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb e Ta raso e p.prof. tex. méd./méd. e arg. com casc. a cascal. + SOLOS LITÓLICOS 

tex. méd. e arg. com casc. a cascal. subs. gn., gr. e grd., ambos EUT. e DIST. A mod. ped. e/ou roch. fl. cad. e/ou caat. hipo. rel. ond. a 
mont. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (40-35-25 %). 

 PV54 - Ass.: PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb EUT. e DIST. prof. e p.prof. tex. méd./arg. epiped. e não rel. s.ond. e ond. + SOLOS 

LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a cascal. rel. ond. e s.ond. subs. gn., gr. e grd., ambos A mod. caat. hipo. (65-35 %). 

 

PA 

 

PA'18 - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb A mod. e proem. tex. méd./méd. e arg. com e sem casc. a cascal. rel. 

s.ond. e ond. + REGOSSOLO A mod. rel. s.ond.; ambos DIST. prof. e p.prof. fl. subcad. e/ou cad. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. 

(45-30-25 %). 

 PA'20 - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO tex. are. e méd./arg. + PODZÓLICO ACINZENTADO tex. are. e 
méd./méd. e arg.; todos Tb DIST. e EUT. abr. e não abr. plín. e não plín. + PLANOSSOLO A mediano + REGOSSOLO DIST.; todos A 

mod. fl. cad. e/ou caat. hipo. rel. pl. e s.ond. (40-20-20-20 %). 
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 PA'21 - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb DIST. e EUT. prof. e p.prof. plín. e não plín. tex. are. e méd./arg. rel. 

s.ond. e ond. + REGOSSOLO DIST. prof. e p.prof. rel. s.ond. + SOLOS LITÓLICOS EUT. e DIST. A  tex. méd. cascal. rel. s.ond. e ond. 

subs. gr. e gn.; todos moderado fl. cad. e/ou caat. hipo. (50-25-25 %). 

 PA'23 - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb p.prof. tex. méd./méd. e arg. com e sem casc. a cascal. + SOLOS 
LITÓLICOS tex. méd. com casc. a cascal. subs. gr. e grd., ambos A mod. + REGOSSOLO; ambos DIST. e EUT. A fr. e mod. fl. cad. e/ou 

caat. hipo. rel. s.ond. e ond.(35-35-30 %). 

 

 PA'24 - Ass.: PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb EUT. e DIST. raso e p.prof. tex. méd./méd. e arg. com e sem casc. a 
cascal. epiped. e não + SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a cascal. subs. gr., grd. e gn.; ambos A fr. e mod. fl. cad. e/ou caat. 

hipo. rel. ond. e f.ond. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (50-25-25 %). 

 

SX 

 

PL6 - Ass.: PLANOSSOLO A mediano e espesso + REGOSSOLO EUT. e DIST. + SOLOS LITÓLICOS EUT. e DIST. tex. are. e méd. com 
casc. a cascal. subs. gn., xt. e gr.; todos A mod. fl. cad. e/ou caat. hipo. rel. pl. e s.ond. (50-25-25 %). 

 PL25 - Ass.: PLANOSSOLO A mediano e espesso + SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. are. e méd. com casc. a cascal. subs. gn., gr., grd. e mig. + 

REGOSSOLO EUT. e DIST.; todos A fraco e mod. caat. hiper. rel. pl. e s.ond. (35-35-30 %). 

 PS16 - Ass.:PLANOSSOLO e SOLONETZ SOLODIZADO + SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a cascal. subs. gn. e gr.; ambos A 
fr. e mod. caat. hiper. rel. s.ond. e pl. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (45-35-20 %). 

 PL20 - Ass.: PLANOSSOLO + SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a cascal. subs. gn., xt. e gr., ambos A mod. caat. hipo. rel. s.ond. 

e pl. (65-35 %). 

 PS15 - Ass.: PLANOSSOLO e SOLONETZ SOLODIZADO  + SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a cascal. subs. gn., xt., gr. e 

grd.; ambos A fr. e mod. caat. hiper. rel. s.ond. e pl. (55-45 %). 

 

RR 

 

RE15 - Ass.: REGOSSOLO DIST. e EUT. rel. s. ond. e pl. + PLANOSSOLO A orto e mediano rel. pl. e s.ond. + SOLOS LITÓLICOS EUT. e 
DIST. tex. are. e méd. com casc. a cascal. rel. s.ond. e pl. subs. gr., grd. e gn.; todos A fr. e mod. caat. hipo. (50-25-25 %). 

 RE14 - Ass.: REGOSSOLO + SOLOS LITÓLICOS tex. are. e méd. com casc. a cascal. subs. gr. e grd., ambos DIST. e EUT. + CAMBISSOLO 

Tb EUT. prof. e p.prof. tex. méd. e arg. com casc. a cascal. subs. sed. terc. e gn. e PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb EUT. prof. 

e p.prof. tex. méd./arg. com casc. a cascal.; todos A fr. e mod. caat. hipo. rel. pl. e s.ond. (40-30-30 %). 

 RE'3 - Ass.: REGOSSOLO DIST. e AREIAS QUARTZOSAS com e sem frag. + PLANOSSOLO + SOLOS LITÓLICOS EUT. e DIST. tex. 

are. e méd. subs. gr., gn. e qtz.; todos A fr. e mod. caat. hipo. rel. pl. e s.ond. (50-25-25 %). 

 RE3 - Ass.: REGOSSOLO DIST. A mod. fl. cad. e/ou caat. hipo. rel. s.ond. e pl. 

 RE25 - Ass.: REGOSSOLO EUT. e DIST. soló. e não soló. rel. pl. e s.ond. + SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. are. e méd. com casc. a cascal. rel. 
s.ond. e pl. subs. gr. e gn. + PLANOSSOLO e SOLONETZ SOLODIZADO  rel. pl. e s.ond.; todos A fr. e mod. caat. hiper. (50-25-25 %). 

 RE5 - Ass.: REGOSSOLO DIST. + PODZÓLICOS AMARELO e VERMELHO-AMARELO Tb DIST. e EUT. abr. e não abr. plín. e não plín. 

prof. e p.prof. tex. are. e méd./arg.; ambos A mod. fl. cad. e/ou caat. hipo. rel. s. ond. e pl. (60-40 %). 
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RL 

 

R14 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS tex. méd. com casc. a cascal. subs. gr. e grd. + PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb e Ta raso e 

p.prof. tex. méd./méd. e arg. com casc. a cascal., ambos EUT. e DIST. A mod. caat. hipo e/ou fl. cad. rel. ond. a mont. + 

AFLORAMENTOS DE ROCHA. (40-30-30 %). 

 R29 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS tex. méd. subs. gr. e grd. + PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO e CAMBISSOLO Tb e Ta raso e p.prof. 
tex. méd./méd. e arg. com casc. a cascal.; ambos EUT. A mod. caat. hipo. rel. f.ond. e mont. + AFLORAMENTOS DE ROCHA.(50-30-20 

%). 

 R28 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS tex. méd. rel. ond. a mont. subs. gn., gr., mig. e grd. + PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb e Ta raso 

e p.prof. tex. méd./méd. e arg. com casc. a cascal. rel. ond. e f.ond.; todos EUT. A mod. caat. hipo. e/ou fl. cad. + AFLORAMENTOS DE 
ROCHA. (60-20-20 %). 

 R22 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS EUT. A mod. e fr. tex. méd. caat. hipo. rel. ond. e s.ond. subs. gn., gr. e grd. + AFLORAMENTOS DE 

ROCHA. (70-30 %). 

 R10 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. méd. com casc. a cascal. roch. rel. s.ond. a f.ond. subs. gr., grd. e mig. + REGOSSOLO DIST. e 
EUT. rel. s.ond. e ond.; ambos A mod. fl. cad. e/ou caat. hipo. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (40-30-30 %). 

 R34N - Ass.: SOLOS LITÓLICOS EUT. A mod. e fr. tex. are. e méd. roch. caat. hipo. e/ou hiper. rel. pl. e s.ond. subs. gr., grd. e gn. + 

AFLORAMENTOS DE ROCHA + PLANOSSOLO A mod. caat. hipo. e/ou hiper. rel pl. e s.ond. (50-30-20). 

 R39 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS EUT. tex. are. e méd. com casc. a cascal. rel. ond. e f.ond. subs. gn. e gr. + PLANOSSOLO e SOLONETZ 
SOLODIZADO  rel. s.ond. e pl. + REGOSSOLO EUT. e DIST. soló. e não soló. rel. pl. e s.ond.; todos A mod. caat. hipo. e/ou hiper. (60-

20-20 %). 

 R52 - Ass.: SOLOS LITÓLICOS tex. méd. com casc. a cascal. subs. gn., gr. e grd. + PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO Tb e Ta raso e 
p.prof. tex. méd./méd. e arg. com casc. a cascal., ambos EUT. rel. s.ond. e ond. + PLANOSSOLO e SOLONETZ SOLODIZADO  rel. pl. 

e s.ond.; todos A fr. e mod. caat. hiper. + AFLORAMENTOS DE ROCHA. (40-25-20-15 %). 
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