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“Um rio é algo mais do que um acidente geográfico, uma 

linha em um mapa, um elemento do terreno. Um rio não 

pode ser adequadamente descrito simplesmente em termos 

de topografia e geologia. Um rio é uma cousa viva, em 

elemento de energia, de movimento, de transformação. Um 

rio é mais que uma amenidade, é um verdadeiro tesouro.” 

(Oliver Wendell Holmes, 1930) 
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RESUMO 
 

Esta dissertação tem como finalidade apresentar diretrizes para uma efetiva gestão 
ambiental em reservatórios destinados ao abastecimento de água, considerando como estudo 
de caso a Barragem do Pirapama, localizada no município do Cabo de Santo Agostinho, que 
foi construída para suprir o déficit de 30% da demanda da Região Metropolitana do Recife. 
Avalia o processo de gestão adotado, os estudos e programas ambientais desenvolvidos, as 
atividades propostas e realizadas para combater os impactos provocados no meio ambiente e a 
qualidade da água do reservatório. Através de pesquisa realizada, verifica a percepção dos 
antigos moradores da área que residem próximo à faixa de proteção e que participam do 
projeto de reflorestamento. Analisa se a barragem é gerenciada através de um sistema de 
gestão ambiental. A bacia hidrográfica do Pirapama caracteriza-se por sua singularidade ao 
apresentar balanço hídrico crítico em certas épocas do ano, propiciando a existência de 
conflitos pelo uso das águas, tendo em vista o total de 24 indústrias ali estabelecidas. Cerca de 
90% da área da bacia, originalmente de mata atlântica, foi desmatada para dar lugar à cultura 
da cana de açúcar. A qualidade das águas é comprometida pela fertirrigação, descartes de 
efluentes industriais e esgotos sanitários lançados sem tratamento no rio. Salienta-se, ainda, 
que 378 famílias residiam na área em que o lago foi formado, necessitando a relocação das 
mesmas, sendo que 14 famílias foram assentadas na periferia da faixa de proteção do 
reservatório, fundaram a Associação Eco-Pirapama que mantém um convênio com a 
Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA para realizar o reflorestamento da 
mata ciliar da barragem. A partir da experiência do Pirapama e com base nas informações 
obtidas através de uma ampla pesquisa bibliográfica e documental, conclui-se que para obter 
um gerenciamento adequado dos reservatórios é preciso desenvolver ações na sua bacia 
hidrográfica no sentido de promover o controle e a redução das fontes poluidoras, os 
tratamentos dos efluentes domésticos e industriais, a utilização de práticas agrícolas 
adequadas, o monitoramento hidrológico e da qualidade da água, a recuperação das matas 
ciliares, a educação ambiental e a participação da população local na realização de projetos 
que propiciem o desenvolvimento sustentável. Recomenda-se que o gerenciamento do 
reservatório seja executado através de um sistema de gestão ambiental. Propõe-se a realização 
de um trabalho multidisciplinar na qual sejam avaliados os componentes sócio-ambientais da 
bacia, com o envolvimento de diversos atores, entre outros, representantes do órgão 
ambiental, prefeituras, empresa de saneamento, organizações não governamentais e sociedade 
civil, no fórum adequado para essas discussões que é o comitê de bacia. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

The intention of this dissertation is to present a guideline to an effective environmental 
management system for reservoirs designed for water supply. It considers the Pirapama 
reservoir as a case study. This reservoir is located in Cabo de Santo Agostinho and was built 
to meet a growing 30% deficit in the demand of Recife’s Metropolitan Region. It evaluates 
the applied management processes, the studies and environmental programs that are 
devoloped, the proposed activities and those put into practice to combat the impacts induced 
in the environment and in the water quality of the reservoir. By the research that was done, the 
perception of the former residents, who live near the protection zone and participate in the 
reforestation project in the area, is verified. It analyzes whether or not the reservoir is 
managed with an environmental management system. The Pirapama watershed is 
distinguished by its singularity, presenting a critical water balance in certain periods of the 
year, generating conflicts between different users, also taking into account that 24 industries 
are located there. Around 90% of the Mata Atlântica, which formerly covered the Pirapama 
watershed, was deforested in order to give space to sugar cane cultures. The water quality is 
impaired by the fertilization, industrial effluents discard and domestic wastewater hurled into 
the river without treatment. It is important to underline that 378 families live in the area where 
the lake was formed, which made their replacement necessary.  The Pirapama experience and 
information based on a wide bibliographic and documental research show that for 
successfully managing reservoirs it is necessary to act in their watershed, by controlling and 
reducing polluter sources, treating industrial and domestic effluents, using appropriate 
agricultural practice, monitoring the water quality, recuperating the forests along the rivers 
and lakes. But also it is very important to offer environmental education and stimulate local 
population’s paticipation in the implementation of projects that can lead to sustainable 
development. It is recommended that the management of reservoirs is executed within an 
environmental management frame. The implementation of a multi-disciplinary work in order 
to analyze the watershed’s social-environmental components is proposed. For these 
discussions several members need to participate in an appropriate panel - such as the 
Pirapama watershed committee - which, among others, consists of representatives of 
environmental organizations, city councils, sanitary enterprises, non-governmental 
organizations and the civil society. 
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1. INTRODUÇÃO 

O agravamento das questões ambientais tem levado as organizações públicas e 

privadas a incorporarem, no planejamento e na execução das suas atividades, a preocupação 

com o uso racional dos recursos naturais. O estabelecimento, no Brasil, a partir da década de 

80, de legislação, políticas e programas específicos na área de meio ambiente têm promovido 

e apoiado alguns esforços nessa direção.   

No caso das empresas de saneamento, este fato é de extrema necessidade, pela própria 

natureza das suas atividades que conduzem a uma intensa interação com o ambiente natural.  

Destaca-se, em especial, a utilização dos recursos hídricos superficiais para fins de 

suprimento de água à população, com a construção de barragem e a conseqüente formação de 

reservatório.   

1.1 Justificativa da pesquisa 

No estado de Pernambuco, a concessionária responsável pela execução da política 

governamental de abastecimento de água e esgotamento sanitário é a Companhia 

Pernambucana de Saneamento – COMPESA. A empresa responde pela operação de 281 

sistemas de água e 65 sistemas de esgotos, beneficiando cerca de 5,6 milhões de habitantes de 

171 municípios, além de 97 distritos e povoados, o que representa 90% da população urbana 

atendida pelos sistemas de abastecimento de água e 22% pelos sistemas de esgotamento 

sanitário (COMPESA, 2005). 

Os sistemas de abastecimento de água são compostos pelas seguintes unidades 

operacionais: 195 barragens, sendo 123 reservatórios de acumulação e 73 barragens de nível, 

18 captações diretas, 250 poços profundos, 500 estações elevatórias, 185 estações de 

tratamento, 2.000 km de adutoras e 10.700 km de redes distribuidoras. A capacidade de 

produção mensal dos sistemas totaliza um volume de 40 milhões m3 – o que corresponde à 

vazão de 15,43 m3/s, sendo 10,42 m3/s para a Região Metropolitana do Recife – RMR e 5,01 

m3/s para o interior do estado (COMPESA, 2005). 

O racionamento na rede de distribuição ocorre em grande parte das localidades 

atendidas pela empresa, devido à defasagem existente entre a demanda e a oferta de água, 

resultando hoje no convívio permanente da população com o regime de racionamento.   

Na RMR, a demanda necessária para o abastecimento é na ordem de 14 m3/s, no 

entanto, a vazão produzida atualmente é 10 m3/s – sendo apenas 15% deste valor proveniente 



 

 

da exploração de poços, o que representa um déficit em torno de 30 % e a adoção de um 

regime de racionamento 24hx48h, ou seja, um dia de água a cada dois dias sem água.  Em 

períodos de longas estiagens, como ocorreu no ano de 1999, o suprimento tornou-se 

dramático, acarretando situações críticas de até três dias de água, no prazo de um mês 

(COMPESA, 2005). 

O Plano Diretor de Abastecimento de Água – PDAA (ACQUAPLAN, 1985) apontava 

o aproveitamento do rio Pirapama para suprir essa deficiência no abastecimento da RMR, pela 

sua localização privilegiada em relação à capital e outras comunidades ao sul desta, bem 

como devido à sua potencialidade hídrica, com descarga de regularização prevista em torno 

de 7 m3/s. Na ocasião, já alertava para possíveis problemas com as indústrias instaladas na 

área, por causa da competição  pelo uso da água e da poluição que elas provocavam no rio, 

comprometendo-o para fins de consumo humano. A vazão esperada para abastecimento era de 

5,0 a 5,5 m3/s. 

Salienta-se que o represamento do rio Pirapama já fora previsto, desde 1968, pela 

Comissão de Planejamento dos Sistemas de Águas e Esgotos do Recife – COPLAE, 

subordinada ao Departamento de Saneamento do Estado – DSE, órgão responsável na época 

pelos serviços de abastecimento de água. Foi projetada uma barragem no boqueirão 

Matapagipe para formação de uma represa de regularização com a capacidade de 170 mil 

m3/dia, ou seja, cerca de 2 m3/s. (DSE, 1968). 

Ao final da década de 80, as obras da barragem do rio Pirapama foram iniciadas e após 

três anos seus trabalhos foram suspensos, sendo somente retomados no início do ano 2000, 

sendo concluída em novembro de 2001. O respectivo barramento irá promover um incremento 

de até 5,13 m3/s da capacidade atual da produção dos sistemas que atendem a RMR, quando 

todas as unidades operacionais que integram o sistema produtor do Pirapama forem 

construídas (ARAUJO, 2003). 

A dificuldade crescente em garantir à população água em quantidade satisfatória e de 

boa qualidade reforça a visão de que não tem sido dispensada muita atenção ao controle da 

poluição. O lançamento de esgotos domésticos e industriais não tratados, as práticas 

inadequadas de uso da terra em agricultura, poluição não visível decorrente de produtos 

tóxicos e persistentes, de tratamento difícil e alto custo, causam a degradação dos recursos 

hídricos e, conseqüentemente, comprometem a qualidade da água represada nos reservatórios, 

com riscos maiores para aqueles usados com fins de abastecimento humano. 



 

 

A ausência de proteção vegetal no entorno dos lagos formados com o barramento 

favorece o arraste de produtos utilizados na agricultura como fertilizantes e defensivos 

agrícolas, além do carreamento do solo, em razão da erosão, trazendo prejuízos para os corpos 

d’água (Mota, 1997). Esta é uma realidade presente nas barragens que a COMPESA gerencia. 

Atualmente, estão sendo desenvolvidas ações de reflorestamento apenas nas barragens do 

Prata em Bonito, do Pirapama no Cabo de Santo Agostinho e no açude Jangadinha em 

Jaboatão dos Guararapes. 

Entre os efeitos da poluição mais graves ocorridos em reservatórios de abastecimento, 

ressalta-se o processo de eutrofização, ou seja, o lançamento de nutrientes na água, 

principalmente o nitrogênio e fósforo, que resulta no crescimento excessivo de algas e plantas 

aquáticas (Mota, 1997). O surgimento de floração de algas cianofíceas, que são 

potencialmente tóxicas, interfere no sistema de tratamento da águas de abastecimento, 

gerando cor, sabor e odor desagradáveis, dificultam os processos de floculação e decantação, 

promovem um aumento da freqüência de lavagem dos filtros, além de acarretarem, muitas 

vezes, a liberação de subprodutos tóxicos, podendo até inviabilizar totalmente o uso da água 

para o consumo humano por ocasionar danos irreparáveis à saúde. 

No período de outubro de 2004 a abril de 2005, 40 reservatórios gerenciados pela 

COMPESA apresentaram através da realização de análises hidrobiológicas, floração de 

cianobactérias e presença de cianotoxinas. A barragem de Tapacurá, que integra o maior 

sistema de abastecimento de água da Região Metropolitana do Recife, apresentou, em todos 

esses meses, floração tóxica, felizmente, a níveis que permitiram a sua remoção com o 

tratamento da água (COMPESA, 2005). 

Diante deste contexto, é necessário realizar ações voltadas para a gestão da qualidade 

da água e do solo nas faixas de proteção dos reservatórios, de forma que todos tenham acesso 

à água em quantidade e qualidade adequadas, pois a falta de água potável leva à busca de 

alternativas em fontes de abastecimento não confiáveis para satisfazer as necessidades de 

consumo, gerando perdas econômicas e riscos à saúde pública, como o recrudescimento das 

doenças de caráter endêmico de veiculação hídrica, além da elevação do índice da 

mortalidade infantil. 

Espera-se com esta pesquisa apresentar diretrizes para que se obtenha uma efetiva 

gestão ambiental dos reservatórios destinados ao abastecimento, a partir da avaliação dos 

impactos ambientais e das atividades que vêm sendo desenvolvidas na barragem do rio 



 

 

Pirapama. Essas diretrizes deverão ser seguidas pela COMPESA e estendidas a outras 

empresas de saneamento no cumprimento da sua responsabilidade ambiental, servindo de 

base para a implementação de uma política de proteção e conservação de mananciais 

superficiais explorados para este fim. 

1.2 Objetivos 

1.2.1   Objetivo geral 

O objetivo geral desta dissertação é propor diretrizes para uma efetiva gestão 

ambiental de reservatórios destinados ao abastecimento de água, enfocando a barragem do 

Pirapama – localizada na bacia hidrográfica do Pirapama, no município do Cabo de Santo 

Agostinho do estado de Pernambuco, como espaço de abordagem e as atividades ambientais 

que podem ser desenvolvidas na área do empreendimento.  

1.2.2   Objetivos específicos 

• Analisar os aspectos legais e institucionais relacionados ao tema; 

• Identificar e avaliar os principais impactos ambientais da barragem; 

• Analisar os estudos e programas ambientais elaborados para a barragem, o cumprimento 

das medidas propostas e identificar os resultados obtidos; 

• Avaliar a qualidade da água da barragem; 

• Analisar a percepção dos atores envolvidos no processo de reflorestamento na faixa de 

proteção do entorno do reservatório; 

• Verificar se a barragem é gerenciada através de um sistema de gestão ambiental; 

• Propor atividades e procedimentos para o controle ambiental da área de estudo. 

1.3 Descrição dos capítulos 

O presente documento está estruturado em 7 capítulos. O capítulo 1 apresenta uma 

introdução sobre o objeto desta dissertação, destacando a importância e a justificativa do tema 

escolhido, expõe os objetivos da dissertação e apresenta a descrição de cada capítulo. O 

capítulo 2 refere-se à metodologia aplicada no desenvolvimento da pesquisa e o processo de 

avaliação dos dados. O capítulo 3 contém informações sobre o objeto de estudo: a barragem 

do Pirapama, com as características ambientais da área em que ela está inserida e os dados 

técnicos do barramento, cita os estudos e programas ambientais existentes e como ocorreu o 

processo de licenciamento. O capítulo 4 contempla a revisão bibliográfica com os 

fundamentos teóricos relativos ao assunto estudado, abordando a evolução da consciência 



 

 

ambiental, Agenda 21, gestão ambiental e de recursos hídricos, proteção ambiental dos 

reservatórios de abastecimento humano e qualidade das suas águas. O capítulo 5 trata dos 

aspectos legais e institucionais pertinentes ao tema em discussão, envolvendo a legislação 

ambiental, política de recursos hídricos, área de preservação permanente e os instrumentos 

legais sobre qualidade de água. O capítulo 6 apresenta os resultados adquiridos a partir da 

avaliação e sistematização das informações obtidas, bem como uma discussão dos mesmos. O 

capítulo 7 expõe as conclusões da pesquisa e recomendações, fundamentadas nas análises 

realizadas nos capítulos anteriores e sugestões para próximos estudos. O capítulo 8 é dedicado 

à bibliografia. Consta, ainda, um apêndice com o roteiro da pesquisa realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. METODOLOGIA DA PESQUISA 

O presente trabalho tem como premissa avaliar as atividades propostas e realizadas 

com a construção da barragem do rio Pirapama para combater os impactos causados no meio 

ambiente, conhecer diversos materiais escritos relativos ao tema gestão ambiental de 

empreendimentos potencialmente impactantes e, a partir dessas atividades, propor diretrizes 

para a realização de um efetivo gerenciamento ambiental em reservatórios de abastecimento 

de água.  

Segundo GIL (1991), as pesquisas podem ser classificadas de acordo com os 

procedimentos técnicos utilizados. A partir do delineamento da pesquisa, é traçado um 

modelo conceitual e operativo adotado para a coleta de dados, podendo enquadrá-las em dois 

grupos: no primeiro, encontra-se a pesquisa bibliográfica e documental e no segundo, 

destacam-se a pesquisa experimental, a pesquisa ex-post-facto, o levantamento, a pesquisa 

participante, a pesquisa-ação e o estudo de caso, conforme exposto a seguir. 

Na pesquisa bibliográfica e documental, são utilizados materiais elaborados e a 

diferença entre elas está na origem das fontes. Na bibliográfica, os pesquisadores utilizam 

material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos, enquanto que 

na documental os pesquisadores fazem uso de materiais que não receberam tratamento 

analítico. Neste caso, enquadram-se geralmente documentos de instituições públicas e 

privadas, fotografias e regulamentos. 

Para as pesquisas experimentais, é necessária a construção de experimentos com 

controle de suas variáveis. Já na pesquisa ex-post-facto, tem-se um experimento que se realiza 

após os fatos, não se trata rigorosamente de um experimento porque o pesquisador não tem 

controle de suas variáveis. Os levantamentos caracterizam-se pela interrogação direta do que 

se quer conhecer e as conclusões obtidas a partir da amostragem, como é o caso dos censos.   

A pesquisa participante e pesquisa-ação caracterizam-se pela interação entre 

pesquisador e membros da situação pesquisada. A pesquisa participante refere-se ao enfoque 

de investigação social por meio do qual se busca plena participação da comunidade na análise 

de sua própria realidade, com o objetivo de promover a participação social para o benefício 

dos participantes da investigação. A pesquisa-ação trata-se de uma pesquisa social com base 

empírica, que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 

resolução de um problema coletivo, no qual os pesquisadores e os participantes da situação ou 

do problema estão envolvidos de modo participativo.  



 

 

O estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo de um ou de poucos objetos, de 

forma que permita o seu amplo conhecimento, através do acesso ao cotidiano que se quer 

estudar.  Visam descobertas e enfatizam a interpretação em contexto e procuram representar 

os diferentes pontos de vistas presentes numa situação social. 

Na visão de MARTINS (1994), o estudo de caso dedica-se a estudos intensivos do 

passado, presente e de interações ambientais de uma ou algumas unidades sociais, entre 

outras: indivíduo, grupo, instituição e comunidade.  

Este autor considera que a pesquisa bibliográfica é realizada para conhecer as 

contribuições científicas sobre determinado assunto, com o objetivo de recolher, selecionar, 

analisar e interpretar as contribuições teóricas já existentes sobre determinado assunto. 

Quanto à pesquisa documental, sua finalidade é reunir e classificar os documentos de todo 

gênero dos diferentes domínios da atividade humana. 

Assim sendo, esta pesquisa contempla um estudo de caso aliado à realização de ampla 

pesquisa bibliográfica e documental. Para a sua realização, foram desenvolvidas as seguintes 

etapas: 

• Levantamento bibliográfico, com a finalidade de promover a busca, seleção, análise e 

interpretação de material escrito pertinente ao tema em estudo, constituído de livros, 

jornais, periódicos, anais, dissertações e teses; 

• Levantamento documental da barragem do rio Pirapama e da sua bacia hidrográfica, 

disponível na Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA e na Agência 

Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – CPRH, relativo aos seguintes 

documentos: estudo de impactos ambientais e plano básico ambiental da barragem do rio 

Pirapama, diagnóstico ambiental e Agenda 21 da bacia do rio Pirapama, licenças de 

implantação e operação da barragem, outorga do manancial, entre outros; 

• Levantamento dos instrumentos legais e administrativos relacionados às questões 

ambientais (leis, decretos e resoluções) de reservatórios de abastecimento de água;  

• Levantamento das normas relativas à implantação de um sistema de gestão ambiental; 

• Visitas à área de estudo, com as seguintes finalidades: observação da barragem do rio 

Pirapama e da área afetada pelo empreendimento; obtenção de registros fotográficos; 

verificação do andamento dos programas ambientais previstos, levantamento das possíveis 

potencialidades existentes – com vistas ao desenvolvimento sustentável local; 



 

 

• Realização de entrevistas com as pessoas residentes em áreas próximas à faixa de proteção 

da barragem, a fim de conhecer a opinião desses moradores em relação ao projeto de 

reflorestamento no entorno do reservatório e subsidiar o levantamento das possíveis 

potencialidades existentes. 

• Levantamento das análises de qualidade da água realizadas no reservatório, nos últimos 

três anos; 

• Análise e sistematização dos dados coletados, para que – com base no referencial teórico 

disponível, sejam apresentadas medidas indutoras de melhores condições ambientais no 

território na qual a barragem do Pirapama está inserida, bem como propor diretrizes para 

serem seguidas nos demais reservatórios de abastecimento de água, visando uma efetiva 

gestão ambiental dos mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. OBJETO DE ESTUDO: A BARRAGEM DO RIO PIRAPAMA 

A barragem do rio Pirapama, com capacidade de acumulação perto de 61 milhões de 

metros cúbicos, constitui o estudo de caso desta pesquisa. A barragem está localizada na bacia 

hidrográfica de mesmo nome, no município do Cabo de Santo Agostinho do estado de 

Pernambuco.  

3.1 Características ambientais da área 

A bacia hidrográfica do rio Pirapama, cuja localização está apresentada na figura 1, 

tem uma área de 600 km2, limita-se ao norte com as bacias do rio Jaboatão e Tapacurá, a oeste 

com a bacia do rio Ipojuca, ao sul com as bacias dos rios Ipojuca e Massangana e a leste com 

o oceano Atlântico. Ocupa parte dos municípios do Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos 

Guararapes, Ipojuca, Moreno, Escada, Vitória de Santo Antão e Pombos (CPRH, 1998). 

Conforme o Plano Estadual de Recursos Hídricos (SECTMA, 1999), as bacias 

hidrográficas do rio Pirapama e do rio Jaboatão compõem a Unidade de Planejamento 

Hídrica, denominada UP – 15, do grupo de bacia GL2 – Grupo de Pequenas Bacias 

Litorâneas. A maior parte da bacia do Pirapama está situada no município do Cabo de Santo 

Agostinho equivalendo a 57,2% da sua área; em seguida, Moreno participa com 13,7%; 

Escada com 11,8%; Vitória de Santo Antão com 9,5%; Pombos com 4,3 %; Jaboatão dos 

Guararapes com 2,4 % e Ipojuca apenas com 1,1% da área da bacia. 

A bacia do Pirapama recebe grandes descargas de resíduos domésticos e industriais, 

enquanto as regiões mais baixas são rodeadas por manguezais relativamente bem preservados. 

As marés no seu estuário são semidiurnas, com variações médias de altura de 1,3 m 

(quadratura) e 2,2 m de sigízia. O clima é tipicamente tropical, quente e úmido, com a 

temperatura variando de 26 a 28ºC (UFPE/LOFEC, 2000). 

A região possui duas estações bem definidas, a seca que corresponde aos meses de 

setembro a fevereiro, quando a precipitação média mensal é menor do que 60 mm e a 

evaporação excede a precipitação e a chuvosa que ocorre entre março e agosto, na qual o 

balanço hidrológico geralmente é bastante positivo (UFPE/LOFEC, 2000). 

O rio Pirapama, exposto na figura 2, possui uma extensão aproximada de 80 km e tem 

sua nascente acerca de 450 m de altitude, no município de Pombos, no Agreste 

Pernambucano.  

 



 

 Figura 1 – Mapa de localização da bacia hidrográfica do rio Pirapama (Fonte: COMPESA, 2003). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Bacia hidrográfica e barragem do rio Pirapama (Fonte: CPRH, 2003) 



 

 

O rio é formado por diversos tributários, dentre os quais se destacam os  rios Gurjaú, 

Cajabuçu  e Arariba, na margem esquerda e os riachos Santa Amélia, Utinga de Cima e 

Camaçari, na margem direita (CPRH, 1997). 

O Relatório do Grupo de Trabalho de Recursos Hídricos do Projeto Pirapama (CPRH, 

1997) apontou as seguintes demandas relativas à exploração dos recursos hídricos na bacia do 

rio Pirapama: uso consuntivo para o abastecimento humano; usos consuntivos agro-

industriais; uso não consuntivos para a geração de energia hidroelétrica e fins ecológicos na 

parte estuarina do rio, para que seja otimizado o papel de criatório natural das margens e áreas 

inundáveis.   

O balanço hídrico que a bacia apresenta, em certas épocas do ano, propicia a existência 

de conflitos pelo uso das águas, em decorrência do acelerado crescimento das demandas.  

A atividade industrial é um importante segmento produtivo da área com 24 indústrias 

estabelecidas, voltadas para as seguintes áreas: químico, sucroalcooleira, bebidas, minerais 

não metálicos, mecânica, produtos alimentares, têxtil, matéria plástica e borracha. (CPRH, 

2004). 

A agroindústria canavieira contribuiu para a degradação do ambiente, pois cerca de 

90% da área da bacia hidrográfica, que originalmente era de mata atlântica, foi desmatada 

para dar lugar à cultura da cana de açúcar, restando apenas poucas ilhas de vegetação.   

Outro fator preocupante é qualidade das águas, pois a utilização de defensivos 

agrícolas e fertilizantes, os lançamentos de efluentes industriais e esgotos domésticos sem 

tratamento comprometem a qualidade do rio. A fertirrigação da indústria sucro-alcooleira é 

uma prática comum na área, acarretando, no manancial, um aporte de cargas orgânicas 

decorrentes do vinhoto e inorgânicas devido aos fertilizantes minerais. 

3.2 Informações gerais da barragem 

A barragem do rio Pirapama, localizada próxima ao antigo Engenho Matapagipe, no 

município do Cabo de Santo Agostinho, tem as seguintes coordenadas geográficas: 08º 

17’16,52’’ ao sul e 35º 04’18,03’’ ao oeste.  É do tipo gravidade com eixo perpendicular ao 

leito do rio Pirapama, possui um sangradouro lateral e foi construída em concreto compactado 

com rolo – CCR. A vazão regularizada total da barragem é 8,25 m3/s, sendo 5,13 m3/s 

destinada ao abastecimento da RMR (COMPESA, 2005).  

Os demais dados técnicos do barramento estão apresentados na tabela 1. 



 

 

Tabela 1 – Dados gerais da barragem do rio Pirapama 

Área da bacia hidrográfica até a barragem (Km2) 341,5 

Área da bacia hidráulica (ha)  689,7  

Volume de acumulação (m3) 60.937.000  

Descarga regularizada da barragem (m3/s)  8,25 

Descarga para abastecimento (m3/s) 5,13 

Descarga de fundo mínima (m3/s) 1,85 

Diâmetro da tomada d’água (mm) 2000  

Diâmetro da descarga de fundo (mm) 2000 

Altura máxima com fundação (m) 42,0  

Volume do maciço (m3) 74.000  

Extensão pelo coroamento (m) 195,0  

Largura do coroamento (m) 4,0  

Cota do coroamento (m) 53,00  

Cota do vertedouro (m) 45,70  

Largura do vertedouro (m) 73,0  

Lâmina máxima vertente (m) 4,8  

Cota das tomadas d’água (m) 28,50; 34,35 e 39,05  

Cota da descarga de fundo (m) 28,5 

Cota da lâmina máxima (m) 50,5 
Fonte: COMPESA (2004). 

Várias localidades dos municípios da zona sul da RMR serão beneficiadas com a água 

captada na barragem do rio Pirapama. As áreas contempladas serão: município do Cabo de 

Santo Agostinho, seu distrito industrial e as localidades de Ponte dos Carvalhos e Pontezinha, 

o município do Jaboatão dos Guararapes, seu distrito industrial e as localidades de Prazeres e 

Muribeca dos Guararapes, além das praias de Barra de Jangada e Piedade e a alça sul dos 

grandes anéis de distribuição do sistema de abastecimento do Recife (COMPESA, 2005). 

A barragem do rio Pirapama, mostrada na figura 3, irá integrar o maior sistema 

produtor do estado de Pernambuco, projetado até os dias atuais, que vai suprir 100% da 

população de Recife com água potável.  Atenderá às estimativas de crescimento populacional 

para final de plano em 2020, desde que sejam implantados programas de redução de perdas. 

Com a entrada de Pirapama, o sistema Gurjaú, que hoje abastece parcialmente Recife, passará 



 

 

a atender com maior vazão a cidade de Cabo, reforçando o Complexo Industrial Portuário 

SUAPE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 3 – Barragem do rio Pirapama (COMPESA, 2003) 

3.3 Estudos e programas ambientais da barragem do Pirapama 

Considerando que o Estudo de Impacto Ambiental - EIA da barragem foi realizado em 

1989 e que a construção da barragem foi reiniciada no ano de 2000, surgiu a necessidade de 

atualizar os estudos ambientais existentes, especialmente no que se refere às medidas 

mitigadoras previstas. Assim sendo, foi elaborado o Plano Básico Ambiental – PBA 

(GEOSISTEMAS/COMPESA, 2001) da referida barragem e a realização de três estudos 

voltados para a avaliação da qualidade de água na bacia do Pirapama (UFPE/LOFEC, 2000).  

O PBA é composto por cinco programas que contemplam as análises e avaliações das 

interferências causadas aos meios físico, biótico e antrópico, assim como a definição de 

medidas necessárias à mitigação, controle e monitoramento dos danos gerados pela 

implantação e operação do empreendimento. Os programas são: Reassentamento da 

população local; Limpeza da área a ser inundada; Recuperação da mata ciliar; Enchimento do 

reservatório e Monitoramento da qualidade da água.    

Os estudos voltados para a avaliação da qualidade da água são: Estudos para avaliação 

do processo de eutrofização das águas da barragem Pirapama; Estudo da hidrodinâmica do 



 

 

baixo-Pirapama (a jusante da represa) e Estudo da hidrodinâmica do alto-Pirapama (a 

montante da barragem). 

No capítulo 5 desta dissertação, encontra-se a análise dos programas e estudos citados, 

a avaliação do cumprimento das medidas propostas e a apresentação dos resultados obtidos. 

3.4 Termo Provisório de Outorga e licenciamento ambiental da barragem 

O Termo Provisório de Outorga da barragem do Pirapama, cujo número é 025-S/98, 

foi emitido pela extinta Secretaria de Recursos Hídricos – SRH do estado de Pernambuco, em 

24 de fevereiro de 2000. O direito de uso da água para abastecimento urbano foi concedido à 

COMPESA, na vazão outorgada de 5,13 m3/s. Ficaram também assegurados, para usos de 

jusante, os valores de 1 m3/s para uso de indústrias e 0,85 m3/s para descarga ambiental. O 

prazo de vigência da outorga foi de cinco anos e a mesma encontra-se vencida. 

De acordo com a COMPESA (2005), a renovação do Termo Provisório de Outorga foi 

solicitada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Amibente – SECTMA, no entanto, o 

pedido não foi atendido porque a água armazenada na barragem ainda não está sendo 

aproveitada para o abastecimento humano. 

A barragem do Pirapama não teve Licença Prévia. As Licenças de Instalação e de 

Operação foram emitidas pela CPRH, respeitando-se os prazos de sua renovação, até a 

emissão da última Licença de Operação nº 0395/04 que está vencida desde fevereiro de 2005, 

não sendo solicitada a sua renovação (COMPESA, 2005). 

O governo do estado de Pernambuco, através de recursos obtidos junto ao Orçamento 

Geral da União – OGU, irá reforçar o abastecimento público do município do Cabo de Santo 

Agostinho, Ponte dos Carvalhos e outras localidades da zona sul da RMR por meio da 

captação de 1.065 l/s do lago da barragem do Pirapama, da construção de nova estação de 

tratamento de água, adução e reservação. O Termo de Outorga nº 237-5/05 referente à 

captação em questão está vigente até treze de setembro de 2015, enquanto que a Licença 

Prévia deste empreendimento, nº 00146/2005 está válida até seis de outubro de 2006 

(COMPESA, 2005). 

 

 

 

 



 

 

4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

4.1 O despertar e a evolução da consciência ambiental 

Na visão de SILVA (2000), a preocupação em conciliar o desenvolvimento com a 

qualidade ambiental, nos países desenvolvidos, iniciou na década de 60. O chamado Clube de 

Roma, formado por um grupo de cientistas conceituados, revelou que uma calamidade global 

só seria evitada através da adoção de ações enérgicas para impedir o crescimento 

populacional, bem como reduzir drasticamente as atividades industriais que utilizavam os 

recursos naturais, ou seja, defendiam o “crescimento zero”. 

Segundo o autor, em 1972, a Assembléia Geral das Nações Unidas promoveu a 

realização da Conferência de Estocolmo, visando dar forma à crescente consciência sobre os 

problemas ambientais e propiciar discussões quanto aos modelos de desenvolvimento vigente. 

Na ocasião, os países em desenvolvimento não aceitaram a proposta preconizada pelo Clube 

de Roma e o crescimento econômico foi defendido a qualquer custo, sem levar em conta a 

degradação do meio ambiente. 

Em decorrência dessa Conferência, diversas iniciativas ocorreram com o propósito de 

tratar as questões ambientais. Vários países se estruturaram nesse sentido, inclusive o Brasil. 

Em 1973, foi criada, a nível nacional, a Secretaria Especial de Meio Ambiente – SEMA. 

Ainda nesta década, surgiram, a nível estadual, vários Órgãos de Controle Ambiental – 

OEMA’s. Em Pernambuco, no ano de 1976, foi instituída a Companhia Pernambucana de 

Controle da Poluição Ambiental e de Administração de Recursos Hídricos – CPRH, 

atualmente, denominada de Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

(SOBRAL, 2003). 

A criação da Lei Federal nº 6.938, de 31 de outubro de 1981, que instituiu a Política 

Nacional de Meio Ambiente, representou um grande marco a nível nacional. Esta é a lei 

ambiental de maior relevância do Brasil. 

Segundo CORSON (1996), a criação da Comissão Mundial para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento – CMMAD, em 1983, foi resultado da reunião de Estocolmo. Era composta 

por alguns países membros da Organização das Nações Unidas – ONU e presidida por Gro 

Harlem Brundtland. O objetivo desse grupo foi reexaminar os problemas críticos do meio 

ambiente e desenvolvimento do planeta, além de formular propostas realistas para solucioná-

los. O relatório da CMMAD, conhecido também  como  relatório   Brundtland,  publicado  em 



 

 

 1987, trouxe uma contribuição para o diálogo e debates no planeta, que foi o conceito de um 

novo estilo de desenvolvimento, baseado no processo de transformação na qual a exploração 

de recursos, o gerenciamento dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico 

e as mudanças institucionais levam em consideração as necessidades do presente em 

harmonia com o futuro.   

Surge, assim, o conceito de desenvolvimento sustentável, definido como sendo o 

desenvolvimento que atende as necessidades das atuais gerações, de forma que a capacidade 

das futuras gerações em atender as suas próprias necessidades não seja comprometida 

(CORSON, 1996). 

A Constituição Federal de 1988 dedicou um capítulo inteiro ao meio ambiente, o artigo 

225, dividindo entre o governo e a sociedade a responsabilidade pela sua preservação e 

conservação, fato pioneiro na história de uma nação. A temática ambiental também foi 

abordada em outros artigos da Constituição. 

No âmbito do estado de Pernambuco, o marco referencial da questão dos recursos 

hídricos foi estabelecido na Constituição Estadual de 1989, contendo um capítulo dedicado à 

proteção desses recursos. 

Vinte anos após a Conferência de Estocolmo, foi realizada a 2ª Conferência Mundial 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que aconteceu no Rio de Janeiro em 1992 e ficou 

conhecida como Rio-92 ou ECO/92. Nesse encontro, foram aprovados os seguintes 

documentos: a Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, a 

Convenção sobre Mudanças Climáticas, a Declaração de Princípios sobre Florestas, a 

Convenção da Biodiversidade e a Agenda 21 Global – resultado mais importante da Rio-92 

(SOBRAL, 2003).  

A Lei Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, representou um acontecimento 

importante para a gestão dos recursos hídricos no Brasil, instituindo a Política Nacional de 

Recursos Hídricos.  Em Pernambuco, destaca-se a Lei Estadual nº 11.426, de 17 de janeiro de 

1997, que instituiu a Política Estadual de Recursos hídricos. 

Em 1997, no Rio de Janeiro, realizou-se uma sessão especial da Assembléia Geral das 

Nações Unidas com o objetivo de avaliar os avanços alcançados desde a Rio-92. O encontro, 

conhecido como Rio+5, constatou a necessidade de assegurar a implementação mais eficiente 

dos principais compromissos assumidos na Cúpula da Rio-92, com ênfase na questão dos 



 

 

limites do crescimento e as conseqüências dos modelos concentrados de produção e riquezas 

vigentes (GUIMARÃES, 2002). 

Em 2002, ocorreu a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável – Rio+10 em 

Johannesburgo, na África do Sul. Foi uma tentativa da Organização das Nações Unidas – 

ONU em reavaliar e implementar as diretrizes e conclusões estabelecidas na Rio-92, 

especialmente, de avançar nas discussões e obter metas mais ambiciosas, específicas e bem 

definidas para alguns dos problemas ambientais de ordem global, entre os quais os 

relacionados às mudanças climáticas, ao crescimento da pobreza e de seus efeitos sobre os 

recursos ambientais, à escassez dos recursos hídricos e de condições sanitárias melhores em 

algumas áreas do planeta. (JÚNIOR, 2002). 

GAMA (2003) constata que o objetivo da Rio+10 foi acelerar o processo de 

construção das Agendas 21 dos países e locais, citando que houve maiores avanços na 

Conferência de Johanesburgo, porque os países integrantes não demonstraram disposição em 

cumprir os acordos determinados, com receio de que suas economias fossem prejudicadas. 

O Protocolo de Kyoto é um acordo internacional estabelecido no Japão, em 1997, que 

visa controlar os causadores do efeito estufa, impondo aos países desenvolvidos a redução da 

emissão de gases. Esse tratado complementa a convenção da ONU sobre a mudança do clima no planeta, assinada 

na  Eco-92.  Para que o protocolo entrasse em vigor foi preciso ratificá-lo, o que ocorreu em 

fevereiro de 2005 sem a participação dos Estados Unidos, um dos maiores responsáveis pela 

emissão de gases no mundo. 

O Brasil e, em particular, o estado de Pernambuco possuem uma primorosa legislação 

voltada ao meio ambiente e aos recursos hídricos. No entanto, há muito que caminhar para 

atingir o seu cumprimento e, conseqüentemente, observar os ganhos relativos à proteção dos 

recursos naturais. 

4.2 Agenda 21 do Brasil e de Pernambuco 

A Agenda 21 é um documento que contém compromissos para mudança de padrão de 

desenvolvimento deste século. Seu objetivo é possibilitar a construção de um plano de ação e 

de um planejamento participativo em nível global, nacional e local, de forma gradual e 

negociada, fundamentados no desenvolvimento sustentável (BEZERRA, 2000). 

De acordo com SOUZA (2000), para o desenvolvimento sustentável ser efetivado, os 

seguintes meios são necessários: assegurar que as questões ambientais sejam consideradas já 



 

 

no início do planejamento do desenvolvimento em qualquer escala, fomentar o 

desenvolvimento da capacidade interna de gerenciamento ambiental, produzir e divulgar 

dados ambientais em quantidade suficiente para que possam subsidiar um planejamento 

ambiental de qualidade, fomentar a participação da sociedade e concentrar esforços em áreas 

mais frágeis, de maiores riscos e interesse, como por exemplo, florestas e bacias 

hidrográficas. 

Segundo BEZERRA (2000), a idéia de que o desenvolvimento e a conservação do 

meio ambiente devem constituir um binômio indissolúvel foi consolidada na Agenda 21 

Global, com vistas ao rompimento do antigo padrão de crescimento econômico. Já é 

estabelecido o direito ao desenvolvimento, principalmente nos países que permanecem em 

patamares insatisfatórios de renda e de riqueza, e o direito ao usufruto da vida em ambiente 

saudável para futuras gerações. 

Em julho de 2002, foi lançada a Agenda 21 Brasileira. Ela foi elaborada com os 

seguintes temas centrais: agricultura sustentável, cidades sustentáveis, infra-estrutura e 

integração regional, gestão dos recursos naturais, redução das desigualdades sociais e ciência 

e tecnologia para o desenvolvimento.  

A Agenda 21 do estado de Pernambuco, lançada em agosto de 2002, foi fruto do 

trabalho do Fórum Estadual da Agenda 21 de Pernambuco, coordenado pela Secretaria de 

Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente – SECTMA, na qual participaram representantes do 

Governo, de entidades não-governamentais e de setores do empresariado. A Agenda 21 

Estadual (PERNAMBUCO, 2002) corrobora a idéia central da Agenda Nacional, que é propor 

a integração entre o meio ambiente e o desenvolvimento, com a apresentação dos passos que 

precisam ser dados para alcançar o tão desejado desenvolvimento sustentável.  

A gestão de recursos hídricos está intrinsecamente ligada ao setor de saneamento.  

Nesse sentido, a Agenda 21 de Pernambuco contempla algumas medidas que visam a 

melhoria dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, tais como: 

ampliação desses serviços para que seja alcançado um índice de atendimento pleno, 

aproveitamento da água de chuva, implantação de sistemas de tratamento e destinação 

adequada do lodo produzido nas estações de tratamento de água.   

Em relação ao esgotamento sanitário, estão previstas as seguintes ações: ampliação dos 

sistemas para universalização do serviço, implantação de sistemas de tratamento e destinação 



 

 

adequada do lodo produzido nas estações de tratamento de esgoto, educação ambiental no 

sentido de orientar o não lançamento dos esgotos em canais e rios. 

Em Pernambuco, pouco se avançou no sentido de procurar alcançar as premissas 

citadas na Agenda 21 estadual no que se refere ao serviço de saneamento. Registra-se a 

criação da Agência de Regulação de Pernambuco – ARPE, em janeiro de 2000, que dentre as 

suas atribuições desenvolve atividades regulatórias necessárias para acompanhar, monitorar, 

controlar e fiscalizar, direta e indiretamente, a atuação da Companhia Pernambucana de 

Saneamento – COMPESA, empresa responsável pelos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário do estado, conforme mencionado no item 1.1 desta dissertação.   

4.3 Agenda 21 da Bacia do Pirapama 

A Agenda 21 da Bacia Hidrográfica do rio Pirapama (SECTMA, 1998), foi elaborada a 

partir de um convênio de cooperação técnica firmado entre o governo britânico e o estado de 

Pernambuco, com a participação de representantes de órgãos estaduais, da sociedade civil e 

prefeituras envolvidas na bacia. Tem como objetivo orientar as ações na bacia, com vistas ao 

crescimento econômico, a proteção ambiental e a melhoria da qualidade de vida dos 

habitantes. 

De acordo com a CPRH (2005), as estratégias definidas para a Agenda 21 foram: 

Melhoria da Qualidade de Vida, Fortalecimento da Gestão Ambiental, Melhoria do Meio 

Ambiente Natural e Controle do Uso das Águas na Bacia do Pirapama. Estas estratégias 

foram divididas em programas e projetos específicos, que por sua vez ainda se dividem em 

subprogramas e subprojetos, compondo assim o Plano de Desenvolvimento Sustentável da 

bacia hidrográfica do rio Pirapama, conforme pode ser visto na tabela 2. 

SOBRAL (2000) considera que a elaboração e implementação da Agenda 21 da bacia 

hidrográfica do rio Pirapama revelou-se um importante instrumento de gestão ambiental desta 

bacia. A descentralização das ações contribuiu para fortalecer a gestão ambiental municipal, 

através dos Conselhos de Defesa do Meio Ambiente – CONDEMA’s e dos grupos de meio 

ambiente das prefeituras integrantes da bacia. A realização de reuniões com a comunidade 

local favoreceu o seu amadurecimento político, tendo em vista as discussões no 

estabelecimento de metas e prioridades por município. 

 

 



 

 

Tabela 2 – Estratégias, programas e projetos da Agenda 21 do Pirapama 

Estratégia Programa 

Melhoria da Qualidade de Vida • Dinamização das atividades econômicas; 

• Melhoria das condições sócio-ambientais em 
áreas carentes. 

Fortalecimento da Gestão 
Ambiental 

• Desenvolvimento institucional; 

• Comunicação ao público e desenvolvimento de 
um sistema de informações ambientais. 

Melhoria do Meio Ambiente 
Natural 

• Proteção da cobertura vegetal e de áreas de 
sensibilidade ambiental; 

• Ordenação do uso e ocupação do solo; 

• Controle da poluição. 

Controle do Uso das Águas da 
Bacia do Pirapama 

• Gerenciamento do uso múltiplo dos recursos 
hídricos; 

• Monitoramento hidrológico. 
Fonte: SECTMA, 1998. 

De acordo com GAMA (2003), várias ações foram realizadas no sentido de alcançar os 

objetivos dos projetos e programas, sendo mais visíveis em alguns municípios do que em 

outros. Observou-se um desenvolvimento institucional, pois diversos órgãos tiveram um 

fortalecimento quanto ao tratamento das questões ambientais, como a COMPESA, o 

Complexo Industrial Portuário – SUAPE, Prefeituras do Cabo, Moreno e Vitória. Houve 

avanço quanto à proteção da cobertura vegetal, através de ações de recuperação da mata ciliar 

no entorno do reservatório, em trechos do rio Pirapama, nas Mata de Duas Lagoas, Zumbi e 

Reserva de Gurjaú. 

Com relação ao saneamento básico, habitação e resíduos sólidos não houve progresso, 

apesar da grande importância dessas áreas. Quanto ao controle do uso das águas na bacia do 

Pirapama, o Comitê do Pirapama coordenou o desenvolvimento do estudo de cobrança do uso 

das águas, mas não foi implantada. No que tange ao re-enquadramento do rio Pirapama, não 

ocorreram ações com este fim. 

4.4 Gestão ambiental e dos recursos hídricos 

Na visão de SOUZA (2000), para gerenciar as atividades humanas sob a ótica da 

questão ambiental, é preciso manter a integração entre as partes e o objetivo maior em que se 

insere a atividade ou ação que está se desenvolvendo. Desta forma, a gestão ambiental é 



 

 

entendida como um conjunto de procedimentos que visa a conciliação entre desenvolvimento 

e qualidade ambiental, ou seja, procurar manter o equilíbrio entre as necessidades da 

sociedade e a capacidade de suporte dos ecossistemas.   

Segundo o autor, a implementação da gestão ambiental deve estar fundamentada na 

lesgislação, na política ambiental e na participação da sociedade. Para implantá-la, as 

seguintes etapas devem ser seguidas: caracterização ambiental e da atividade; realização de 

uma análise ambiental; estudo e adoção de ações mitigadoras e proposição; instalação e 

operação de uma rede de monitoramento.   

LANNA (1995) apresenta o seguinte conceito para gestão ambiental: 

A gestão ambiental é um processo de articulação dos diferentes agentes sociais que 

interagem em um dado espaço, visando garantir, com base em princípios e diretrizes 

previamente acordados/definidos, a adequação dos meios de exploração dos recursos 

ambientais naturais, econômicos e sócio-culturais às especificidades do meio (LANNA, 

1995 p. 17). 

O autor entende que os elementos que integram a gestão ambiental são, dentre outros: 

• A política ambiental – definida como o conjunto de princípios doutrinários que norteiam 

as empresas ou o governo no que tange as questões ambientais; 

• O gerenciamento ambiental – definido como o conjunto de atividades que visam regular a 

utilização, controle e proteção ambiental; 

• O planejamento ambiental – corresponde ao estudo prospectivo que destina adequar o uso, 

controle e proteção do meio ambiente, conforme os princípios determinados na política 

ambiental. 

Para a gestão ambiental dos recursos hídricos, SILVA (2000) considera que a adoção 

da bacia hidrográfica como uma unidade geográfica de planejamento e intervenção é mais 

viável que a utilização de unidades político-administrativas como o estado ou município.  

O autor defende que a rede de drenagem de uma bacia é um dos caminhos 

preferenciais de grande parte das relações causa-efeito, principalmente quando compreende o 

meio hídrico.  No entanto, cita como desvantagem o fato de nem sempre os limites municipais 

e estaduais respeitarem os divisores de água da bacia, além de algumas relações causa-efeito 

assumirem caráter econômico e político. No caso de bacias hidrográficas muito extensas, é 

indicado trabalhar com sub-bacias. 



 

 

SILVA (2000) considera que o gerenciamento de um recurso ambiental consiste no 

processo de articulação das ações dos diferentes agentes sociais, com vistas a compatibilizar o 

uso, o controle e a proteção desse recurso, disciplinando as respectivas atividades humanas 

com base na política estabelecida para o mesmo, de maneira a se alcançar o desenvolvimento 

sustentável. Assim, a educação ambiental, a fiscalização, o licenciamento, as penalidades 

legais, o monitoramento ambiental e a auditoria ambiental são instrumentos da gestão 

ambiental.    

Segundo o autor, no caso específico de bacias hidrográficas, o gerenciamento deve ser 

pautado nos seguintes princípios básicos: conhecimento do ambiente da própria bacia; 

planejamento das intervenções na bacia; participação dos usuários e implementação de 

mecanismos de financiamento das intervenções, norteadas no princípio usuário-pagador. 

O desenvolvimento de ações que visem um adequado controle dos recursos hídricos irá 

contribuir diretamente para a garantia da quantidade e da qualidade da água armazenada nos 

reservatórios utilizados para o abastecimento humano. Não se deve deixar de instituir o 

instrumento de natureza econômica voltado para a cobrança pelo uso da água, pois assim a 

racionalização do uso da água ocorrerá juntamente com a conservação e proteção ambiental, 

criando uma nova cultura para o uso da água. 

4.5 Gestão dos recursos hídricos no estado de Pernambuco 

O atual órgão gestor da política dos recursos hídricos do estado de Pernambuco é a 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente – SECTMA. Ela é responsável pelo 

controle, monitoramento e mobilização social para a formação de organismos de bacias 

hidrográficas, dentre outros, os comitês e conselhos de usuários. 

O Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH é a esfera superior da tomada de 

decisão para a gestão de recursos hídricos. Outros órgãos da administração estadual também 

estão envolvidos com o sistema de gestão das águas, tais como a Companhia Pernambucana 

de Saneamento – COMPESA, a Agência de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos – CPRH, 

a Secretaria de Produção Rural e Reforma Agrária, devido às captações subterrâneas, e a 

Companhia Independente de Policiamento de Meio Ambiente – CIPOMA, que quando 

solicitada dá apoio nas questões voltadas ao uso indevido dos recursos hídricos. 

A outorga de direito de uso dos recursos hídricos, cuja responsabilidade é da 

SECTMA, foi instituída em 1998, através de procedimento integrado com o licenciamento 

ambiental.  No estado, não foi implantada ainda a outorga para o lançamento dos efluentes. 



 

 

Por decisão do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH, a cobrança pelo uso da 

água iniciará pelo setor de saneamento, no entanto, a cobrança não pôde ser instituída por não 

haver regulamentação. O Comitê do rio Pirapama propôs ao CRH o início da cobrança da 

bacia, sugerindo que os valores fossem cobrados de acordo com a Lei Federal nº 9.433/97, 

mas até o momento ela não foi implantada (FGV, 2005). 

Os comitês de bacias do Estado de Pernambuco são colegiados formados por 

representantes de órgãos federais, estaduais, municipais e sociedade civil. A estrutura dos 

comitês é formada por uma diretoria executiva formada por um presidente, vice-presidente e 

uma secretaria executiva. A atuação de cada comitê limita-se à área da bacia hidrográfica a 

que pertence.  

Segundo informações obtidas junto à SECTMA (junho/2005), já foram implantados no 

estado oito comitês. A tabela 3 mostra os comitês que foram instituídos, as datas de criação, o 

número de municípios que integram cada um deles, os estudos existentes sobre as respectivas 

bacias hidrográficas que os mesmos representam e a situação atual dos mesmos. 

Tabela 3 – Informações sobre os comitês de bacia do estado de Pernambuco 

Comitês Data de 
Criação 

Número de 
Municípios 

Estudos existentes  
sobre a bacia hidrográfica 

Situação 
 Atual 

Pirapama 1/06/1998 7 Diagnóstico ambiental e  
Agenda 21 

Ativo 

Pajeú 18/12/1998 24 Plano diretor de recursos hídricos Desativado 

Moxotó 11/11/1999 10 Plano diretor de recursos hídricos Desativado 

Jaboatão 15/03/2001 6 Diagnóstico de recursos hídricos Ativo 

Mundaú 09/08/2001 14 Plano diretor de recursos hídricos Desativado 

Ipojuca 30/04/2002 24 Plano diretor de recursos hídricos Ativo 

Una 25/11/2002 42 Diagnóstico de recursos hídricos Ativo 

Goiana 02/06/2004 25 Diagnóstico de recursos hídricos Ativo 
Fonte: SECTMA (junho, 2005). 

Os conselhos de usuários de água desempenham o papel de interlocutores junto ao 

órgão gestor no trato das questões voltadas aos recursos hídricos. Eles são importantes à 

medida que assumem a gestão participativa, em relação ao controle dos reservatórios e no 

enfrentamento de possíveis conflitos decorrentes das disputas pelo uso da água nos diversos 

segmentos.  No estado, foram instalados nove conselhos de usuários de água nos seguintes 

açudes: Brotas, Rosário, Poço da Cruz, Barrado Juá, Jazigo, Cachoeira II, Bitury e Prata e um 



 

 

no sistema de perenização do riacho Pontal, cujos dados estão apresentados na tabela 4 

(SECTMA, junho/2005). 

Tabela 4 – Informações sobre os conselhos de usuários de água de Pernambuco 

Conselhos Data de Implantação Município Bacia 

Poço da Cruz 19/06/1998 Ibimirim Moxotó 

Brotas 12/08/1998 Afogados da Ingazeira Pajeú 

Rosário 31/03/1998 Iguaraci Pajeú 

Bitury 15/05/1998 Belo Jardim Ipojuca 

Cachoeira II 18/08/1999 Serra Talhada Pajeú 

Barra do Juá 04/02/2000 Floresta Pajeú 

Jazigo 16/08/2001 SerraTalhada Pajeú 

Pontal 18/08/2002 Petrolina Pontal 

Prata 16/06/2004 Bonito Uma 
Fonte: SECTMA (junho, 2005). 

De acordo com a SECTMA (junho/2005), já foram concluídos em Pernambuco 

dezenove planos diretores de bacia hidrográfica e realizados 9 diagnósticos de recursos 

hídricos. O sistema de informações de recursos hídricos foi elaborado, contendo banco de 

dados georreferenciado, mapas digitalizados e georreferenciados e ferramentas de consultas, 

pesquisas e emissão de relatórios.  

4.6 Proteção ambiental dos reservatórios de abastecimento humano 

Através de uma pesquisa realizada entre 27 companhias de saneamento do Brasil, foi 

constatada a situação da conservação dos mananciais utilizados para abastecimento público. 

Das 20 empresas que responderam a pesquisa, todas consideraram a conservação de 

mananciais muito importante, embora apenas 50% delas possuíssem programas específicos 

com esses objetivos (LARA et al., 1999). 

Segundo os entrevistados, os principais problemas que afetam a conservação dos 

mananciais são: o desenvolvimento urbano, em maior escala, a agropecuária e a indústria.  

Em relação à qualidade da água, a presença de matéria orgânica e a contaminação por 

coliformes foram os fatores mais apontados, em decorrência do crescimento urbano 

desordenado e da deficiência de coleta e tratamento de esgoto. 

É comum afirmar que a urbanização é causadora da poluição nos corpos d’água, por 

causa do lançamento dos esgotos domésticos, parcialmente tratados ou não, e dos despejos 



 

 

industriais. No entanto, ANDREOLI (2003) afirma que diversos resultados da literatura 

demonstram que a qualidade da água pluvial não é melhor quando comparada com o efluente 

de um sistema de tratamento secundário de esgotos domésticos, pois dependem de vários 

fatores como limpeza urbana e sua freqüência, intensidade da precipitação e sua distribuição 

temporal e espacial, da época do ano e do tipo de uso da área urbana. 

No estado do Paraná, foi realizada uma avaliação da maioria dos sistemas de 

abastecimento de água, relacionando o Índice de Qualidade da Água – IQA com 

procedimentos operacionais de tratamento. Os resultados apontaram uma progressiva redução 

da qualidade da água bruta em grande parte dos sistemas consultados, o que mostra a 

necessidade da definição de critérios técnicos que norteiem a adoção de políticas de 

gerenciamento, uso e manejo de mananciais (ANDREOLI, 2003) 

A redução da qualidade da água bruta leva ao aumento do consumo dos produtos 

químicos utilizados para o tratamento de água.  Muitas vezes, as características técnicas em 

que as estações de tratamento de água foram projetadas tornam-se impróprias, sendo 

necessárias reformas nestas unidades, o que incorre em investimentos.   

Há de se atentar para a existência de moradias irregulares nas faixas de proteção dos 

mananciais. Para se ter uma idéia, em São Paulo, caso fosse procedida à risca a desocupação 

dessas áreas, seria necessário retirar cerca de 2 milhões de pessoas, ou seja, quase duas 

cidades de Campinas, a terceira maior cidade daquele estado. Isso sequer é cogitado pelo 

governo, ambientalistas e especialistas, por causa do custo político e econômico de remover 

tantas pessoas, além da dificuldade de encontrar terra disponível para construir as unidades 

habitacionais (Folha de São Paulo, 2004). Um dos maiores agravantes deste fato é a falta de 

infra-estrutura das ocupações.  

Em Pernambuco, naturalmente em dimensões bastante menores, as moradias 

irregulares também ocorrem no entorno da maioria dos reservatórios destinados ao 

abastecimento; além de serem observados, em alguns casos, outros usos impróprios nas faixas 

de proteção, como a criação de animais e a presença de plantações que utilizam fertilizantes e 

defensivos agrícolas. 

De acordo com ANDREOLI (2003), os procedimentos para ordenar o uso dos 

mananciais de abastecimento devem ser fundamentados no estímulo aos usos e atividades 

adequadas dentro das potencialidades da bacia, a limitação das fragilidades ambientais e a 

restrição ou proibição de ações impróprias.  Para tanto, é necessária a elaboração de planos de 



 

 

manejo e gestão elaborados a partir do ordenamento e controle do uso dos recursos naturais de 

uma determinada bacia. Os planos contêm programas e projetos a serem seguidos, com vistas 

à proteção da água para abastecimento público.   

ANDREOLI (2003) considera que a definição das ações a serem executadas na bacia 

dependerá dos problemas identificados, destacam-se os seguintes projetos: 

• Projeto de Uso e Manejo do Solo Urbano – Tem como objetivo identificar, caracterizar e 

monitorar as atividades industriais e de expansão urbana causadoras de poluição nos 

mananciais da bacia e apontar os tipos de tratamento. Os resultados esperados são: seleção 

de pontos críticos para monitoramento da qualidade da água, atuação junto aos órgãos de 

fiscalização e controle ambiental, adoção de sistema de fiscalização para as atividades 

potencialmente poluidoras identificadas, adequação dos efluentes industriais poluidores; 

implantação de sistemas de esgotamento sanitário, ações de educação ambiental e 

implantação das faixas de proteção; 

• Projeto de Manejo e Conservação do Solo e da Água da Bacia – Visa apresentar diretrizes 

para a reorganização e planejamento da exploração agropecuária sobre a bacia, de forma 

que haja uma redução da contaminação da água. Os resultados esperados são: 

reestruturação das ações de agropecuária na bacia, de acordo com os tipos de solo 

identificados da bacia, com a utilização de rotação de culturas, adubação orgânica e 

redução do uso de agroquímico e desenvolvimento de planos de incentivos à 

implementação de práticas de manejo do solo ambientalmente adequado para a bacia, 

contemplando incentivo fiscal, crédito agrícola, auxílio à comercialização e orientação 

técnica; 

• Projeto de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente – Objetiva recuperar e 

ampliar as áreas de preservação permanente a luz da legislação específica, em especial o 

Código Florestal – Lei nº 4771/65, de forma que se obtenham áreas de preservação 

permanente com qualidade ambiental adequada à proteção dos recursos hídricos. Devem 

ser identificados os locais onde a área de preservação permanente é inexistente ou 

degradada. É importante um contato com os proprietários para a adoção de medidas 

visando a recuperação das mesmas, a fim de que sejam realizadas as ações de 

reflorestamento; 

• Projeto de Monitoramento da Qualidade da Água – Tem como objetivo fornecer 

informações referentes à evolução da qualidade da água da bacia, com vistas a avaliar os 

resultados das possíveis medidas de manutenção implantadas referentes à qualidade da 



 

 

água e detectar outras fontes de poluição para possibilitar a correta intervenção. Os 

resultados esperados são: implantação de uma rede de estações de amostragem para o 

monitoramento da qualidade de água da bacia, a partir dos dados obtidos, norteando as 

tomadas de decisões quanto às intervenções corretivas necessárias, se for o caso e 

utilização dos dados de monitoramento em programas de educação ambiental; 

• Projeto de Educação Ambiental – Visa promover a educação ambiental na bacia, 

enfocando a conservação e qualidade dos recursos hídricos. Os resultados esperados são: 

estabelecimento de atividades educativas, contínuas e permanentes junto à comunidade 

residente na bacia, desenvolvimento de ações ligadas ao tema água referente à 

conservação dos recursos naturais, comitê hidrográfico da bacia e plano de gestão e 

manejo da bacia. As atividades podem ser de divulgação em meios de comunicação, 

sinalização, treinamentos, palestras, cartilhas educativas, comemoração de datas 

pertinentes ao tema, disque-denúncia e museu da água. 

De acordo com TUNDISI (2000), o uso inadequado das bacias hidrográficas leva à 

deterioração dos reservatórios e conseqüente redução na qualidade da água. Assim sendo, este 

autor propõe algumas medidas, citadas a seguir, visando melhorar a capacidade preventiva e 

garantir a adoção de atitudes gerenciais nos reservatórios.  Essas ações, com certeza, norteiam 

as diretrizes de uma adequada gestão de reservatórios de abastecimento. 

• Desenvolver boas práticas agrícolas, com vistas à redução da erosão e, conseqüentemente, 

das entradas de sedimentos nos reservatórios. Proteger e melhorar a diversidade espacial, 

garantindo a preservação das florestas, realizando replantio com espécies não nativas. 

• Proceder ao tratamento de esgoto, utilizando o tratamento terciário para reduzir as cargas 

de fósforo e adotar um rígido controle dos dejetos industriais, promovendo a utilização de 

tecnologias limpas.  Devem-se tratar todos os focos pontuais de poluição, além de evitar a 

entrada de sedimentos provenientes de fontes difusas, nutrientes dissolvidos e compostos 

tóxicos. 

• Promover a economia no consumo de água e técnicas de gerenciamento que contribuam 

para uma maior retenção de água nas bacias. 

• Realizar campanhas sistemáticas de monitoramento quantitativo e qualitativo dos recursos 

hídricos, bem como promover treinamentos para os técnicos envolvidos. 

• Promover parcerias entre os setores públicos e privados, no sentido de buscar melhores 

estratégias de gerenciamento. 



 

 

• Promover campanhas de educação ambiental com o envolvimento da sociedade, buscando 

melhorar o comportamento da população em relação aos aspectos ambientais. 

Para um bom gerenciamento de reservatórios as ações a serem desenvolvidas, na bacia 

hidrográfica, estão basicamente voltadas para o controle e redução das fontes poluidoras, 

tratamentos dos efluentes domésticos e industriais, utilização de práticas agrícolas adequadas, 

monitoramento hidrológico e da qualidade da água, recuperação das matas ciliares e educação 

ambiental. 

4.7 A qualidade da água dos reservatórios para abastecimento humano 

Os problemas de qualidade das águas naturais decorrem, em grande parte, das 

atividades antrópicas observadas no âmbito da bacia, somados à sua geomorfologia e posição 

geográfica do corpo hídrico. Esgotos sem tratamentos elevam os riscos de doenças de 

veiculação hídrica, efluentes orgânicos e industriais aumentam o risco toxicológico e reduzem 

o oxigênio dissolvido causando contaminação hídrica, a erosão eleva a turbidez gerando o 

assoreamento dos rios, os defensivos agrícolas causam problemas de poluição das águas.  

De acordo com TUNDISI (2000), é muito comum, nos países em desenvolvimento, os 

reservatórios destinados ao abastecimento humano estarem situados em regiões densamente 

povoadas, causando um aumento das fontes de poluição. Em conseqüência, aumentam os 

gastos com o tratamento da água e as epidemias de doenças decorrentes da baixa qualidade da 

água, como por exemplo, a intoxicação por algas do tipo cianofíceas, especialmente a 

microcystis. Na represa Billings, em São Paulo, são freqüentes explosões desse tipo de alga.   

Conforme apresentado por ANDREOLI & CARNEIRO (2005), a deterioração da 

qualidade das águas armazenadas em reservatórios é causada pelos seguintes fatores: 

• Carreamento de nutrientes, particularmente o fósforo e o nitrogênio, devido ao lançamento 

dos esgotos domésticos com ou sem tratamento parcial nos rios, além do carreamento 

decorrente do solo agrícola, pelas enxurradas; 

• Transporte de sedimentos (areia, silte e argila) da área de drenagem da bacia hidrográfica, 

em virtude da erosão do solo quando ocupado, bem como da decomposição da matéria 

orgânica de plantas e animais do próprio reservatório; 

• Presença de produtos tóxicos, tais como pesticidas, metais pesados e organismos 

patogênicos por meio da atmosfera, dos esgotos e das precipitações pluviométricas. 



 

 

A realização de ações voltadas para a melhoria da qualidade da água naturais promove 

uma redução dos custos com o tratamento da água, amplia sua oferta, otimizando os 

benefícios sociais aos cidadãos, além de ganhos indiretos como a diminuição da utilização de 

tecnologias avançadas e onerosas para a purificação da água e melhoria dos programas de 

redução das perdas hídricas. 

O monitoramento qualitativo das águas em reservatórios requer o conhecimento da sua 

dinâmica e das cargas poluentes. Não se deve deixar de incluí-lo como um instrumento de 

gestão dos reservatórios, pois permite o acompanhamento das ações realizadas e orienta as 

medidas que podem ser propostas com vistas à melhoria da qualidade da água. 

Eutrofização 

Um dos maiores problemas que afetam a qualidade da água dos reservatórios é a 

eutrofização, que é causada pela quantidade excessiva de nutrientes, normalmente nitrogênio 

e fósforo, advindos em geral da utilização de fertilizantes na bacia hidrográfica do manancial 

e lançamento de esgotos domésticos para abastecimento. 

 Segundo TUNDISI (2003), a eutrofização é o enriquecimento com nutrientes, 

principalmente fósforo e nitrogênio, que são despejados de forma dissolvida ou particulada 

em lagos, represas e rios e são transformados em partículas orgânicas e matéria viva vegetal 

pelo metabolismo das plantas e microalgas. O processo de eutrofização nos lagos, represas e 

rios causa um rápido desenvolvimento de plantas aquáticas e microalgas, especialmente 

cianobactérias, as quais podem produzir substâncias tóxicas que podem afetar a saúde do 

homem, causar a mortalidade de animais , além de intoxicações. 

O fato mais grave relacionado à produção de toxinas por cianobactérias ocorreu na 

cidade de Caruaru – PE em 1996, onde mais de sessenta pacientes renais faleceram em razão 

da contaminação da água utilizada nas sessões de hemodiálise por microcistinas 

(hepatotoxinas) (JOCHIMSEN et al., 1998). CARMICHAEL et al. (2001), além de 

identificarem a presença de microcistinas em amostras do soro e fígado dos pacientes, 

constataram a presença de cilindrospermopsina, em amostras de carvão ativado e resinas de 

troca aniônica do sistema de tratamento de água da clínica de hemodiálise. 

Na visão de SPERLING (1996), a população de algas pode atingir valores muito 

elevados, trazendo diversos efeitos indesejáveis como maior dificuldade e elevação dos custos 

de tratamento de água, toxidade das águas e até mesmo o desaparecimento gradual do lago 



 

 

como um todo. De forma geral, os graus de trofia de um corpo d’água podem ser classificados 

como: 

• Oligotrófico – lagos claros e com baixa produtividade; 

• Mesotrófico – lagos com produtividade intermediária; 

• Eutrófico – lagos com elevada produtividade, comparada ao nível natural básico.  

Em função da concentração de nutrientes nos corpos hídricos e com o objetivo de 

caracterizá-los mais detalhadamente, eles podem ser classificados como ultraoligotrófico, 

oligotrófico, mesotrófico, eutrófico e hipereutrófico, listados da menor para a maior 

produtividade (SPERLING, 1996). 

De maneira geral, os lagos e reservatórios oligotróficos são caracterizados por baixa 

entradas de nutrientes e produção primária, alta transparência e uma biota diversa. Ao 

contrário, águas eutróficas possuem grande entrada de nutrientes e produção primária, baixa 

transparência e elevada biomassa, com poucas espécies e uma proporção de cianobactérias 

superior às águas oligotróficas. O formato das bacias hidrográficas e o regime de vazão 

podem provocar diferenças no grau de eutrofização dos reservatórios. (TUNDISI, 2001). 

TUNDISI (2001) cita que a razão de nitrogênio e fósforo nas entradas hidrológicas e 

meteorológicas em um lago ou reservatório determina o papel relativo do fósforo e do 

nitrogênio como limitantes da abundância ou da produtividade do fitoplâncton. Esta relação 

varia inversamente proporcional à quantidade de cianobactérias presente no lago ou no 

reservatório. Comumente, a razão de nitrogênio para fósforo é baixa em lagos eutróficos e 

elevada em mesotróficos e oligotróficos.  

O fósforo é um nutriente essencial para o crescimento de organismos e pode ser um 

fator que limita a produtividade primária dos corpos d'água (BRANCO & CAVALCANTI, 

1999; BICUDO et al., 1999). A grande importância deste nutriente nos sistemas biológicos se 

deve a sua participação em processos fundamentais do metabolismo dos seres vivos, tais 

como: armazenamento de energia e estruturação da membrana celular (ESTEVES, 1998). 

 Dentre as fontes naturais de fósforo têm-se as rochas da bacia de drenagem, material 

particulado presente na atmosfera e o fósforo resultante da decomposição de organismos de 

origem alóctone. As fontes artificiais mais importantes são os esgotos domésticos e 

industriais, e material particulado de origem industrial contido na atmosfera. O fósforo total 

agrupa todas as formas de fósforo que podem ser encontradas na água, seja como fósforo 



 

 

dissolvido (inorgânico e orgânico) ou como fósforo particulado (compondo organismos ou 

adsorvida aos agregados orgânicos) (ESTEVES, 1998).  

As atividades antropogênicas são os principais elementos a alterar o ciclo global do 

fósforo, aumentando sua entrada no ecossistema e causando sua acumulação no solo. 

Extração de fósforo e produção e uso de fertilizantes são as principais causas de desequilíbrio 

no ciclo. Além disso, produção e distribuição de comida animal, atividades pesqueiras e 

agricultura são responsáveis por retirar fósforo (na forma de biomassa) de uma região e 

transportá-la para outra, alterando a distribuição global deste nutriente. A maior 

disponibilidade de fósforo estimula a produtividade primária e o crescimento da comunidade 

fitoplanctônica, superando a capacidade do sistema de consumir e decompor o excesso de 

matéria orgânica produzida. (ROLAND, 2005). 

Segundo ANDREOLI & CARNEIRO (2005), as atividades agrícolas e os esgotos 

clandestinos são as principais contribuições de fósforo nos mananciais, no entanto, em escala 

menor, a presença do sedimento de fundo, do assoreamento, da erosão, da decomposição de 

restos vegetais remanescentes, do intemperismo das rochas e minerais também é responsável 

pelo aporte de fósforo nos corpos hídricos. 

SPERLING (1996) considera faixas aproximadas de valores de fósforo total para 

determinação dos principais graus de trofia na represa, conforme evidenciado na tabela 5. 

Tabela 5 – Nível de trofia e concentração de fósforo total  

Estado trófico Concentração de fósforo total (P, mg/L) 

Ultraoligotrófico  < 0,005 

Oligotrófico  < 0,01- 0,02 

Mesotrófico 0,01- 0,05 

Eutrófico 0,025 – 0,10 

Hipereutrófico >0,10 
Fonte: Sperling, 1996. 

Segundo o autor, o estabelecimento do grau de eutrofização de reservatório baseado 

apenas no fósforo é por questão de conveniência na modelagem matemática, assim como foi 

escolhida, por exemplo, como variável representativa da poluição por matéria orgânica o 

oxigênio dissolvido. 

Considera-se oportuno utilizar a concentração de fósforo total para realizar uma 

avaliação preliminar do reservatório em relação ao grau de trofia em que ele se encontra. 



 

 

De acordo com a Resolução CONAMA nº 357/05 que estabelece os padrões para a 

qualidade das águas naturais e seus usos múltiplos, o rio Pirapama é considerado de água doce 

e corresponde à classe 2, uma vez que não foi aprovado o seu enquadramento. Suas águas 

podem ser destinadas ao abastecimento para consumo humano após tratamento convencional. 

Na tabela 6, constam alguns parâmetros de qualidade de água e os respectivos padrões de 

qualidade em função da classe 2 de uso da água.  

Tabela 6 – Padrão dos parâmetros de qualidade da classe 2 

Parâmetros Valor máximo 

DBO 5 dias a 20°C  até 5 mg/L O2; 

OD Não inferior a 5 mg/L O2 

Fósforo total Até 0,030 mg/L – ambientes lênticos 

Até 0,050 mg/L – ambientes intermediários, 
com tempo de residência entre 2 a 40 dias, e 
tributário diretos de ambiente lêntico. 

Clorofila a Até 30 µg/L  

Densidade de cianobactérias Até 50.000 cel/mL 
Fonte: Resolução CONAMA nº 357, 2005. 

Para o uso classe 2, não deverá ser excedido um limite de 1.000 coliformes 

termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 (seis) amostras coletadas 

durante o período de um ano, com freqüência bimestral.   

A água utilizada para consumo humano deve apresentar condições adequadas quanto 

aos padrões de potabilidade preconizados na Portaria do Ministério da Saúde nº 518, de 25 de 

março de 2005, de maneira que não traga riscos à saúde pública.  

4.8 Sistema de gestão ambiental 

De acordo com ROVERE et al. (2001), um sistema de gestão ambiental corresponde a 

um conjunto interligado de políticas, práticas e procedimentos organizacionais, técnicos e 

administrativos de uma empresa, com o objetivo de atingir um melhor desempenho ambiental, 

através do controle e da redução dos seus impactos ambientais. 

Na visão de FELDMAN (1998), para um sistema de gestão ambiental ser eficaz, 

alguns elementos básicos devem ser atendidos, a saber: 



 

 

• Comprometimento da alta direção da empresa para estruturar as ações e definir a política 

ambiental, que é uma declaração de intenções e princípios determinados pela organização 

referente ao seu desempenho ambiental; 

• Planejamento, incluindo a identificação dos aspectos ambientais e legais necessários para 

atender aos requisitos da política ambiental; 

• Implementação e operação no que se refere à estrutura, responsabilidade, treinamento, 

consciência, comunicação, documentação, controle e preparação para emergências; 

• Verificação e ações corretivas, através de monitoramento, medição e auditoria; 

• Análise crítica pela administração, de forma que haja revisão e aperfeiçoamento da 

política ambiental, dos objetivos e metas e das ações estabelecidas, com vistas ao 

compromisso da melhoria contínua. 

Segundo o autor, a ISO – Internacional Organization for Standardization (Organização 

Internacional para Normalização), entidade privada com sede em Genebra, em 1993, instalou 

o Comitê Técnico 207 – CT 207 para que fossem elaboradas normas relativas à temática 

ambiental. Destacam-se as seguintes normas publicadas em setembro de 1996: 

• ISO 14.001 – Sistemas de gestão ambiental, especificação e diretrizes para uso; 

• ISO 14.004 – Sistemas de gestão ambiental, diretrizes gerais sobre princípios, sistemas e 

técnicas de apoio. 

Os sistemas de gestão descrevem a maneira como o trabalho de uma organização deve 

ser conduzido. Desta forma, a norma de gestão ambiental é um instrumento de gestão, que 

tem a finalidade de prover as organizações de elementos de um sistema de gestão ambiental 

eficaz, passível de integração com outros requisitos de gestão, de forma a auxiliá-las a 

alcançar suas metas ambientais e econômicas (FELDMAN, 1998). 

Em novembro de 2004, a ISO publicou a segunda edição da norma ISO 14.001, bem 

como da ISO 14.004. Esta revisão atende ao compromisso da ISO de periodicamente revisar e 

atualizar as normas publicadas, apresentando um trabalho de mais de três anos efetuado pelo 

CT 207 da ISO, que permanece responsável pelo desenvolvimento e manutenção das normas 

da série ISO 14.000 (SQM, 2005). 

De acordo com a ALSTOM BRASIL (2005), a nova versão da ISO 14.001 não sofreu 

alterações radicais na sua estrutura. A revisão trouxe um melhor esclarecimento de definições 

e visou uma melhor compatibilidade com a norma ISO – 9001, publicada em 2000, referente 

ao sistema de gestão de qualidade. Foram alterados alguns aspectos, tais como: 



 

 

• Controle de documentos, controle de registros, auditorias internas e análise pela alta 

administração; 

• No que tange à definição de melhoria contínua, agora é explícita em citar que deve refletir 

um progresso no desempenho ambiental da organização; 

• Inclusão de um novo item específico para a avaliação do atendimento aos requisitos legais 

e outros aplicáveis, embora a exigência já fosse exigida na primeira versão da norma, a 

criação de um item em separado ressalta a importância da verificação dos cumprimentos 

das legislações e, conseqüentemente, os cuidados que as organizações devem ter em 

manter pessoal qualificado na área de legislação ambiental. 

Há de considerar que, atualmente, as exigências de mercado e os padrões ambientais 

cada vez mais restritos passam a ser importantes parâmetros de avaliação estratégica das 

empresas, conduzindo-as a utilizar o seu desempenho ambiental como mais um fator 

diferencial de mercado e de credibilidade junto ao consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. ARCABOUÇO LEGAL E INSTITUCIONAL 

Os instrumentos legais pertinentes ao tema desta dissertação foram agrupados por 

assunto, a nível federal e estadual, da seguinte forma: legislação ambiental - neste item estão 

incluídas as leis e resoluções mais abrangentes, em seguida, recursos hídricos, áreas de 

preservação permanente e qualidade da água. Também foi realizada uma abordagem da 

legislação ambiental a nível municipal. 

A seguir, estão mencionados alguns aspectos considerados pertinentes relativos à 

Constituição Federal e Estadual. 

5.1 Constituição Federal 

É oportuno salientar os artigos da Constituição Federal referentes ao meio ambiente, 

que abordam o direito de todos a um meio ambiente sadio, a necessidade de estudo prévio na 

implantação de atividades potencialmente poluidoras e a competência do Poder Público em 

legislar sobre este tema, conforme apresentado a seguir. 

• O artigo 225 estabelece:  

Art. 225 – Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

§  1. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

I – definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a 

serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente 

através da lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos 

que justifiquem sua proteção; 

IV – exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 

ambiental, a que se dará publicidade; 

VI – promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização 

pública para a preservação do meio ambiente. 

• O artigo 23 define a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios como sendo, entre outros: 

VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 

VII – preservar as florestas, a fauna e a flora. 

 

 



 

 

Ressalta-se que a competência comum a que se refere este artigo tem o caráter de 

cooperação entre as três esferas de Governo. Na ausência de cumprimento das ações previstas, 

constitucionalmente, por parte de algumas delas, a outra instância poderá assumir (GAMA, 

2003).  

5.2 Constituição Estadual 

A Constituição do estado de Pernambuco faz referência ao meio ambiente, no capítulo 

IV, por intermédio de quatro temas que constituem seções específicas: Proteção ao Meio 

Ambiente; Proteção do Solo; Recursos Minerais e Recursos Hídricos. É importante destacar 

os seguintes artigos, a saber: 

• O artigo 204 menciona que o desenvolvimento deve conciliar-se com a proteção ao meio 

ambiente, seguindo os princípios:  

I – a preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais;  

II – conservação do manejo ecológico das espécies e dos ecossistemas;  

III – proibição de alterações físicas, químicas ou biológicas, direta ou indiretamente 

nocivas a Saúde, a Segurança e ao bem-estar da comunidade;  

IV – proibição de danos à fauna, à flora, às águas, ao solo e à atmosfera.  

• O artigo 205 cita:  

Art. 205 – Compete ao Estado e aos Municípios, em consonância com a União, nos 

termos da lei, proteger áreas de interesse cultural e ambiental, especialmente os 

arrecifes, os mananciais de interesse publico e suas bacias. 

• O artigo 206 expressa os instrumentos a serem constituídos para a implementação de um 

processo permanente de gestão ambiental, que são: Sistema Estadual de Meio Ambiente, 

Política Estadual de Meio Ambiente e Plano Estadual de Meio Ambiente. 

• O artigo 208 determina que o Conselho Estadual de Meio Ambiente, órgão colegiado e 

deliberativo, será formado por representantes governamentais e não-governamentais, 

sendo responsável pela definição da Política Estadual de Meio Ambiente; 

• O artigo 209 menciona os princípios que a Política Estadual de Meio Ambiente deve 

atender. São eles, entre outros:  

I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio 

ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, 

tendo em vista o uso coletivo;  

II - racionalização do uso do solo, subsolo, da água e do ar; 



 

 

III - proteção dos ecossistemas, com a preservação das áreas representativas;  

IV - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;  

V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras. 

5.3 Legislação ambiental 

5.3.1 Âmbito federal 

A Lei nº 6.938, de 31/08/1981, dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 

seus fins e mecanismos de formulação e aplicação e dá outras providências. Esta lei foi 

alterada pelas Leis nos 7.804, de 18/07/1989, 8.028, de 12/04/90 e 10.165, de 27/12/2000 e 

regulamentada pelo Decreto nº 99.724, de 06/06/90.   

Merecem destaque alguns artigos da Lei nº 6.938/81 que tratam sobre: o objetivo e os 

instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente – PNMA, os órgãos que constituem o 

Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA e a definição de meio ambiente, 

degradação da qualidade ambiental e poluição, a saber: 

• O artigo 2º expressa o objetivo da PNMA: 

Art 2º – A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, 

melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia a vida, visando assegurar, no 

país, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança 

nacional e à proteção da dignidade humana, atendidos os seguintes princípios: 

I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio 

ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, 

tendo em vista o uso coletivo;  

II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar;  

III - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;  

IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas;  

V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras;  

VI - incentivos ao estudo e à proteção dos recursos ambientais;  

VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental;  

VIII - recuperação de áreas degradadas;  

IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação;  

X - educação ambiental a todos os níveis do ensino, inclusive a educação da 

comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio 

ambiente. 

  

 



 

 

• O artigo 3º apresenta as seguintes definições:  

I – meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem 

física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas; 

II – degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio 

ambiente; 

III – poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta e 

indiretamente: 

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 

c) afetem desfavoravelmente a biota; 

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões estabelecidos; 

IV – poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, 

direta ou indiretamente, por atividades causadoras de degradação ambiental; 

V – recursos ambientais, a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os 

estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo e os elementos da biosfera, a fauna e a flora 

(Redação dada pela Lei 7.804, de 18/07/89). 

• O artigo 6º estabelece os órgãos que integram o SINAMA. Os incisos I a IV tiveram 

sua redação dada pela Lei nº 8.028/90, os incisos V e VI pela Lei nº 7.804/89 e o inciso 

VII foi acrescentado pela Lei nº 7.804/89.  São eles: 

I – Órgão Superior: o Conselho de Governo; 

II – Órgão Consultivo e Deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente; 

III – Órgão Central: a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República; 

IV – Órgão Executor: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Renováveis; 

V – Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de 

programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a 

degradação ambiental; 

VII – Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais responsáveis pelo controle e 

fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições. 

• O artigo 9º cita os instrumentos da PNMA que são, entre outros: o estabelecimento de 

padrões de qualidade ambiental; o zoneamento ambiental; a avaliação dos impactos 

ambientais; o licenciamento e revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. 

A Lei nº 7.347, de 24/07/1985, disciplina a ação civil pública de responsabilidade por 

danos causados ao meio ambiente.  Alterada pela Medida Provisória nº 2180-35, de 24/08/01, 



 

 

enquanto que a Lei nº 9.605, de 12/02/1998, dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.  

Alterada pela Medida Provisória pela nº 2163-41, de 23/08/2001.  

Algumas Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA são 

pertinentes à gestão de reservatórios para fins de abastecimento humano, tais como: 

• Resolução CONAMA nº 001, de 23/01/1986 – Dispõe sobre os critérios básicos e as 

diretrizes gerais para uso e implementação da avaliação de impacto ambiental, definindo 

impacto ambiental no seu artigo 1º, como sendo: 

Art. 1º – qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 

ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades 

humanas que, direta ou indiretamente: 

I – a saúde, a segurança e o bem-estar da população;  

II – as atividades sociais e econômicas; 

III – a biota; 

IV – as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

V – a qualidade dos recursos ambientais. 

• Resolução CONAMA nº 009, de 03/12/1987, regulamenta a audiência pública, permitindo 

a participação da comunidade na discussão quanto aos aspectos positivos e negativos do 

projeto, para concluir sobre a sua conveniência ou não. 

• Resolução CONAMA nº 237, de 03/12/1997 – Trata do licenciamento ambiental de 

empreendimentos. A principal inovação desta Resolução é que o órgão ambiental 

competente pode definir os critérios de exigibilidade e o detalhamento dos estudos 

ambientais requeridos, a depender das características do empreendimento e da área de 

influência, o que permite o estabelecimento de procedimentos simplificados. Destacam-se, 

entre outros, os seguintes artigos, incisos e parágrafo: 

Art. 4º – Compete ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis – IBAMA, órgão executor do SISNAMA, o licenciamento ambiental a que 

se refere o artigo 10º da Lei nº 6.938, de 31/08/1981, de empreendimentos e atividades 

com relativo significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional, a saber: 

I – localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país limítrofe; no mar 

territorial, na plataforma continental na zona econômica exclusiva; em terras indígenas 

ou em unidades de conservação de domínio da União; 

II – localizados e desenvolvidos em dois ou mais Estados. 



 

 

§ 2º - O IBAMA, ressalvada sua competência supletiva, poderá delegar aos Estados o 

licenciamento de atividade com significativo impacto ambiental de âmbito regional, 

uniformizando, quando possível, as exigências. 

Art. 5 – Compete ao órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal o licenciamento 

ambiental dos empreendimentos e atividades, entre outros: 

I – localizados ou desenvolvidos em mais de um Município ou em unidades de 

conservação de domínio estadual ou do Distrito Federal; 

IV – delegados pela União aos Estados ou ao Distrito Federal, por instrumento legal ou 

convênio. 

Art. 6 – Compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os órgãos competentes da 

União, dos Estados e do Distrito Federal, quando couber, o licenciamento ambiental de 

empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e daquelas que lhe forem 

delegados pelo Estado por instrumento legal ou convênio.   

• Resolução CONAMA nº 306, de 05/07/2002 – Estabelece os requisitos mínimos e o termo 

de referência para realização de auditorias ambientais. 

5.3.2 Âmbito estadual 

Estão apresentadas, a seguir, as principais leis e decretos que integram a legislação 

estadual de interesse à gestão dos recursos naturais. 

• Lei nº 9.860, de 12/08/1986 – Delimita as áreas de proteção dos mananciais de interesse 

da Região Metropolitana do Recife, e estabelece condições básicas para a preservação dos 

recursos hídricos; 

• Lei nº 11.516 de 30/12/1997 – Dispõe sobre o licenciamento ambiental e infrações ao 

meio ambiente e altera a denominação da Companhia Pernambucana de Controle da 

Poluição Ambiental e de Administração dos Recursos Hídricos - CPRH, para Companhia 

Pernambucana do Meio Ambiente – CPRH; 

•  Lei nº 11.629, de 28/01/1999 – Cria a Secretaria de Recursos Hídricos – SRH, que passa 

a ser o órgão gestor de recursos hídricos no estado; 

• Lei Complementar nº 49, de 31/01/2003 – Dispõe sobre a reforma administrativa do 

Estado, extinguindo vários órgãos estaduais, inclusive a Secretaria de Recursos Hídricos – 

SRH.  Transforma a Companhia Pernambucana de Meio Ambiente – CPRH na Agência 

Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, cuja sigla permanece CPRH, determina 

que a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente – SECTMA seja o órgão gestor 

dos recursos hídricos; 



 

 

• Decreto nº 25.388 de 14/04/2003 – Regulamenta o Programa Gestão Integrada dos 

Recursos Hídricos, estabelecido na Lei Complementar nº 49, de 31/01/2003; 

• Decreto nº 25.387 de 14/04/2003 – Regulamenta o Programa Agenda 21 Estadual, 

estabelecido na Lei Complementar nº 49, de 31/01/2003. 

5.4 Política de recursos hídricos 

5.4.1 Âmbito federal 

Uma das alterações na Constituição Federal de 1988 foi em relação ao domínio 

privado das águas, previsto no Código das Águas de 1934, que embora antigo e com algumas 

modificações, ainda está em vigor. As águas passaram a ser de domínio público, da União ou 

dos Estados, a depender da localização de seus cursos ou reservas dormentes, conforme 

apresentado a seguir: 

• O artigo 20º estabelece como bens da União, entre outros:  

III – os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que 

banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a 

território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias 

pluviais. 

• O artigo 26º determina os bens dos Estados, entre outros: 

I – as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, 

ressalvadas neste caso, na forma da lei as decorrentes de obras da União. 

A Lei Federal 9.433/97, de 08/01/97, que instituiu a Política Nacional de Recursos 

Hídricos – PNRH e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos – 

SINGRH atendeu ao disposto no artigo 21º, inciso XIX, da Constituição do Brasil que 

estabelece à União a competência de instituir o Sistema Nacional de Recursos Hídricos e 

determinar os critérios de outorga de direito de seu uso. Esta lei foi regulamentada pelo 

Decreto nº 4.613, de 11/03/2003.   

É importante ressaltar os aspectos abordados, nesta lei, referentes aos fundamentos, as 

diretrizes gerais para a sua implementação e os instrumentos da Política Nacional de Recursos 

Hídricos, além dos órgãos que integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos, a destacar: 

 

 



 

 

• O artigo 1º cita os fundamentos, que são:  

I – a água é um bem de domínio público; 

II – a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico;  

III – em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo 

humano e a dessedentação de animais;  

IV – a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas;  

V – a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional 

de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos; 

VI – a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação 

do Poder Público, dos usuários e das comunidades. 

• Conforme o artigo 3º, as diretrizes gerais para a implementação são, entre outras: 

I - a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de 

quantidade e qualidade; 

II - a adequação da gestão de recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, 

demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do País; 

III - a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental; 

IV - a articulação do planejamento de recursos hídricos com o dos setores usuários e 

com os planejamentos regional, estadual e nacional. 

• Segundo o artigo 5º, os instrumentos são: os planos de recursos hídricos; o enquadramento 

dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água; a outorga dos 

direitos de uso de recursos hídricos; a cobrança pelo uso de recursos hídricos; a 

compensação a município e o sistema de informações sobre recursos hídricos. 

• O artigo 33º menciona os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, cuja redação foi dada pela Lei 9.984/00, de 17 de julho de 2000. São 

eles: o Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH, os Conselhos de Recursos 

Hídricos dos Estados e do Distrito Federal, os Comitês de Bacia Hidrográfica, os órgãos 

dos poderes públicos federal, estaduais e municipais cujas competências se relacionem 

com a gestão de recursos hídricos e as Agências de Água, em especial a Agência Nacional 

de Águas – ANA. 

As leis 9.433/97 e 9.894/00 estruturam o planejamento e o gerenciamento dos recursos 

hídricos a nível nacional. Cabe aos estados organizar a gestão dos recursos hídricos de seu 

domínio, através da definição e implementação de políticas relativas ao tema. 

 



 

 

5.4.2 Âmbito estadual 

O principal instrumento jurídico relacionado à gestão de recursos hídricos do estado de 

Pernambuco é a Lei nº 11.426, de 17/01/1997, que dispõe sobre a Política Estadual de 

Recursos Hídricos e o Plano Estadual de Recursos Hídricos, institui o Sistema Integrado de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos e dá outras providências. Esta lei foi posteriormente 

regulamentada pelo Decreto nº 20.269, de 24/12/97. 

Em seus princípios gerais, este instrumento legal equipara-se à Lei Federal nº 

9.433/97, principalmente no que se refere aos aspectos constitutivos do sistema, dando ênfase 

aos instrumentos da política, tais como, a outorga e a cobrança e ao caráter descentralizador 

da gestão. No entanto, observa-se a necessidade de compatibilizá-la com o Sistema Nacional 

de Recursos Hídricos. 

A Lei nº 11.426/97 estabeleceu duas instâncias deliberativas no âmbito estadual: o 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH e o Comitê Estadual de Recursos Hídricos – 

CERH. Cabe ao Conselho deliberar, em última instância, sobre várias questões relativas ao 

sistema estadual de gestão, além das decisões tomadas pelo Conselho desde que ocorram 

conflitos. Apesar do Decreto nº 20.269/97 ter alterado alguns artigos da Lei nº 11.426/97 de 

forma a evitar sobreposições de competências entre o CRH e CERH, ainda há dúvidas se a 

existência de duas instâncias deliberativas no plano estadual não atrapalha o processo 

decisório (FGV, 2005). 

Na Lei nº 11.426/97, não está prevista a possibilidade dos comitês de bacias 

determinarem os mecanismos de cobrança pelo uso da água, inclusive, estabelecer os valores 

a serem cobrados. Coube ao CERH propor critérios e normas relativas à cobrança pelo uso da 

água, mas fica a dúvida de quem é a competência para propor os mecanismos e valores a 

serem cobrados nas bacias hidrográficas do estado (FGV, 2005). Por estes aspectos 

levantados e outras pendências, o governo do estado preparou um projeto de lei que está em 

tramitação na Assembléia, de acordo com informações obtidas junto à SECTMA em setembro 

de 2005. 

Este projeto de lei prevê a alteração da composição do Sistema Integrado de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, extinguindo o Comitê Estadual de Recursos Hídricos, 

que de fato não chegou a ser implantado, além da criação de órgão gestor de recursos hídricos 

e de agências de bacias. Caberá ao órgão gestor implantar a cobrança, podendo delegar às 

agências de bacia competência para realizá-la. Os comitês irão propor os valores a serem 



 

 

cobrados e o CRH irá ser responsável pela aprovação. Na ausência de comitê, caberá ao órgão 

gestor propor os valores a serem cobrados (FGV, 2005). 

O estado de Pernambuco é um dos poucos do Brasil que tem uma lei disciplinando o 

uso das águas subterrâneas. A Lei nº 11.427, de 17/01/1997, dispõe sobre a Conservação e 

Proteção das Águas Subterrâneas e foi regulamentada pelo Decreto nº 20.423, de 26/03/98. 

5.5 Áreas de preservação permanente 

5.5.1 Âmbito federal 

A Lei nº 4.771, de 15/09/1965, instituiu o Código Florestal que já sofreu várias 

alterações, sendo a alteração mais recente introduzida pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 

24/08/2001.  

O artigo 2º do Código Florestal expressa as florestas e demais formas de vegetação 

natural consideradas de preservação permanente.  São aquelas situadas, entre outras: 

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa 

marginal cuja largura mínima seja:  

1) de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura; 

 2) de 50 (cinqüenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50 

(cinqüenta) metros de largura; 

3) de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinqüenta) a 200 

(duzentos) metros de largura; 

4) de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 500 

(quinhentos) metros de largura; 

5) de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 

(seiscentos) metros; 

b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais; 

 c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados olhos d'água, qualquer que 

seja a sua situação topográfica, num raios mínimo de 50 (cinqüenta) metros de largura. 

Observa-se que o Código Florestal não define a largura da faixa de preservação 

permanente ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água naturais e artificiais. 

A Lei nº 9.985, de18/07/2000, instituiu o Sistema Nacional de Unidade de 

Conservação – SNUC, estabelecendo critérios e normas para a criação, implantação e gestão 

das unidades de conservação. Vale ressaltar o seu artigo 36º, que cita: 



 

 

 Art. 36 – Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo 

impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com 

fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório – EIA/RIMA, o 

empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de 

conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o disposto neste artigo e no 

regulamento desta Lei. 

§ 1o O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta finalidade não 

pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos para a implantação do 

empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão ambiental licenciador, de acordo 

com o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento. 

§ 2o Ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades de conservação a 

serem beneficiadas, considerando as propostas apresentadas no EIA/RIMA e ouvido o 

empreendedor, podendo inclusive ser contemplada a criação de novas unidades de 

conservação.  

Com o objetivo de complementar o Código Florestal, foram editadas as Resoluções 

CONAMA nos 302 e 303, ambas de 20/03/2002. 

A Resolução CONAMA nº 302/02 dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de 

Áreas de Preservação Permanente de reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno.  

Em destaque, a saber: 

• O artigo 2º menciona as seguintes definições: 

I – Reservatório artificial: acumulação não natural de água destinada a quaisquer de seus 

múltiplos usos; 

II – Área de Preservação Permanente: a área marginal ao redor do reservatório artificial 

e suas ilhas, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a 

estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico da fauna e flora, proteger o solo 

e assegurar o bem estar das populações humanas; 

III - Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial: 

conjunto de diretrizes e proposições com o objetivo de disciplinar a conservação, 

recuperação, o uso e ocupação do entorno do reservatório artificial, respeitados os 

parâmetros estabelecidos nesta Resolução e em outras normas aplicáveis. 

• O artigo 3º cita a área considerada de Preservação Permanente: 

Art 3º – Constitui Área de Preservação Permanente a área com largura mínima, em 

projeção horizontal, no entorno dos reservatórios artificiais, medida a partir do nível 

máximo normal de: 



 

 

I – trinta metros para os reservatórios artificiais situados em áreas urbanas consolidadas 

e cem metros para áreas rurais; 

II – quinze metros, no mínimo, para os reservatórios de geração de energia elétrica com 

até dez hectares, sem prejuízo da compensação ambiental; 

III – quinze metros, no mínimo, para reservatórios artificiais não utilizados em 

abastecimento público ou geração de energia elétrica, com até vinte hectares de 

superfície e localizados em área rural. 

A Resolução CONAMA nº 303/02 dispõe sobre parâmetros, definições e limites de 

Áreas de Preservação Permanente, sendo mais genérica que a Resolução nº 302/02, pois 

esta é mais específica para reservatórios artificiais. 

5.5.2 Âmbito estadual 

A Lei nº 11.206, de 31/03/1995, versa sobre a Política Florestal do Estado de 

Pernambuco, observando o disposto no Constituição Federal e a legislação ambiental federal e 

estadual. Esta lei define conceitos, determina objetivos, diretrizes, normas e instrumentos da 

política para a proteção florestal, reposição florestal, ecoturismo, fiscalização, infração e 

sanções. 

5.6 Instrumentos legais sobre qualidade de água 

A Resolução CONAMA nº 357, de 17/03/2005, dispõe sobre a classificação dos 

corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as 

condições e padrões de lançamento de efluentes.  Esta Resolução substitui a CONAMA nº 

020, de 18/06/1986, cujas principais alterações foram:  

• Determinação de novos parâmetros tais como clorofila a, densidade de cianobactérias e 

coliformes termotolerantes;   

• As concepções utilizadas para o tratamento de efluentes devem ser revistas de forma a 

atender as condições de lançamento determinadas nesta Resolução, sendo também 

necessária a adequação dos empreendimentos em operação; 

• Os responsáveis por fontes potencial ou efetivamente poluidoras devem apresentar ao 

órgão ambiental competente, até o dia 31 de março de cada ano, declaração de carga 

poluidora referente ao ano civil anterior. 

A Portaria GM nº 518, de 25/03/2004, do Ministério da Saúde estabelece os 

procedimentos e a responsabilidade relativos ao controle de qualidade de vigilância da 

qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Cabe ressaltar o seu 



 

 

artigo 9º, inciso V, na qual cita que os responsáveis pela operação do sistema de 

abastecimento de água devem: 

V – promover, em conjunto com os órgãos ambientais e gestores de recursos hídricos, as 

ações cabíveis para a proteção do manancial de abastecimento e de sua bacia 

contribuinte, assim como efetuar controle das características das suas águas, nos termos 

do artigo 19 desta Norma, notificando imediatamente a autoridade de saúde pública 

sempre que houver indícios de risco à saúde ou sempre que amostras coletadas 

apresentarem resultados em desacordo com os limites ou condições da respectiva classe 

de enquadramento, conforme definido na legislação específica vigente. 

5.7 Legislação ambiental municipal 

No âmbito municipal, a legislação existente nos sete municípios que fazem parte da 

bacia hidrográfica do rio Pirapama - na qual a barragem em estudo está inserida, consiste nas 

suas respectivas Leis Orgânicas, sendo aplicadas basicamente, nas áreas urbanas, com vistas 

ao disciplinamento e ocupação do solo, proteção ambiental e o controle efetivo das atividades 

desenvolvidas.  

A elaboração de Planos Diretores, criação das Secretarias de Meio Ambiente, além da 

formação e reestruturação dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente – CONDEMA são 

ações promovidas pelos municípios que podem contribuir para uma melhoria nas condições 

ambientais existentes. 

Segundo informações da COMPESA (2005), a Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho, 

município de maior abrangência na bacia hidrográfica do rio Pirapama, tem demonstrado 

bastante interesse no trato das questões ambientais, principalmente no que tange à 

recomposição da mata ciliar no entorno da barragem do rio Pirapama, acompanhando de perto 

a realização deste programa. Em setembro de 2005, foram empossados os membros do 

CONDEMA deste município.   

5.8 Aspectos institucionais 

Na construção e operação de barragens destinadas ao abastecimento de água, diversas 

instituições são envolvidas no que tange às questões ambientais. No caso específico da 

barragem em estudo, evidencia-se a COMPESA, empresa responsável pela barragem do rio 

Pirapama e o conseqüente lago formado, bem como o Comitê da Bacia Hidrográfica do rio 

Pirapama – COBH Pirapama, que é um grande fórum de discussões das atividades 

impactantes ocorridas em toda a bacia. 



 

 

Estão relacionados, a seguir, não somente a COMPESA e Comitê do Pirapama, mas 

outros órgãos que desempenham um relevante papel na gestão de recursos naturais e, 

especialmente, dos recursos hídricos.  

5.8.1 Âmbito federal 

• Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA: Órgão colegiado superior, 

responsável pela coordenação da implementação da Política Nacional de Meio Ambiente; 

• Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH: Órgão colegiado superior, responsável 

pela coordenação da implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos; 

• Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal – MMA: 

Órgão federal de formulação de políticas de recursos hídricos e meio ambiente.  Na sua 

estrutura, a Secretaria de Meio Ambiente e o IBAMA – Instituto Brasileiro de Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis são os órgãos federais executores da 

Política Nacional de Meio Ambiente e a Secretaria de Recursos Hídricos é o órgão federal 

gestor de recursos hídricos, responsável pela execução da Política Nacional de Recursos 

Hídricos; 

• Agência Nacional de Águas – ANA: É responsável pelas atividades de implementação da 

Política Nacional de Recursos Hídricos. A ANA tem competência para emitir outorgas de 

direito de uso de recursos hídricos de domínio da união.  

5.8.2 Âmbito estadual 

• Conselho Estadual de Meio Ambiente – CONSEMA: Órgão superior deliberativo e 

consultivo do Sistema Estadual de Meio Ambiente; 

• Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH: Órgão superior deliberativo e consultivo 

do Sistema Estadual de Recursos Hídricos; 

• Secretaria de Ciência Tecnologia e Meio Ambiente – SECTMA: Órgão de planejamento e 

gestão do Sistema Estadual de Meio Ambiente; 

• A Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – CPRH: Tem como missão 

exercer a gestão ambiental em Pernambuco através da Política Estadual do Meio 

Ambiente.  Entre as suas competências, ressaltam-se: expedição de autorizações e licenças 

ambientais de atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente; 

análise e aprovação dos estudos de impactos ambientais; monitoramento; fiscalização e 

educação ambiental; 



 

 

• Comitês de Bacias Hidrográficas – COBH: Órgão colegiado com caráter deliberativo e 

consultivo, com atuação nas bacias hidrográficas; 

• Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Pirapama – COBH PIRAPAMA: Estabelecido em 

01/06/98, tem como objetivo principal o gerenciamento das águas da região, de forma 

descentralizada e participativa, promovendo a integração entre a gestão dos recursos 

hídricos, o desenvolvimento regional e a preservação do meio ambiente, além de garantir 

o uso múltiplo das águas superficiais e subterrâneas. É o resultado do trabalho coletivo 

entre representantes do estado, prefeituras e sociedade civil; 

• Companhia Independente de Polícia do Meio Ambiente – CIPOMA: Tem como atividade 

realizar o policiamento ostensivo do meio ambiente, de forma integrada com os órgãos 

responsáveis pela fiscalização dos recursos naturais: IBAMA e CPRH; 

• Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA: É uma empresa do tipo 

Sociedade Anônima de Economia Mista, sendo o estado de Pernambuco o seu maior 

acionista. Vinculada à Secretaria de Infra-Estrutura – SEIN. Tem como missão realizar a 

política governamental de abastecimento de água e esgotamento sanitário no estado de 

Pernambuco, através do fornecimento de água à população – em quantidade satisfatória e 

com qualidade definida pelos padrões de potabilidade, da coleta, transporte e disposição 

de forma adequada dos esgotos domésticos e industriais, segundo padrões estabelecidos, 

além de zelar pela conservação dos recursos hídricos do Estado, como fontes de 

abastecimento público. 

Ressalta-se que o órgão gestor dos recursos hídricos do estado era a SECTMA até 

1999, por meio de uma Diretoria de Recursos Hídricos, que agia conjuntamente com a CPRH.  

Com a mudança do governo em 1999, foi criada a Secretaria de Recursos Hídricos – SRH que 

passou a ser o órgão gestor responsável pelo controle, monitoramento e mobilização social 

para a formação de comitês e conselhos de usuários de bacias hidrográficas. Com a extinção 

da SRH em 2003, as suas atribuições retornaram à SECTMA. 

A COMPESA, através da Resolução de Diretoria Nº 006/2004, datada de 1/07/2004, 

entre outras providências, institui a Divisão de Gestão Ambiental – DGA, subordinada à 

Gerência de Controle de Qualidade – GQL, com competência para o exercício das atividades 

descritas a seguir (COMPESA, 2004): 

• Planejar, coordenar e executar as atividades necessárias à criação e implantação 

da Política de Meio Ambiente da COMPESA, estabelecendo normas e 

procedimentos necessários ao seu cumprimento; 



 

 

• Coordenar e participar dos entendimentos com os órgãos ambientais, visando a 

obtenção dos licenciamentos ambientais dos empreendimentos da COMPESA e 

com as entidades e instituições oficiais de fiscalização e cumprimento da 

legislação ambiental; 

• Analisar e emitir pareceres sobre assuntos ambientais e de recursos hídricos de 

interesse da COMPESA, em processos e/ou solicitações \específicas; 

• Coordenar a elaboração e analisar Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e 

Relatórios de Impacto Ambiental (RIMA), compreendendo os meios físicos, 

biológicos, social, cultural e econômico; 

• Coordenar a elaboração e execução dos Projetos Básicos Ambientais, de acordo 

com o previsto nos EIA’s e analisar os Relatórios Preliminares Ambientais (RAP) 

de projetos de engenharia; 

• Planejar e coordenar a elaboração e implementação dos planos de trabalho 

necessários ao remanejamento de populações atingidas por empreendimentos da 

COMPESA, como também coordenar as ações mitigadoras decorrentes desses 

impactos; 

• Elaborar e executar os programas de monitoramento, controle e conservação 

ambiental na área de atuação da Companhia, levando em consideração os 

parâmetros físicos, biológicos, social e econômico; 

• Planejar, elaborar e coordenar Programas de Educação Ambiental para as áreas da 

Companhia e de comunidades; 

• Estudar e acompanhar a execução de atividades operacionais da Companhia, 

desenvolvendo instrumentos de formação e informação, para redução e controle 

de riscos/danos ambientais; 

• Promover palestras e treinamentos internos sobre gestão ambiental, praticando 

também o intercâmbio e troca de experiências com outras empresas; 

• Analisar, elaborar relatórios e arquivar dados hidrológicos utilizados pela empresa 

e manter o banco de dados utilizado, inclusive junto a entidades de controle, 

estudos e fiscalização; 

• Elaborar planos de medição e controle de mananciais para o monitoramento 

pluviométrico e fluviométrico; 

• Desenvolver programa interno de monitoramento e controle de uso de mananciais 

para subsidiar a Diretoria e órgãos externos quanto ao uso múltiplo de barragens; 

• Participar de comitês de bacia e propor nesses fóruns a implantação de planos e 

políticas de recuperação, conservação e preservação de cursos d’água; 



 

 

• Coordenar e executar o controle sobre as outorgas estaduais e federais para os 

mananciais utilizados pela COMPESA. 

Salienta-se que a Divisão de Gestão Ambiental da COMPESA possui um quadro de 

pessoal bastante reduzido de pessoal, em face das atividades que lhe foram atribuídas. Ela é 

composta por duas engenheiras civis, sendo que uma delas ocupa a chefia da divisão, dois 

assistentes técnicos, uma auxiliar administrativa e dois estagiários.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste capítulo, optou-se em apresentar os aspectos mais relevantes do estudo de 

impacto ambiental, dos programas ambientais e dos estudos de qualidade de água da 

barragem do Pirapama, para em seguida avaliar o que foi executado a partir das propostas 

contidas nos programas e estudos. Estão também apresentados e discutidos os resultados 

obtidos através da análise dos dados referentes ao monitoramento da qualidade da água 

realizado pela COMPESA, bem como da entrevista aplicada aos membros da Associação 

Eco-Pirapama.  

Abordou-se, ainda, a participação do comitê do Pirapama em relação à gestão do 

reservatório, sendo feita uma avaliação da mesma. Finalmente, verificou-se se a barragem está 

sendo gerenciada através de um sistema de gestão ambiental. 

6.1. Identificação dos principais impactos ambientais 

Conforme o Estudo de Impacto Ambiental – EIA da barragem do Pirapama e o 

respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA (AQUAPLAN, 1989), os possíveis 

impactos ambientais decorrentes do empreendimento sobre os meios físico, biológico e sócio-

econômico estão descritos a seguir.  

6.1.1 No meio físico 

• Comprometimento da cobertura vegetal no entorno do empreendimento, pela sua 

implantação; 

• Comprometimento da fauna, pela implantação do reservatório; 

• Comprometimento do abastecimento da população, tendo em vista a poluição e 

contaminação das águas do reservatório; 

• Comprometimento da atividade de psicultura, tendo em vista a poluição e contaminação 

das águas do reservatório; 

• Comprometimento das atividades antrópicas e risco à população, tendo em vista a 

passagem das cheias críticas e o eventual rompimento da barragem. 

6.1.2 No meio biológico 

• Comprometimento da biota aquática, com o desequilíbrio nas áreas de mangue e na fauna 

da região estuarina, tendo em vista o menor fluxo de vazão, com a diminuição do oxigênio 

dissolvido, aumento de matéria orgânica e coliformes fecais; 



 

 

• Alterações na fauna aquática: migração de peixes, modificação na composição de 

plâncton, com conseqüências na alimentação de peixes e alevinos. 

6.1.3 No meio sócio-econômico 

• Reação da população beneficiada com a barragem, com o reforço do abastecimento de 

água; e reação da população local e do entorno, tendo em vista fatores culturais e 

psicológicos; 

• Alterações no uso e ocupação do solo da área de influência direta da barragem; 

• Comprometimento da produção industrial, tendo em vista a redução da descarga do rio; 

• Comprometimento da produção agrícola, tendo em vista a redução da disponibilidade de 

água para a irrigação; 

• Comprometimento da saúde da população da área; 

• Aumento da oferta de empregos, tendo em vista a implantação do empreendimento; 

• Geração de desemprego, tendo em vista as desapropriações e interferências do 

empreendimento nas atividades produtivas (agricultores a jusante); 

• Possibilidade dos usos das águas para atividades de lazer da população; 

No estudo de impacto ambiental da barragem (AQUAPLAN, 1989), os seguintes 

impactos estão classificados como negativo e alto: a reação da população local e do entorno e 

o comprometimento da produção agrícola com a redução da disponibilidade da água para a 

irrigação. Os impactos enquadrados como positivo e alto foram: a reação da população 

beneficiada com a barragem e a possibilidade dos usos das águas para atividades de lazer da 

população, desde que adotado um plano de utilização do reservatório com vistas à recreação.  

Com a construção da barragem, os impactos negativos de maior intensidade 

verificados foram: os conflitos sociais devido à desapropriação e relocação da população 

remanejada, o comprometimento do uso da água do rio Pirapama a jusante da barragem e o 

comprometimento da qualidade da água armazenada, em virtude dos despejos industriais e 

domésticos lançados no rio Pirapama, das culturas existentes na área do entorno do 

empreendimento, bem como no interior do lago de acumulação, da conseqüente utilização de 

defensivos agrícolas e da fertirrigação, prática comum na bacia do Pirapama.  

O grande impacto positivo oriundo da construção da barragem é o benefício que a 

população da Região Metropolitana do Recife terá com o reforço do abastecimento de água. 

Registra-se que não estão sendo desenvolvidas atividades de lazer no lago formado e no seu 

entorno. 



 

 

6.2. Programas ambientais da barragem do rio Pirapama 

Passados quatro anos do término da construção da barragem, dos cinco programas 

ambientais previstos no respectivo plano básico ambiental, dos que foram concluídos, como 

pode ser observado na tabela 7. 

Tabela 7 – Implantação dos programas ambientais 

Programa Em andamento Concluído 

Reassentamento da população local X  

Limpeza da área a ser inundada  X 

Recuperação da mata ciliar X  

Enchimento do reservatório  X 

Monitoramento da qualidade da água X  
Fonte: COMPESA (2005).   

Salienta-se que o programa de monitoramento da qualidade da água tem duração 

permanente. Em relação à mata ciliar, uma vez recomposta, deverá assim ser mantida.  

A avaliação de cada um dos programas ambientais citados está apresentada a seguir. 

6.2.1  Programa de reassentamento da população local 

Os trabalhos referentes ao reassentamento da população atingida com a construção da 

barragem foram dirigidos para: 

• Apoio na decisão de reassentamento de pessoas para outras localidades; 

• Suporte técnico para encaminhamento da burocracia necessária à adesão ao programa 

governamental para aquisição de terras; 

• Identificação das condições sócio-econômicas das comunidades atingidas pela barragem, 

através de pesquisa contratada; 

• Identificação dos plantios e benfeitorias existentes para embasamento das indenizações, 

através de levantamento cadastral e elaboração de tabelas com valores para indenização 

das culturas identificadas pelo cadastro; 

• Treinamento para a população atingida em gestão participativa e acompanhamento de um 

consultor com doutorado em gerenciamento de conflitos. 

Perfil sócio-econômico das famílias atingidas pela barragem 

Visando subsidiar as medidas adotadas para minimizar os impactos sociais causados às 

famílias atingidas pela construção da barragem, a COMPESA contratou a elaboração de uma 



 

 

pesquisa à Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco 

– FADE, no ano de 2000, para conhecer as condições sócio-econômicas das 378 famílias que 

residiam na área envolvida. As informações obtidas com a pesquisa estão sintetizadas a seguir 

(FADE, 2000). 

 Foram entrevistadas 248 famílias, sendo constatado que o tamanho médio de uma 

família era de cinco pessoas, constituída pelo casal e três filhos. A maioria dos chefes de 

famílias, 85%, era do sexo masculino. A comunidade era jovem, 65% tinha até 29 anos.  

Analisando o nível educacional, viu-se que 62% freqüentaram ou freqüentavam alguma 

escola, sendo que 91% cursaram apenas o 1º grau.   

Em relação à saúde, 94% dos atingidos pela barragem consideravam-se saudáveis.  O 

número de 52 óbitos registrados entre 1990 e 2000 foi considerado dentro dos padrões 

normais para a região. Na faixa de menos de 8 anos, foram informados 14 óbitos o que 

permitiu inferir que a mortalidade infantil não constituía um problema grave na comunidade. 

Cerca de 70% das famílias não recebiam mais do que um salário mínimo, apenas 30% 

declarava ganhar entre um e dois salários mínimos. Como a renda monetária média de uma 

família não foi superior a um salário mínimo, concluiu-se que a renda individual dos membros 

da família era significativamente inferior a qualquer linha de pobreza.  

A aposentadoria era recebida por 27% das pessoas. Mais da metade dos atingidos, 

55%, dependia da agricultura para a subsistência. Os serviços respondiam por 16% das fontes 

de renda. Apesar do distrito industrial do Cabo ser bastante representativo na geração de 

emprego no município, apenas 2% dos empregos eram oriundos desta fonte. 

Indagados sobre o que mais lamentavam perder com a saída da área, 70% declararam 

ser uma terra para plantar. 

Negociação e ações adotadas 

Uma vez conhecido o perfil sócio-econômico das famílias atingidas pela barragem, 

iniciou-se a negociação com os moradores em relação ao pagamento das benfeitorias, que não 

aconteceu de uma forma tranqüila. Nas primeiras reuniões ocorridas com representantes da 

COMPESA e os agricultores, os ânimos eram muito acirrados; entretanto, nos encontros 

subseqüentes, representantes do Comitê de Bacia do Rio Pirapama se integraram ao processo, 

mediando a gestão dos conflitos e conseguiu-se, finalmente, chegar a um entendimento. 



 

 

A relocação das 378 famílias residentes na área do empreendimento requereu um 

longo processo de discussão, que também envolveu diretamente os próprios atingidos, os 

membros do COBH-Pirapama, técnicos da COMPESA e da Secretaria de Planejamento e 

Desenvolvimento Econômico e Social - SEPLANDES. Os trabalhos realizados visaram 

administrar todo o impacto sócio-ambiental provocado pela obra da barragem e seus reflexos 

diretos no ambiente. 

Na primeira fase da construção da barragem, a COMPESA desapropriou todos os lotes 

situados até a cota 50,5 metros, correspondente à altura máxima de inundação. Com isso, 

alguns terrenos obtidos estavam localizados além da faixa de preservação permanente, uma 

vez que os lotes não foram repartidos na sua aquisição. Durante as reuniões com as famílias, 

constatou-se que 14 destas famílias poderiam continuar vivendo nas terras adquiridas pela 

empresa, desde que assumissem o compromisso de proteger, conservar e preservar a área de 

proteção do reservatório.  

Os resultados obtidos com as negociações foram: fornecimento de cestas básicas até o 

pagamento das indenizações, pagamento das indenizações das benfeitorias e plantios 

realizados no período de paralisação da obra, em torno de dois milhões de reais, 

reassentamento de 364 famílias em outras localidades do estado, sendo que 124 delas 

aderiram ao Programa Cédula da Terra, de responsabilidade da SEPLANDES e a fixação das 

14 famílias na periferia da faixa de proteção do reservatório.  

Em janeiro de 2002, foi criada a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de 

Pirapama, a Eco-Pirapama, com o auxílio direto da COMPESA, composta por aquelas 

famílias e com a atribuição principal, definida em convênio, de fazer o reflorestamento do 

cinturão verde em torno da barragem.  Com esta medida, a COMPESA procurou inovar na 

busca da garantia da sustentabilidade da área, que contou com a aprovação dos membros do 

Comitê e da CPRH.   

A princípio, as 14 famílias foram instaladas em casas existentes nas áreas 

desapropriadas e indenizadas pela empresa, próximas à faixa dos 100 metros.  Em seguida, 

ficou acordado que cada família devia ocupar um lote de aproximadamente 5 ha com critérios 

de uso definidos no convênio. Atualmente, 8 famílias já estão devidamente assentadas com os 

lotes demarcados através de topografia. Há a necessidade de definir o local dos lotes que as 

demais famílias ficarão instaladas. 

 



 

 

As principais cláusulas que integram o convênio – firmado entre a COMPESA e a 

Eco-Pirapama, os comentários a respeito do Estatuto da Associação, as pendências e as 

dificuldades existentes, a avaliação do trabalho desenvolvido pelos associados, o resultado da 

entrevista aplicada aos mesmos e as sugestões para garantir a sustentabilidade da Associação 

estão apresentados no item 6.4 deste capítulo. 

6.2.2  Programa de limpeza da área a ser inundada 

As atividades previstas para este programa ambiental objetivaram promover a limpeza 

de toda a extensão da área a ser inundada pelo reservatório, a partir da retirada de todas as 

possíveis fontes de contaminação. Foram removidas todas as formas de edificações, tais 

como: casas, estábulos, fossas, escombros, depósitos de lixo e outras formas de entulhos 

porventura existentes. 

Visando a prevenção de problemas referentes à qualidade da água, houve todo um 

cuidado especial para remover a cobertura vegetal existente, incluindo as culturas e outras 

fontes nutrientes, em particular a retirada das socas, decorrentes da existência da cana de 

açúcar. A presença de grandes quantidades de nutrientes no reservatório pode provocar 

impactos com conseqüências graves, especialmente em áreas de clima quente, onde ocorre o 

rápido e forte crescimento de algas e plantas aquáticas superiores, prejudicando a qualidade 

da água. A figura 4 mostra um trecho da bacia hidráulica antes da realização da limpeza da 

área.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Área inundada pelo reservatório antes da limpeza do terreno (COMPESA, 2001) 



 

 

6.2.3 Programa de recuperação da mata ciliar 

O Programa de recuperação da mata ciliar da barragem do rio Pirapama 

(GEOSISTEMAS, 2001) teve como objetivo prescrever ações para a recomposição da 

cobertura florestal ao redor do reservatório formado pela barragem, com vistas à proteção da 

qualidade e da quantidade de água, à inibição de práticas inadequadas ao entorno da bacia 

hidráulica da barragem e à conservação do solo, do relevo e da biodiversidade da Mata 

Atlântica.  

Em atendimento à Resolução CONAMA nº 302/02, a faixa de proteção do reservatório 

possui uma largura de 100 metros, em projeção horizontal, medida a partir a partir no nível 

máximo normal da barragem, totalizando uma área de 622 ha. 

O estudo previu o plantio de 300 ha, ao longo dos primeiros 5 anos, com espécies 

nativas da região, mantendo-se um monitoramento eficiente para garantir a continuidade da 

iniciativa. O planejamento apresentado para a execução das ações constou dos seguintes 

tópicos: instalação e condução de viveiro central, coleta e aquisição de sementes, capacitação 

de pessoal de campo e de supervisão, aposição de marcos e placas sinalizadoras, como mostra 

a figura 5, plantios e tratos culturais e monitoramento dos plantios e das parcelas 

permanentes. 

 

 

 

 

            Figura 5 – Placa sinalizadora para a faixa de proteção (GEOSISTEMAS, 2001) 

As atividades propostas estão sendo realizadas pela COMPESA, com exceção da 

colocação de placas sinalizadoras na faixa de reflorestamento, que deveriam estar expostas. 

No entanto, ressalta-se que a área reflorestada foi bem abaixo da prevista no estudo. As ações 

desenvolvidas pela empresa estão apresentadas a seguir. 

Termo de Comodato e Convênio com a Associação Eco-Pirapama 

Para iniciar as atividades de recuperação da mata ciliar, a COMPESA celebrou um Termo de 

Comodato (COMPESA, 2002) com a Associação Eco-Pirapama em outubro de 2002, com 

duração de 60 meses, cedendo à comodatária uma área de terras de 622 ha, situada em torno 

da barragem de Pirapama. 

Compesa – ÁGUA PARA A VIDA 
Faixa de Proteção da Barragem do Pirapama 

E N T R A D A  P R O I B I D A 
 
 



 

 

Segundo este documento, a área em questão deve ser utilizada exclusivamente para a 

produção de mudas e o reflorestamento da região, visando recompor parte da mata ciliar em 

torno da bacia hidráulica do Pirapama. Nessa época, a empresa em parceria com a Associação 

construiu uma sementeira para a produção de mudas, que também é utilizada como sede da 

Associação, conforme mostra a figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Sede da sementeira, técnicos da COMPESA e Associados da Eco-Pirapama 

(COMPESA, 2003) 

As atividades referentes à produção de mudas começaram no final de 2002, quando foi 

firmado o convênio entre a COMPESA e a Associação. É parte integrante do convênio o 

plano de ação referente ao reflorestamento da faixa de proteção, que norteia todos os trabalhos 

desenvolvidos para este fim. 

A recomposição da mata ciliar 

As tarefas efetuadas pelos associados em relação ao reflorestamento são: coleta de 

sementes, produção de mudas, plantio e manutenção das espécies em campo. Eles trabalham 

20 horas semanais, sendo 4 horas por dia de segunda a sexta-feira. A figura 7 apresenta alguns 

canteiros da sementeira. 

Salienta-se o apoio da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho que através da assessoria 

técnica de um agrônomo supervisiona as atividades pertinentes ao reflorestamento, 

juntamente com a equipe técnica da COMPESA. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     Figura 7 – Canteiros da sementeira do Pirapama (Clélia, 2005) 

    Figura 7 – Canteiros da sementeira do Pirapama (Clélia, 2005) 

A quantidade de mudas produzidas ao longo dos anos 2003, 2004 e 2005, o 

espaçamento adotado em campo para o plantio das mudas e o quantitativo das áreas 

reflorestadas nos períodos considerados está apresentado na tabela 8. 

Tabela 8 – Produção de mudas e quantitativo da área reflorestada  

 Anos 

Ações 2003 2004  2005 (até julho) 
Total 

Mudas produzidas (ud) 4.500 11.520 19.800 35.820 

Espaçamento das mudas em 
campo (ud/ha) 

400 625 625 - 

Área reflorestada (ha) 9,30 15,36 26,40 51,06 
Fonte: COMPESA, 2005. 

De acordo com os números apresentados, o total de área reflorestada até julho de 2005 

foi 51,06 ha, o que representa menos de 10% da faixa de proteção do reservatório. A 

produtividade no primeiro ano do reflorestamento foi muito baixa, pois no período em que se 

realiza o plantio (entre março e agosto), durante a estação chuvosa, grande parte das mudas 

não havia atingido o tamanho ideal para serem plantadas. A figura 8 evidencia a plantação de 

uma muda. 

Durante 2003, as ações foram mais voltadas para a coleta de sementes e produção de 

mudas. Observa-se também que o espaçamento adotado para o plantio  das  mudas  foi  menor 



 

 

neste ano. Segundo a COMPESA (2005), após entendimentos mantidos com a CPRH, adotou-

se um espaçamento maior nos anos subseqüentes, não havendo prejuízo para o 

reflorestamento.  

 

Figura 8 – Plantação de mudas na faixa de proteção do reservatório (Clélia, 2005) 

As sementes coletadas foram da própria região, tendo em vista a recomposição da 

vegetação por mata nativa. A perda ocorrida no processo de produção de mudas foi em torno 

de 20%. A área reflorestada e destruída em decorrência da presença de animais e da ação de 

vândalos chegou perto de 10% - nos valores apresentados na tabela 8, está descontada essa 

perda (COMPESA, 2005). A figura 9 mostra uma área que foi reflorestada e posteriormente 

destruída. 

A CIPOMA atendendo à solicitação da COMPESA realizou cerca de três vistorias na 

área durante os anos de 2004 e 2005, conforme apresentado nas figuras 10 e 11. No entanto, 

registra-se a necessidade de vigilância permanente na área, para que o reflorestamento não 

seja comprometido. 

Apesar da quantidade de área reflorestada ter sido crescente ao longo dos anos de 

2003, 2004 e 2005, o valor de 51,06 ha plantado durante o período de dois anos e meio 

representa apenas 1/3 da área prevista pelo programa de recuperação da mata ciliar 

(GEOSISTEMAS, 2001), que estimou o plantio de 150 ha neste período. 

É importante aumentar os esforços no sentido elevar a quantidade de área reflorestada 

por ano, o que pode ser feito através de entendimentos com os associados elevando o número 

de horas trabalhadas na fase do plantio, em troca de folgas a serem gozadas posteriomente, 



 

 

buscando um reforço de pessoal e até mesmo estudando a possibilidade de viabilizar a adoção 

de um sistema de irrigação, de maneira a permitir que as mudas possam ser plantadas durante 

todo o ano e não somente no período de inverno. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Reflorestamento destruído na faixa de proteção do reservatório (Clélia, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Equipe da CIPOMA em Pirapama (Clélia, 2005) 

Salienta-se que a demarcação topográfica da faixa de 100 metros no entorno do 

reservatório não foi executada pela COMPESA, o que acarretará a necessidade de 

desapropriações e indenizações. Estas pendências devem ser resolvidas o mais rápido 



 

 

possível, em detrimento de faltar terras para o replantio e causar danos à qualidade da água, 

pois em alguns trechos da faixa destinada ao reflorestamento, observa-se a ocorrência de 

invasões, queimadas, desmatamento, lançamento de lixo, construções de casas e criação de 

animais.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Vistoria da CIPOMA na faixa de proteção do reservatório (Clélia, 2005) 

6.2.4 Programa de enchimento do reservatório 

O Programa de operação de enchimento do reservatório formado pela barragem do rio 

Pirapama (GEOSISTEMAS, 2000) contemplou o planejamento de medidas de segurança que 

garantiram as perfeitas condições físicas da obra, bem como estabeleceu parâmetros de 

controle de vazões que permitiram o atendimento dos usuários a jusante do reservatório, além 

da manutenção de uma vazão ecológica.   

De acordo com o estudo desenvolvido, a possibilidade do reservatório atingir seu 

volume máximo de acumulação no ano de 2002, subseqüente ao término da obra, era elevada, 

mesmo mantendo uma descarga de jusante de 1,8 m3/s em concordância com o Termo de 

Outorga. Essa vazão tem como finalidade manter o rio vivo e atender a demanda das 

indústrias a jusante.  De fato, constatou-se o previsto, pois a barragem verteu em 2002. 

Desde a época da construção da barragem, estão assegurados os usos de jusante nos 

valores de 1m3/s para uso das indústrias e 0,85 m3/s para a descarga ambiental, em 

concordância com o Termo Provisório de Outorga (SRH, 2000). Durante o período em que a 

barragem verteu, aumentou-se a vazão de descarga em até 14 m3/s. Esta medida promove uma 



 

 

renovação da água represada na barragem. A figura 12 evidencia a liberação da descarga de 

jusante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Descarga de jusante da barragem (Clélia, 2004) 

Outro ponto importante a ser destacado é a regularização da vazão de descarga a 

jusante da barragem. Antes da sua construção, normalmente algumas indústrias colocavam 

balsa para captar água do rio Pirapama, nos meses mais secos do verão, pois o seu nível 

baixava muito. Com o barramento, este fato não ocorre mais, pois há a garantia da vazão 

mínima de descarga durante todo o ano. 

6.2.5 Programa de monitoramento da qualidade da água 

Este programa tem como objetivo promover o acompanhamento dos padrões 

quantitativos e qualitativos da água, com avaliações periódicas dos parâmetros físico-

químicos e biológicos.  

De acordo com o Programa de monitoramento da qualidade da água da barragem do 

Pirapama (GEOSISTEMAS, 2002), foram propostas medidas a serem adotadas para o 

controle da eutrofização e acompanhamento dos efeitos dos efluentes sobre a água, assim 

como dos defensivos agrícolas nas terras periféricas ao reservatório. A tabela 9 apresenta as 

principais medidas recomendadas e se elas foram realizadas ou não. 

 



 

 

Tabela 9 – Medidas sugeridas no programa de monitoramento da qualidade da água da 
barragem do Pirapama 

Medidas recomendadas Atendimento das medidas 

Controle do tratamento de esgotos 
domésticos e industriais, para evitar a 
entrada de esgotos nos tributários da 
represa. 

Ação não realizada. 

Controle e racionalização do uso de 
defensivos agrícolas. 

Ação não realizada. 

Contenção da entrada de nitrogênio e 
fósforo proveniente da vegetação nas 
margens dos tributários e do próprio 
reservatório. 

Ação não realizada. 

Controle do nível da água do reservatório 
evitando grandes variações e exposições 
dos solos marginais à ação erosiva. 

A vazão de descarga da barragem varia de 
acordo com o nível do reservatório. Quando 
a barragem está vertendo, seu valor 
aumenta. 

Conservação da flora em torno do 
reservatório. 

Esta sendo realizada a recomposição da 
vegetação da faixa de proteção do 
reservatório. 

Fonte: GEOSSITEMAS (2002) & COMPESA (2005). 

Segundo o estudo, a reduzida qualidade da água pode afetar também as estruturas da 

barragem, produzindo agressão química sobre as estruturas de concreto e aço. Esses riscos 

intensificam-se com a profundidade e o aumento da permanência da água no reservatório, 

além do crescente acúmulo de nutrientes no lago, geralmente provocados pelo lançamento de 

águas residuais, fertilizantes e excrementos animais, entre outros.  

Quanto à possível agressão química nas estruturas da barragem, nenhuma alteração foi 

detectada, conforme informações obtidas junto à COMPESA (2005). 

Campanha especial de monitoramento 

Durante o período de 1998 a 2002, a COMPESA, CPRH e o Instituto Tecnológico de 

Pernambuco – ITEP efetuaram, de forma cooperativa, uma campanha especial de 

monitoramento no rio Pirapama com o objetivo de avaliar as alterações de qualidade da água, 

abrangendo períodos de safra e entressafra. Realizaram-se campanhas de medição de 

descarga, instalados equipamentos de registro de nível e feitas análises de água para a 

determinação de alguns parâmetros, em especial, o oxigênio dissolvido – OD e a demanda 

bioquímica de oxigênio – DBO que indica a presença de matéria orgânica nos corpos d’água, 

sendo um grande causador de poluição nas águas. 



 

 

As estações de monitoramento utilizadas foram: Cacho, situada a montante da 

hidroelétrica de Cachoeira Tapada, após o recebimento dos efluentes da Destilaria JB; Laísa, 

localizada a jusante da Destilaria Laísa, após a confluência do riacho Macacos que 

corresponde à estação PP2-45 do monitoramento sistemático da CPRH e Matapagipe, situada 

antes da Contonifício José Rufino, correspondente à estação PP2-50 do monitoramento 

sistemático da CPRH. Quando o lago foi formado, esta estação ficou submersa, sendo 

monitorada até 12/07/2001. A freqüência de amostragem variou de uma a duas vezes por 

semana. 

GAMA (2003) analisou os dados obtidos que evidenciaram alterações na qualidade da 

água do rio Pirapama, de acordo com períodos de safra e entressafra, coincidindo com os 

meses de verão e inverno, conforme apresentado a seguir.  

Nos períodos de safra, observou-se a ausência de oxigênio dissolvido em diversas 

amostragens, principalmente nos anos de 1998 e 1999, além de valores abaixo de 5 mg/l nas 

estações Cacho e Matapagipe. Houve uma melhora a partir do ano de 2000, apesar de 

existirem níveis abaixo de 5 mg/l. O índice pluviométrico dos anos de 1998 e 1999 foram 

baixos, no entanto, a precipitação no ano de 2000 foi maior, o que contribuiu para a melhoria 

na qualidade da água. A partir de 2000, os dados de OD ao longo do período estudado, 

mesmo no período de safra, mostraram uma melhora crescente na qualidade da água para 

todas as estações. 

Monitoramento sistemático realizado pela CPRH 

A CPRH realiza o monitoramento da qualidade da água da bacia do Pirapama 

sistematicamente, através de onze estações de amostragem, tais como, a PP20, PP42 e PP58, 

conforme mostra o diagrama unifilar apresentado na figura 13. Os parâmetros analisados são, 

entre outros: temperatura, pH, cor, turbidez, OD, DBO e fósforo total. 

De acordo com o relatório de monitoramento de bacias hidrográficas do estado de 

Pernambuco – 2004 (CPRH, 2005), no ano de 2004, as coletas das amostras de água 

ocorreram mensalmente durante a safra canavieira e bimensal na entressafra. As análises 

realizadas levaram às seguintes conclusões, dentre outras: 

• Em três estações situadas a montante da barragem do Pirapama, os valores de OD estavam 

críticos e os níveis de DBO elevados, correspondendo ao período da safra da agroindústria 

canavieira, quando ocorre a fertirrigação. Ficou evidenciado que o aporte de carga 

orgânica excedeu a capacidade de autodepuração da bacia; 



 

 

• Verificou-se, em três estações, sendo duas delas a montante da barragem, que a qualidade 

da água está comprometida, apresentando valores abaixo ao da classe 2, segundo a 

classificação da Resolução CONAMA nº 20 em vigor na época; 

• Os níveis de coliforme fecal e fósforo evidenciaram o lançamento de efluentes doméstico 

nos corpos d’água da bacia do Pirapama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Diagrama unifilar do rio Pirapama (CPRH, 2005) 

Constatou-se a necessidade de controle e fiscalização das fontes responsáveis pela má 

qualidade da água na bacia. 

Monitoramento sistemático realizado pela COMPESA 

Desde agosto de 2003, a COMPESA realiza o monitoramento da qualidade da água, 

geralmente numa freqüência quinzenal, nos seguintes pontos: no rio Pirapama, a jusante do 

descarte de efluentes da Destilaria Liberdade – que se encontra a montante da barragem (sob 

ponte), na superfície e no fundo do reservatório, na primeira, segunda e terceira tomada 

d’água, a jusante do vertedouro e após as válvulas dispersoras onde é liberada a vazão de 

jusante. As coordenadas geográficas dos locais de coleta estão apresentados na tabela 10 e 

evidenciados nas figuras 14 e 15. 

Os parâmetros monitorados são: temperatura, pH, condutividade, turbidez, cor, 

alcalinidade, amônia, nitrato, fósforo total, oxigênio dissolvido e demanda bioquímica de 

oxigênio. A figura 16 mostra a realização de uma coleta no reservatório.  

As análises de coliforme fecal, total e clorofila começaram a ser feitas em janeiro de 

2005. As técnicas de coleta, preservação e armazenamento das amostras de água, bem como a 
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metodologia das análises, seguem as determinações contidas no Standard Methods for the 

Examination for Water and Wastewater. 

Os laudos das análises de água referentes ao monitoramento estão arquivados na 

COMPESA, sem que tenha havido uma consolidação e avaliação dos resultados (COMPESA, 

2005). Diante desses dados, os valores de OD, DBO e fósforo total foram avaliados, com a 

finalidade de verificar a qualidade da água acumulada no reservatório, conforme apresentado 

no item 6.4 deste capítulo.   

Tabela 10 – Coordenadas geográficas dos pontos de monitoramento da COMPESA 

Pontos de coleta Coordenadas geográficas 

PP47 – Rio Pirapama a montante da barragem 
(sob a ponte) 

25L – 0271886 

UTM – 9084140 

PP54 a – Superfície do reservatório 

PP54 b – 1º tomada do reservatório 

PP54 c – 2º tomada do reservatório 

PP54 d – 3º tomada do reservatório 

PP54 e – Fundo do reservatório 

25L – 0271658 

UTM – 9083306 

PP56 a – A jusante do vertedouro da barragem 25L – 0271886 

UTM – 9083671 

PP56 b – Após a descarga da vazão de jusante 25L – 0271850 

UTM – 9083167 
Fonte: COMPESA, 2005.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Localização do ponto de coleta no rio Pirapama (CPRH – adaptado, 2005) 
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Figura 15 – Localização dos pontos de coleta no reservatório (Clélia, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Coleta de água do reservatório (Clélia, 2003) 

Superfície, tomadas d’água e fundo do lago 

Descarga da vazão de jusante 

Vertedouro 



 

 

6.3. Estudos da qualidade da água 

6.3.1 Estudos para avaliação do processo de eutrofização das águas da barragem 

Pirapama 

De acordo com o estudo referente à modelagem matemática para avaliação da 

fertirrigação e de seu impacto na qualidade da água da barragem (UFPE/LOFEC, 2000) e a 

análise feita do mesmo, ressaltam-se as considerações descritas a seguir. 

Foi aplicado o modelo matemático CE-QUAL-R1 (Corps of Engineers model series 

for reservoir 1-DV water quality), que é produto de um programa de avaliação e refinamento 

de modelos matemáticos aplicados a ecossistemas aquáticos, realizado na U. S. Army 

Waterways Experimentt Station (U.S.A.W.E.S., 1986).  

Os dados de entrada do modelo relativos às informações técnicas da barragem, ao 

plano de operação do reservatório e aos dados de monitoramento da qualidade da água foram 

obtidos junto à COMPESA (2000). Os dados meteorológicos com o Instituto Nacional de 

Meteorologia – INMET (2000) e o Laboratório de Meteorologia de Pernambuco – LAMEPE 

(2000). Os resultados das simulações foram analisados em função da eutrofização, da possível 

formação de camada anóxica, da estratificação e da variação temporal dos seguintes 

parâmetros: temperatura, concentração de OD, concentração de DBO, concentração de 

clorofila a, concentração de amônia, concentração de nitrato mais nitrito, concentração de 

fósforo dissolvido, pH e concentração de sólidos totais dissolvidos. 

Com a aplicação do modelo matemático, concluiu-se que os impactos negativos sobre 

a qualidade da água do reservatório estão intrinsecamente relacionadas aos aportes de cargas 

orgânicas e inorgânicas, decorrendo sobretudo da incapacidade do manancial em depurar 

estas cargas. A figura 17 refere-se à destilaria JB, potencial poluidor do rio Pirapama. A 

figura 18 apresenta áreas próximas ao rio Pirapama com fertiirrigação.  

Os resultados indicaram que a utilização racional do descarregador de fundo da 

barragem pode se transformar num mecanismo capaz de minimizar os impactos na qualidade 

da água. Constatou-se também que, na ocasião da exploração da barragem, a opção pelo 

bombeamento através da tomada de água mais profunda ao invés da captação superficial não 

se mostra muito vantajosa, quanto às melhorias da qualidade da água represada.   

A escolha de uma ou outra possibilidade deverá estar associada aos custos e riscos 

sanitários e de saúde pública, devido aos processos de tratamento de água para abastecimento, 



 

 

quando se deve decidir entre a captação de águas anóxicas, e rica em nutrientes minerais, ou a 

preferência pelo bombeamento de águas oxigenadas, mas sujeitas a elevadas concentrações de 

biomassa fitoplanctônica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

       Figura 17 - Destilaria JB, potencial poluidor do rio Pirapama (COMPESA, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

        Figura 18 - Fertiirrigação de áreas próximas ao rio Pirapama (COMPESA, 2003) 



 

 

O estudo em referência apontou algumas medidas a serem providenciadas pela 

COMPESA, com vistas à melhoria da qualidade da água armazenada no reservatório. A 

tabela 11 apresenta estas medidas e mostra se elas foram atendidas ou não. 

Tabela 11 – Medidas sugeridas no estudo de eutrofização e a situação de atendimento 

Medidas recomendadas Atendimento das medidas 

Elaboração de um estudo para avaliar a 
qualidade da água no trecho do rio 
situado a jusante da represa. 

O estudo foi realizado. 

Aumento da freqüência de amostragem 
espacial e temporal de dados da 
qualidade da água, acompanhados do 
monitoramento hidrológico. 

Atendida integralmente até dezembro de 2002 com 
a campanha especial de monitoramento. Após esta 
data, apenas alguns pontos estão sendo 
monitorados do ponto de vista de qualidade e o 
monitoramento hidrológico não está sendo feito. 

Utilização de descarregadores de fundo 
para a liberação dos excessos de 
volumes acumulados no reservatório 

Os descarregadores de fundo estão sendo 
utilizados. 

Desenvolvimento das ações de controle 
e redução de aporte de cargas orgânicas 
(domésticas e industriais) e inorgânicas 
(fertirrigação). 

Ações não realizadas. 

Fonte: COMPESA (2005). 

É importante que a COMPESA retome o monitoramento hidrológico do rio Pirapama e 

dos seus afluentes, quanto à medição de vazão e registro de nível, não somente para permitir a 

avaliação do balanço hídrico do reservatório, mas também para correlacionar com os dados de 

qualidade e melhor avaliar as alterações da qualidade da água no rio e no reservatório. A 

COMPESA mantém em seus arquivos os registros diários dos níveis da barragem, bem como 

da pluviometria ocorrida na área, pois possui um pluviômetro instalado próximo ao 

barramento (COMPESA, 2005). 

6.3.2 Estudo da hidrodinâmica do baixo-Pirapama (a jusante da represa) 

Considerando o projeto de modelagem matemática da dinâmica do baixo-Pirapama, 

(UFPE/LOFEC, 2001) que avaliou as alterações da qualidade e quantidade da água a jusante 

da barragem até o estuário, é importante mencionar os aspectos que se seguem. 

Para a simulação da hidrodinâmica do sistema estuarino Pirapama aplicou-se o modelo 

DYNHYD5, da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos – EPA, que por sua vez 

é uma atualização de rotinas anteriores elaboradas por Ambrose et al (1988). Trata-se de um 



 

 

modelo largamente aplicado à análise hidrodinâmica de corpos d’água e que foi acoplado a 

outro modelo para análise das tendências na qualidade da água do baixo-Pirapama. 

A aplicação do modelo permitiu a análise hidrodinâmica a jusante do barramento em 

função dos dados de montante (variantes hidrológicas e operação da barragem), quanto de 

jusante (variantes astronômicas de maré). Os resultados indicaram que a barragem tende a 

regular a vazão do rio em valores quase iguais para as estações seca e chuvosa, devendo 

causar alterações no sistema natural, sobretudo no período de estiagens, uma vez que o 

regime dinâmico do sistema estuarino do Pirapama é bastante influenciado pela sazonalidade 

das chuvas. 

Para a simulação da qualidade da água no trecho do rio Pirapama situado a jusante do 

barramento, utilizou-se o modelo WASP5 (Water quality analysis simulation program) de 

Ambrose et al (1993). É um modelo amplamente aplicado para análise da capacidade de auto-

depuração de corpos d’água, submetidos aos efeitos do lançamento intenso de cargas 

orgânicas e inorgânicas.  

O modelo de qualidade simula o balanço entre o oxigênio dissolvido e demanda 

bioquímica de oxigênio, do mecanismo de reaeração atmosférica, da demanda bentônica de 

OD e da remoção de carga orgânica por sedimentação. No balanço de nutrientes minerais, são 

considerados os seguintes processos: mineralização do fósforo orgânico a fósforo inorgânico; 

hidrólise do nitrogênio orgânico, com as subseqüentes oxidações da amônia a nitrato. Os 

dados hidrológicos utilizados no estudo foram fornecidos pela COMPESA (2001) e os 

parâmetros de qualidade da água pela CPRH (2001). 

As cargas afluentes consideradas foram: o esgoto doméstico produzido pela população 

da cidade do Cabo de Santo Agostinho, bem como o aporte de cargas provenientes das 

principais indústrias situadas no trecho em estudo e do rio Gurjaú – principal afluente ao rio 

Pirapama no trecho estudado, cujos dados foram fornecidos pela CPRH (2001). 

Os resultados hidrodinâmicos foram utilizados pelo modelo de análise da qualidade da 

água do sistema. O estudo mostrou que as piores situações em termos de sua qualidade da 

água estão sistematicamente associadas ao período de estiagem. Durante o verão, observam-

se baixas capacidades de diluições dos efluentes orgânicos e inorgânicos lançados no 

manancial. Já no inverno, estes aportes são bastante reduzidos, pois há uma maior diluição 

das cargas geradas. 



 

 

A utilização do descarregador de fundo da barragem acarreta situações mais 

deterioradas da qualidade da água no baixo-Pirapama, quando comparadas à liberação das 

águas represadas por meio do vertedouro. Isto se dá devido à liberação de águas anóxicas e 

com elevadas concentrações de compostos orgânicos e de nutrientes minerais. 

As medidas sugeridas no estudo estão citadas na tabela 12, bem como a análise feita 

em relação ao atendimento das mesmas. 

Tabela 12 – Medidas sugeridas no estudo da hidrodinâmica do baixo Pirapama e a situação de 
atendimento 

Medidas recomendadas Atendimento das medidas 

Aplicação de um modelo matemático para avaliar 
a qualidade da água no trecho do rio Pirapama a 
montante da barragem e verificar os aportes 
orgânicos e inorgânicos ao reservatório. 

O estudo foi realizado. 

Aumento do número de estações de 
monitoramento, inclusive dentro da região 
estuarina, bem como a freqüência temporal. 

Atendida integralmente até dezembro 
de 2002, com a campanha especial de 
monitoramento.  

Aplicação sistemática do modelo matemático. O modelo não foi aplicado novamente. 

Diminuição dos aportes de cargas orgânicas e 
inorgânicas no manancial 

Ações não realizadas. 

Fonte: COMPESA (2005). 

6.3.3 Estudo da hidrodinâmica do alto-Pirapama (a montante da represa) 

De acordo com os estudos da dinâmica do alto-Pirapama (UFPE/LOFEC, 2002) no 

trecho do rio situado a montante da represa, destacam-se as considerações apresentadas a 

seguir. 

Os estudos hidrodinâmicos visaram a caracterização batimétrica e do campo 

longitudinal de velocidades no trecho do rio Pirapama situado a montante da represa, tendo 

em vista a compreensão dos mecanismos influentes na distribuição dos componentes bióticos 

e abióticos afluentes ao lago formado pelo barramento. Neste caso, os aportes de carga 

orgânica e inorgânica, pontuais e difusas, trazidas pelo rio exercem influência determinante 

na futura qualidade das águas represadas; 

Estes resultados subsidiaram a realização dos estudos de modelagem da qualidade das 

águas no trecho do rio a montante do barramento, de acordo com as características sazonais e 

com a fertirrigação das áreas adjacentes ao manancial; 



 

 

Para a simulação da qualidade da água utilizou-se o modelo QUAL-2E, versão 2.2 

(NCASI – National Council of Paper Industry for Air and Stream Improvement, 1985).  

Trata-se de um modelo amplamente adotado para análise da capacidade de autodepuração de 

corpos d’água, submetidos aos efeitos do lançamento intenso de cargas orgânicas e 

inorgânicas. O modelo simula o balanço entre o oxigênio dissolvido e a demanda bioquímica 

de oxigênio, do mecanismo de reaeração atmosférica, da demanda bentônica de oxigênio 

dissolvido e da remoção de carga orgânica por sedimentação.  

No balanço de nutrientes minerais, são considerados os seguintes processos: 

mineralização do fósforo orgânico a fósforo inorgânico; hidrólise do nitrogênio orgânico, com 

as subseqüentes oxidações da amônia a nitrito, do nitrito ao nitrato e eventual liberação 

bentônica de amônia e de fosfato, sob condições anóxicas. 

Os valores médios de vazão afluentes foram calculados a partir dos dados hidrológicos 

fornecidos pela COMPESA (2001). Os dados de qualidade de água foram trabalhados a partir 

das informações obtidas com a CPRH (2001) e COMPESA (2001). O balanço de massa foi 

realizado para cada trecho discretizado do rio, considerando as cargas pontuais 

correspondentes a cinco tributários do Pirapama e as seguintes cargas difusas: aportes 

orgânicos e inorgânicos provenientes de três indústrias situadas a montante do barramento e o 

aporte referente à área de drenagem do alto-Pirapama, devido ao plantio da cana-de-açúcar. 

As etapas de calibração e validação do modelo foram realizadas, utilizando-se 

informações obtidas em campo e características dos períodos seco e chuvoso, sendo possível 

obter uma primeira adequação do código numérico às condições reais de funcionamento. Para 

dar continuidade ao processo de calibração e validação, foi recomendado um aumento tanto 

na freqüência espacial das estações fixas de monitoramento quanto na freqüência temporal da 

coletas.  

Com a realização da campanha especial de monitoramento (1998 a 2002), os dados 

necessários para dar prosseguimento à calibração e validação do modelo foram obtidos, no 

entanto, o modelo matemático não foi aplicado novamente. 

A utilização desta ferramenta, devidamente calibrada e validada com dados 

atualizados em campo, será de grande importância na análise de alternativas de controle e 

redução gradual dos aportes poluentes ao reservatório da barragem do rio Pirapama.  

 



 

 

6.4 Avaliação da qualidade da água da barragem 

De acordo com as informações de qualidade referentes ao período de agosto de 2003 a 

julho de 2005, obtidas junto à COMPESA (2005), foi realizada uma avaliação dos parâmetros 

OD, DBO e fósforo total nos seguintes pontos: rio Pirapama, nas três tomadas d’água, a 

jusante do vertedouro e na descarga de fundo. Estes pontos foram escolhidos porque retratam 

a qualidade da água do rio Pirapama após o lançamento de efluentes da Destilaria Liberdade 

que está a montante da barragem, nas possíveis tomadas d’água em que a COMPESA irá 

fazer a captação para o abastecimento e logo a jusante do barramento, tanto na descarga de 

fundo como no vertedouro.  

A quantidade de amostragens executadas no período considerado está apresentada na 

tabela 13. Salienta-se que no mês de dezembro de 2003 e no período de outubro de 2004 a 

abril de 2005 a barragem não verteu, o que explica a menor quantidade de amostras coletadas 

no vertedouro. 

Tabela 13 – Amostragens de coletas de água realizadas por ano 

Ano A jusante do vertedouro Nos demais pontos de 
monitoramento 

2003 (a partir de agosto) 6 8 

2004 14 18 

2005 (até julho) 3 12 

Total 23 38 
Fonte: COMPESA, 2005.  

É importante salientar que a qualidade da água varia de acordo com o descarte de 

efluentes e com os períodos chuvosos e de estiagem. No inverno, a capacidade de diluição 

dos efluentes lançados no rio é maior, propiciando uma redução dos parâmetros de OD e 

DBO, no entanto, é possível haver picos no aporte de fósforo  que são carreados pelas chuvas. 

A tabela 14 e a figura 19 mostram a precipitação mensal ocorrida em janeiro de 2003 a 

outubro de 2005, medida através do pluviômetro da barragem, cujos dados foram obtidos na 

COMPESA (2005). Observa-se que o ano de 2004 apresentou os índices pluviométricos mais 

elevados, inclusive no primeiro trimestre do ano. De janeiro a abril de 2005, a precipitação do 

ano de 2004 foi baixa, no entanto, assumiu valores altos no trimestre de maio a junho. 

Registra-se que os meses de janeiro de 2003 e 2004 foram bastante chuvosos quando 

comparados com janeiro de 2005. 



 

 

Tabela 14 – Dados pluviométricos da barragem (mm) 

Mês/Ano 2003 2004 2005 

Janeiro 106 342 17 

Fevereiro 137 340 81 

Março 352 255 80 

Abril 178 455 80 

Maio 380 568 164 

Junho 546 1204 397 

Julho 250 481 804 

Agosto 115 140 136 

Setembro 126 173 352 

Outubro 53 16 41 

Novembro  12 18 - 

Dezembro 25 12 - 

Total 2280 4004 2152 (até outubro) 
Fonte: COMPESA, 2005 
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Figura 19 – Pluviometria na barragem do Pirapama 

 

 



 

 

No ponto de amostragem localizado no rio Pirapama, constata-se que a qualidade da 

água varia de acordo com períodos de safra e entressafra, conforme evidenciado na figura 20, 

que mostra a variação temporal do OD, DBO e fósforo total. Na época da safra, que coincide 

com o verão (setembro a fevereiro), a qualidade é bem inferior. A DBO apresentou níveis 

maiores do que na entressafra e quase todos os valores de oxigênio dissolvido estavam abaixo 

de 5 mg/L, limite estabelecido pela Resolução CONAMA nº 357/05 para águas de classe 2, 

referente ao enquadramento do rio Pirapama. Quanto ao fósforo total, considerando todo o 

período monitorado, apenas duas amostras possuíram teores abaixo do valor máximo de 0,050 

mg/L, fixado pela Resolução CONAMA para a classe 2.  

No que tange à qualidade da água do reservatório, de acordo com o estudo de 

eutrofização das águas da barragem, apresentado no item 6.3.1 deste trabalho, o oxigênio 

dissolvido assume valores mais baixos e as águas tendem a ser anóxicas e ricas em nutrientes 

na tomada d´água mais profunda da barragem, o que se verifica nas figuras 21, 22 e 23. 

Quanto maior a profundidade, maior o número amostras de água com OD tendo 

valores menores, ocorrendo o inverso com a DBO e o fósforo total. Na primeira tomada 

d´água, seis amostras apontaram teores de fósforo abaixo de 0,030 mg/L,  limite fixado pelo 

CONAMA para ambientes lênticos, enquanto que na terceira somente duas amostram estavam 

dentro dos padrões. 

Os resultados de OD, DBO e fósforo total das coletas realizadas após o vertedouro e a 

descarga de jusante estão evidenciados nas figuras 24 e 25. Como a areação é muito elevada 

no vertedouro devido ao movimento intenso do fluxo d´água e às válvulas dispersoras na 

descarga de jusante, os teores de OD maiores deram maiores que 5mg/L e os valores de DBO 

menores que 5mg/L, ou seja, dentro dos padrões do CONAMA.  

No entanto, quase todas as amostras apresentaram teores de fósforo total acima de 

0,030 mg/L, ou seja, acima do fixado pelo CONAMA. Observa-se que os níveis foram mais 

elevados na descarga de jusante quando comparados com os resultados obtidos no vertedouro. 

Na descarga de jusante, apenas uma amostra estava dentro do padrão permitido e, no 

vertedouro, três amostras encontravam-se nesta condição, ressaltando que no referido local o 

número de amostras coletadas foi menor no período estudado. 

Para avaliar o nível de trofia das águas da barragem do rio Pirapama, é importante que 

além da análise da concentração do fósforo total sejam monitorados os parâmetros de clorofila 

a, transparência e densidade de cianobactérias. 
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            Figura 20 – Valores de OD, DBO E fósforo total no rio Pirapama – ponto PP47 
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Figura 20 – Valores de OD nas tomadas d´água da barragem 

  CONAMA 357 
  OD  não inferior  
   a 5  mg/L 

OD (mg/L)
2º tomada

0

2

4

6

8

10

12

ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul

2003/2004

2004/2005

CONAMA 357 
OD  não inferior  
 a 5  mg/L 

     CONAMA 357 
     OD não inferior   
      a 5  mg/L 



 

 

DBO (mg/L)
1º tomada

0

2

4

6

8

10

12

ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul

2003/2004

2004/2005

 

DBO (mg/L)
2ª tomada

0

2

4

6

8

10

12

ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul

2003/2004

2004/2005

 

    Figura 21 – Valores de OD nas tomadas d´água da barragem 
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                  Figura 23 – Níveis de fósforo total nas tomadas d´água da barragem 
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    Figura 24 – Valores de OD, DBO e fósforo total a jusante do vertedouro 
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    Figura 25 – Valores de OD, DBO e fósforo total após a descarga de jusante 
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6.5 A Sustentabilidade das famílias reassentadas perto da barragem 

O convênio celebrado entre a COMPESA e a Associação Eco-Pirapama – formada 

pelas famílias reassentadas na periferia da faixa de proteção do reservatório, em outubro de 

2002, é destinado ao reflorestamento da barragem, com vistas à garantia do equilíbrio 

ecológico do seu entorno, bem como à promoção da conscientização dos moradores da área 

para que haja sustentabilidade no processo de conservação da mata recomposta.  

A primeira fase do convênio teve duração de 2 anos e a COMPESA transferiu à 

Associação o montante de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) em 24 parcelas iguais. Em 

outubro de 2004, o referido convênio foi aditivado pelo mesmo tempo e valor, sendo incluídas 

algumas cláusulas estabelecendo procedimentos para regular as atividades individuais e 

coletivas dos associados, além de determinar efetivamente os direitos e obrigações das partes 

envolvidas.  Essa preocupação é pertinente porque a área em questão é de propriedade da 

COMPESA, não podendo ser doada nem utilizada com fins que deturpem o objeto do 

convênio.  

6.5.1 A ocupação dos lotes 

Em relação à ocupação dos lotes, conforme previsto no convênio, a COMPESA é 

responsável pela elaboração de uma planta individual - contendo as medições e a localização 

dos lotes, bem como a demarcação dos mesmos em campo. Cabe à Associação distribuir os 

lotes aos associados, após a emissão da autorização de ocupação do lote, que somente pode 

ser dado quando o associado assinar um termo de responsabilidade.  

Através deste termo, o associado se compromete a acatar as deliberações da 

Associação, assume inteira responsabilidade civil, fiscal e trabalhista pelas atividades que 

desenvolver no lote que lhe for confiado pela Eco-Pirapama e tem pleno conhecimento que, 

mesmo permanecendo na posse do lote durante a vigência do convênio, deverá devolver o lote 

quando o convênio for encerrado, com todas as benfeitorias realizadas e em bom estado de 

conservação e sem o direito de reivindicar qualquer valor financeiro, a título de indenização 

por quaisquer benfeitorias realizadas no imóvel. 

 A distribuição dos lotes iniciou-se por aqueles onde existiam edificações que serviram 

para residência do ocupante. Para os associados que vão ficar nos lotes em que não há 

edificações, a COMPESA disponibilizou 3 modelos de plantas arquitetônicas para a 

construção da residência. Qualquer construção deverá obrigatoriamente obedecer aos padrões 



 

 

definidos em descritivo técnico pela empresa, além de ter área máxima construída de 80 

metros quadrados. A COMPESA necessita indicar a área para demarcação de 6 lotes.  

Tal pendência deve-se ao fato da empresa não ter realizado o levantamento topográfico 

referente à faixa de 100 metros de proteção do reservatório, para avaliar quais as áreas que são 

de sua propriedade, e que naturalmente não sejam destinadas para a recomposição da mata 

ciliar, a fim de que sejam utilizadas para a demarcação desses lotes. Após essas providências, 

a COMPESA deverá doar à Associação, conforme acordado com a mesma, parte do material 

necessário para a construção das casas.  

Outro ponto que ficou definido no convênio foi em relação às atividades desenvolvidas 

pelos associados, na área da COMPESA. Com exceção do valor mensal repassado pela 

COMPESA à Associação, qualquer valor recebido por esta ou por qualquer associado, 

decorrente de atividade individual ou coletiva que não estejam caracterizadas como atividade 

agrícola de subsistência e não restrita ao lote, será tributada em 25%, para compor o Fundo de 

Gestão para o Reflorestamento do Entorno da Bacia Hidráulica da Barragem do Pirapama, 

cujo valor deverá ser depositado na conta corrente da Associação.  Estes recursos deverão ser 

aplicados para a preservação e melhoria do meio ambiente da área em referência. 

6.5.2 Desenvolvimento econômico e social da Associação 

A Associação Eco-Pirapama, de acordo com o seu estatuto (ECO-PIRAPAMA, 2004), 

tem como objetivo realizar um vasto trabalho de preservação, recuperação, conservação e 

manejo adequado do meio ambiente na área bacia do rio Pirapama. Das atividades de sua 

competência, destacam-se as seguintes: 

• Captar e gerenciar recursos obtidos junto a órgãos públicos ou privados, visando o custeio 

de atividades produtivas em consonância com a Agenda 21 Local e ligados diretamente 

com a preservação ambiental, educação e capacitação de pessoal, de forma que possam ser 

implantados projetos na área rural; 

• Promover, incentivar, captar recursos, orientar da execução de projetos, participar e 

fiscalizar as ações voltadas à infra-estrutura, com vistas à melhoria das condições de 

sobrevivência individual e coletiva dos associados, desde que não contribuam para a 

degradação ambiental; 

• Desenvolver ações de produção de mudas, preferencialmente da flora nativa, no sentido 

de executar o reflorestamento na faixa de proteção do reservatório, buscando sempre 

técnicas que possam aperfeiçoar o trabalho; 



 

 

• Identificar, estimular e implementar atividades que gerem renda às famílias residentes 

próximas ao entorno da bacia hidráulica da barragem e conseqüentemente, melhorar a 

situação sócio-econômica das mesmas, sem acarretar prejuízos ao ecossistema; 

• Desenvolver ações visando firmar convênios de cooperação entre entidades 

governamentais, ONG’s ou empresas privadas, tendo como finalidade o intercâmbio de 

informações, o financiamento de projetos de natureza ambiental e o aperfeiçoamento dos 

associados. 

Na busca da auto-sustentabilidade da associação, com vistas ao desenvolvimento 

sustentável, é importante viabilizar parcerias de cooperação com entidades públicas ou 

privadas para a implantação de novos projetos, dentre os quais se destacam: atividades 

voltadas para o turismo ecológico, instalação de unidade apícula familiar, instalação de 

unidade de doces, cultivo de flores tropicais e horta comunitária.   

A COMPESA deve incentivar a implantação de projetos que conduzam à 

sustentabilidade da associação, pois ela bem estruturada será uma grande parceira da empresa 

não somente na execução do reflorestamento, mas, sobretudo, na fiscalização da área de 

preservação permanente. 

Muitas vezes, iniciam-se ações de reflorestamento nas faixas de proteção dos 

mananciais, porém muitas mudas plantadas são destruídas, como ocorreu na barragem da 

Prata, localizada no município de Bonito em Pernambuco, na qual foram plantadas no período 

de 1999 a 2001, 175 mil mudas. Atualmente, grande parte do replantio efetuado foi destruído 

devido à realização de queimadas e presença de animais, pois como não existe uma 

fiscalização da área, as invasões tornam-se uma constante.  

A permanência de famílias, que residiam na área quando a barragem foi construída, ao 

serem relocadas para zonas próximas à faixa de proteção, desenvolvendo projetos que não 

prejudiquem o ambiente contribuirá para a preservação e conservação do meio ambiente. 

  Apesar de todas as dificuldades existentes, a degradação ambiental na zona de 

reflorestamento seguiria o caminho do que ocorreu na barragem do Prata, caso não houvesse a 

Associação Eco-Pirapama. Acredita-se que este modelo poderá ser adotado na recomposição 

da mata ciliar de tantas outras barragens operadas pela Empresa. 

Sistematicamente, técnicos da COMPESA realizam reuniões e treinamentos com os 

membros da associação, visando promover uma maior conscientização de preservar e 

conservar o meio ambiente, levar conhecimentos voltados para a gestão participativa, 



 

 

capacitação administrativa e gerencial, de modo sejam desenvolvidos projetos visando o 

benefício comum de seus integrantes. 

Dentre os cursos ministrados destacam-se o de coorperativismo, viveirista, coleta de 

sementes e sensibilização para as questões ambientais. O último treinamento ocorreu na sede 

da Associação, em abril de 2005, com carga horária de 32 horas e foi ministrado pelo Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR, através de uma parceria realizada com a 

COMPESA, conforme mostra a figura 26. 

Neste curso, intitulado “Administração de Associações”, foram abordados os seguintes 

tópicos: alerta ecológico, segurança do trabalho, a empresa associativa, relações em uma 

empresa associativista, comercialização da produção agropecuária, obrigações sociais e 

trabalhistas e controle administrativos.   

Outro curso a ser dado para os associados será de Apicultura, que está sendo 

viabilizado pela Agência do Trabalho do estado de Pernambuco. Há a possibilidade de doação 

dos equipamentos e colméias utilizadas no treinamento. 

 

       Figura 26 - Associados da Eco-Pirapama após conclusão de treinamento (Clélia, 2005) 

6.5.3   Pesquisa realizada com os associados 

Para avaliar o convênio celebrado entre a COMPESA e a Associação Eco-Pirapama e 

verificar a preferência dos associados quanto aos projetos que anseiam desenvolver, realizou-



 

 

se uma pesquisa, através de entrevistas espontâneas e semi-estruturadas, em 06 de junho de 

2005. 

As indagações feitas aos entrevistados foram as seguintes: profissão exercida e renda 

obtida antes de ser membro da Associação e a atualmente; o que o associado acha que a 

COMPESA, CPRH e o COBH-Pirapama podem fazer para melhorar o trabalho realizado pela 

Associação e quais os projetos que os associados preferem que sejam desenvolvidos pela 

Associação. Participaram da pesquisa 11 associados, de um total de 14 membros da 

Associação. Cada participante pôde dar mais de uma resposta aos questionamentos.  

Em relação à profissão, 55% dos entrevistados eram agricultores, ou seja, 6 

pesquisados, antes de entrarem para a Associação, conforme se registra na figura 27.  
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Figura 27 – Profissão dos associados, antes de serem membros da Associação Eco-Pirapama 

(Fonte: Entrevista, junho/2005)  

Atualmente, todos desempenham a profissão de agricultor, com exceção de uma 

participante que além de agricultora é merendeira de uma escola, como está mostrado na 

figura 28.  
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Figura 28 – Profissão atual dos Associados (Fonte: Entrevista, junho/2005)  

Quanto à renda dos associados, todos afirmaram que houve pouca alteração quando 

passaram a ser membro da Associação. Continuam recebendo menos de um salário mínimo 



 

 

por mês, com exceção do Presidente da Associação e de um participante que ganham entre 1 e 

2 salários.  

No entanto, observa-se que anteriormente à criação da Eco-Pirapama, a maioria 

trabalhava por conta própria durante todo o dia e não tinham garantia de salário no final do 

mês. Os agricultores geralmente vendiam alimentos para a feira. Uma vez associados, como 

dedicam um expediente aos trabalhos de reflorestamento do entorno da bacia, podem 

aproveitar o outro expediente para desenvolver atividades que gerem uma renda extra. 

Quando os associados foram perguntados sobre o que a COMPESA pode fazer para 

melhorar o trabalho desenvolvido por eles, as respostas foram: 

• 63,6% (7) acham que ela deve desenvolver projetos para melhorar a renda dos associados; 

• 27,3 % (3) esperam que a empresa defina logo os lotes que faltam; 

• 9,1 % (1) desejam que ela disponibilize um veículo grande para o transporte de mudas. 

Segundo informações obtidas junto à COMPESA (setembro, 2005), durante o período 

de julho a meados de setembro de 2005, a empresa disponibilizou um caminhão para agilizar 

o transporte das mudas, semanalmente, de forma que aproveitasse ao máximo o final da 

estação chuvosa, época propícia ao plantio. Em relação aos demais aspectos abordados pelos 

entrevistados, não houve avanço nesse sentido. 

Quando a mesma pergunta foi feita em relação à CPRH, surpreendentemente, 45,5% 

dos associados, ou seja, 5 pesquisados, responderam desconhecer o trabalho desenvolvido por 

esta Agência, conforme registrado no figura 29. Dos que sugeriram as ações, as respostas 

foram: 

• 63,6,% (7) acham que a CPRH deve fiscalizar os desmatamentos e as invasões; 

• 36,4% (4) esperam que a CPRH seja mais atuante, ou seja, envolva-se mais. 
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Figura 29 – Associados que conhecem o trabalho da CPRH (Fonte: Entrevista, junho/2005)  

Em relação à expectativa dos próprios associados em melhorar os trabalhos que 

desempenham, todos foram unânimes em afirmar que falta união do grupo, que os 

participantes só pensam em si. 



 

 

No que se refere ao COBH Pirapama, 36,4% dos associados, ou seja, 4 pesquisados, 

desconhecem as atividades por ele realizadas, como mostra a figura 30. Dos membros da 

associação que deram sugestões, as respostas foram: 

• 42,8% (5) querem que o comitê ajude com veículo para transporte das mudas. 

• 28,6% (3) acham que o COBH deve ter mais empenho e dar retorno das reuniões feitas 

com os associados; 

• 28,6% (3) desejam que ele desenvolva projetos para melhorar a renda dos associados. 
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Figura 30 – Associados que conhecem o trabalho do COBH Pirapama  

(Fonte: Entrevista, junho/2005) 

É importante destacar a necessidade de divulgar as atribuições de competência da 

CPRH, bem como do COBH Pirapama. Salienta-se também a expectativa dos associados no 

sentido de que estas instituições contribuam para o desenvolvimento da Associação.  

Os projetos preferidos pelos associados a serem desenvolvidos por eles, encontram-se 

relacionados a seguir e apresentados na figura 31 

• 73% (8) dos associados optam pela implantação de tanques-rede para criação de tilápias; 

• 18% (2) consideram o projeto de apicultura mais adequado; 

• Apenas 9% (1) deseja desenvolver o projeto de horta comunitária. 
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Figura 31 – Preferência dos projetos a serem desenvolvidos pelos associados 

(Fonte: Entrevista, junho/2005)  

Observa-se o grande interesse dos associados em realizar o projeto de implantação de 

tanques-rede para criação de tilápias. No entanto, as águas da barragem do Pirapama, 

apresentaram níveis de fósforo total acima do máximo estabelecido pela Resolução 



 

 

CONAMA nº 357/2005, conforme os dados mostrados no item 6.4 deste capítulo. 

Considerando que os peixes, através dos seus excrementos, lançam uma carga de fósforo na 

água, não é recomendável aumentar ainda mais o teor deste elemento nas águas da represa 

que já estão ricas em nutrientes.  

Levando em conta a impossibilidade de implantar o projeto de tanques-rede, a 

preferência dos associados foi a descrita a seguir e evidenciada na figura 32. 

• 64% (7) acreditam que a apicultura é melhor; 

• 18% (2) desejam o cultivo de flores tropicais; 

• 18% (2) optam pela horta comunitária. 
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Figura 32 – Preferência dos projetos a serem desenvolvidos pelos associados, 

desconsiderando o projeto de tanques-rede (Fonte: Entrevista, junho/2005)  

Tendo em vista que a maioria dos entrevistados demonstrou interesse no 

desenvolvimento do projeto de apicultura, além da realização do curso que será oferecido aos 

associados relativo ao tema, é importante consultar o órgão ambiental para verificar se a 

implementação do projeto na área próxima à faixa de proteção do reservatório é possível de 

ser executada. Finalmente, o próximo passo é somar esforços para que esta atividade seja 

efetivada.  

Salienta-se que o fortalecimento do capital social referente à implantação da barragem 

do Pirapama vem ocorrendo desde o processo de discussão pra a relocação das famílias que 

estavam assentadas na área de formação do lago da barragem. As reuniões com a participação 

dos diversos atores envolvidos no projeto da barragem, como o incentivo da participação da 

população, representou o ponto de partida para o fortalecimento desse capital, bem como 

ajudaram a difundir um senso de coletividade e identidade regional.  

Outras características verificadas, como o associativismo e a formação de mutirões, 

com a finalidade de promover a preservação da área são outras iniciativas que fortalecem o 

desenvolvimento do capital social. 



 

 

Com a realização das atividades de reflorestamento, o envolvimento da Associação 

com novos parceiros e a conscientização da população local para formar novos ciclos de 

atividades, será possível alcançar a tão desejada conciliação das políticas de preservação e 

desenvolvimento local. 

6.6 Participação do COBH Pirapama na gestão da área de proteção do reservatório 

O Comitê do rio Pirapama, em julho de 2005, apresentou à COMPESA uma proposta 

de plano de ação para a gestão da área de proteção do reservatório. Sem dúvida, uma grande 

contribuição para a melhoria das condições ambientais da área em questão. 

De acordo com esse plano, pretende-se conter de imediato as ações degradadoras e no 

médio prazo exercer o controle da carga poluidora decorrente das atividades agrícolas e 

industriais existentes na bacia hidrográfica.  Espera-se também consolidar a implantação da 

faixa de proteção no entorno do lago e a instalação na área periférica das 14 famílias que 

integram a Associação Eco-Pirapama. 

As ações propostas deverão ser conduzidas pelas seguintes instituições: Comitê da 

Bacia Hidrográfica do Rio Pirapama, COMPESA, SECTMA, CPRH, IBAMA, Prefeituras do 

Cabo e Escada, CIPOMA e Batalhões de Polícia locais, Ministério Público de Pernambuco – 

MPE e os integrantes da Associação Eco-Pirapama. Estão apresentadas na tabela 15 as 

atividades previstas, além das dos respectivos responsáveis e co-participantes.  

De acordo com a COMPESA (Setembro, 2005), nenhuma ação prevista foi realizada. 

Tabela 15 – Plano de ação para a faixa de proteção proposto pelo COBH 

Atividade Participantes 
Conclusão dos levantamentos 

Análise dos documentos cartoriais COMPESA 
Consolidação das informações cartográficas COMPESA 
Cadastramento dos imóveis limítrofes COMPESA 
Mapeamento das áreas degradadas e de 
conflito 

COMPESA e CPRH 

Conclusão dos levantamentos topográficos 
e demarcações 

COMPESA e Prefeitura do CABO 

Detalhamento do planejamento 
Formulação da estratégia para repressão das 
ações depredatórias 

COBH, CPRH, Polícia, COMPESA, 
CIPOMA e Eco-Pirapama  

Procedimentos para encaminhamentos das 
denúncias 

COBH 

Estratégia para participação das instituições 
envolvidas 

COBH 



 

 

Tabela 15 continuação – Plano de ação para a faixa de proteção proposto pelo 
COBH 

Atividades Participantes 
Estudos para controle das fontes poluidoras 
e uso do solo e água 

COBH 

Implementação da estrutura operacional 
Consolidação de parcerias através de 
acordos e convênios 

COBH 

Criação e implantação de estrutura gerencial COBH, COMPESA, CIPOMA, 
Polícia, Eco-Pirapama 

Procedimentos e mecanismos para 
encaminhamento de denúncias 

COBH, COMPESA, CPRH, 
CIPOMA e Polícia 

Vistorias de rotina COMPESA, CIPOMA, Polícia e 
Eco-Pirapama 

Repressão aos infratores CIPOMA e Polícia 
Estudos e investigações específicas 

Estado de conservação de vegetação ciliar e 
matas 

CPRH, COMPESA e UFPE 

Atividades extrativas e outras causas de 
degradação ambiental 

CPRH e UFPE 

Cargas de nutrientes e sedimentos que 
aportam ao reservatório – Modelagem 

COMPESA e UFPE 

Sistema de informações 
Criação de sistema de informações COBH, CPRH, UFPE e COMPESA 
Armazenamento dos dados obtidos COBH, CPRH, UFPE e COMPESA 

Registro e acompanhamento do controle 
ambiental 

COBH, CPRH, UFPE e COMPESA 

Uso do solo, qualidade da água e ambiental 
da área 

COBH, CPRH, UFPE e COMPESA 

Educação ambiental 

Sensibilização quanto aos problemas CPRH, COMPESA e Prefeitura do 
Cabo 

Procedimentos de fiscalização e denúncias COMPESA, CPRH e CIPOMA 

Integração de produtores locais ao Plano COBH, CPRH, SECTMA e 
COMPESA 

Monitoramento ambiental/acompanhamento  

Acompanhamento da implementação do 
Plano 

CPRH e UFPE 

Alterações ambientais CPRH e UFPE 
Desempenho da Associação COMPESA 
Cumprimento de Termos de Ajustamento de 
Conduta e processos 

CPRH e MPPE 

Análise de resultados do monitoramento da 
qualidade da água 

COMPESA, CPRH e UFPE 



 

 

Tabela 15 continuação – Plano de ação para a faixa de proteção proposto pelo 
COBH 

Atividade Participantes 
Avaliação da eficácia das ações repressivas COMPESA e CIPOMA 

Gestão ambiental e controle das ações degradadoras 
Mapeamento de áreas críticas e fontes 
poluidoras 

CPRH e COMPESA 

Controle de atividades agrícolas: uso de 
agroquímicos e vinhaça 

CPRH, COMPESA e Polícia 

Fonte: COBH Pirapama, 2005. 

6.7 Verificação da aplicação de sistema de gestão ambiental na barragem Pirapama  

Parar verificar se a barragem do Pirapama está sendo gerenciada pela COMPESA 

através de um sistema de gestão ambiental, tomou-se como base a nova versão da ISO 14.001 

– Sistemas de gestão ambiental, especificação e diretrizes para uso (ABNT, 2004). Foram 

checados os aspectos contemplados no item 4 da referida norma, acerca dos  requisitos do 

sistema de gestão ambiental, conforme apresentado a seguir. 

• Item 4.1 – Requisitos gerais 

      A COMPESA não possui um sistema de gestão ambiental – SGA. 

• Item 4.2 – Política ambiental 

     A alta administração não definiu a Política Ambiental da empresa. 

• Item 4.3 – Planejamento 

• Item 4.3.1 – Aspectos ambientais 

A empresa não tem estabelecido, implementado e mantido procedimento para 

identificação dos aspectos ambientais, produtos e serviços, dentro do escopo definido de 

um SGA. A barragem do rio Pirapama teve seus impactos ambientais identificados e 

avaliados na ocasião da elaboração do Estudo de Impacto Ambiental – EIA e do Plano 

Básico Ambiental – PBA. Atualmente, mesmo com a obra concluída, sistematicamente, 

técnicos da empresa acompanham os aspectos ambientais do local.  

• Item 4.3.2 – Requisitos legais e outros 

Embora não haja procedimentos estabelecidos, implementados e mantidos para identificar 

e ter acesso aos requisitos legais e outros requisitos pertinentes, a COMPESA, por meio 

da Divisão de Gestão Ambiental – DGA, fica informada das atualizações na qual a 

legislação ambiental está sujeita, através de contatos mantidos com o órgão ambiental e 

via internet. Salienta-se a necessidade de uma organização maior dessas informações. 



 

 

• Item 4.3.3 – Objetivos, metas e programa (s)  

A organização de uma maneira geral não tem os objetivos e metas ambientais 

estabelecidos, implementados e mantidos de forma documentada, nem programas 

determinados para atingir os objetivos e as metas ambientais. Ela procura atender as 

exigências contidas nas licenças ambientais emitidas pelo órgão ambiental. No caso 

específico da barragem do Pirapama, a gestão ambiental está sendo realizada através do 

cumprimento dos programas ambientais contemplados no PBA. 

• Item 4.4 – Implementação e operação 

• Item 4.4.1 – Estrutura e recursos, funções, responsabilidades e autoridades  

A Divisão de Gestão Ambiental coordena todas as atividades realizadas pertinentes à 

barragem Pirapama. Foi nomeado um gestor para o convênio firmado entre a empresa e a 

Associação Eco-Pirapama. 

• Item 4.4.2 – Competência, treinamento e conscientização 

A COMPESA não dispõe de uma política de treinamento. Ocorrem ações pontuais, como 

a participação dos empregados em cursos por sua própria iniciativa, a realização de 

seminários internos promovidos pela DGA, com o objetivo de divulgar a criação da 

unidade e abordar a importância da gestão ambiental na empresa. Em relação à 

Associação Eco-Pirapama, vários cursos voltados para a preservação ambiental e 

associativismo foram realizados. 

• Item 4.4.3 – Comunicação 

Não há estabelecido, implementado e mantido procedimentos para a comunicação entre os 

vários níveis da empresa e relativo ao público externo. Os documentos referentes à 

barragem do Pirapama são arquivados na DGA, no entanto, é preciso uma melhor 

organização. 

• Item 4.4.4 – Documentação do sistema de gestão ambiental 

Conforme citado no item 4.1, a empresa não tem implantado sistema de gestão ambiental. 

• Item 4.4.5 – Controle de documentos 

Como não há um SGA, os documentados não são mantidos de uma maneira ordenada, 

acarretando, algumas vezes, dificuldade para encontrá-los. Não há uma padronização nos 

documentos e aqueles obsoletos não são prontamente removidos. 

• Item 4.4.6 – Controle operacional 



 

 

Conforme citado no item 4.3.3, a organização procura atender as exigências das licenças 

ambientais. Não há o estabelecimento, implementação e manutenção de procedimentos 

relativos aos aspectos ambientais relativos. 

• Item 4.4.7 – Preparação e atendimento resposta a emergência 

Não há procedimentos estabelecidos, implementados e mantidos para identificar os 

potenciais emergências e potenciais acidentes que possam causar impactos ao ambiente. 

Se por ventura ocorrer acidentes, a Divisão de Segurança da empresa será acionada para 

tomar as providências cabíveis. 

• Item 4.5 – Verificação e ação preventiva 

• Item 4.5.1 – Monitoramento e medição 

A organização não possui procedimentos estabelecidos, implementados e mantidos para 

monitorar e medir regularmente as atividades que podem causar impactos. Os registros 

das informações relativas ao monitoramento da qualidade da água da barragem do 

Pirapama e das ações de reflorestamento são guardados, no entanto, é necessário que eles 

sejam retidos baseados em procedimentos. 

• Item 4.5.2 – Avaliação do atendimento a requisitos legais e outros  

Não existe estabelecido, implementado e mantido procedimento para avaliar 

periodicamente o atendimento aos requisitos legais e outros. 

• Item 4.5.2 – Não-conformidade, ação corretiva e ação preventiva  

Não existem estabelecidos, implementados e mantidos procedimentos para corrigir as não-

conformidades reais e potenciais, bem como executar ações corretivas e preventivas.  

• Item 4.5.3 – Registros 

Não existem estabelecidos e mantidos procedimentos para demonstrar conformidade com 

os requisitos do sistema e da norma, além dos resultados obtidos. Não existe também 

estabelecido, implementado e mantido procedimento para identificação, manutenção, 

armazenamento, proteção, retenção e descarte de registros. 

• Item 4.5.4 – Auditoria interna do sistema de gestão ambiental 

Não existem estabelecidos procedimentos para auditorias ambientais periódicas. 

• Item 4.6 – Análise crítica pela adminstração 

      Como não há SGA implantado, a alta direção não realiza análise crítica. 



 

 

De acordo com a verificação dos aspectos abordados no item 4 da Norma ISO 14.001, 

observa-se que a barragem do Pirapama não possui um sistema de gestão ambiental. Os 

programas ambientais vêm sendo desenvolvidos sem a elaboração de documentos e dados 

formais referentes aos seus resultados, o que impede um processo de avaliação e 

estabelecimento de melhoria contínua das ações realizadas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

As crescentes necessidades de água, a limitação dos recursos hídricos, os conflitos 

entre alguns usos e os prejuízos causados pelo excesso de água exigem um planejamento bem 

elaborado pelos órgãos governamentais, estaduais e municipais, visando técnicas de melhor 

aproveitamento dos recursos hídricos. Além das responsabilidades públicas, cada cidadão 

deve ter acesso à água segura, em que são inclusos os aspectos de quantidade, cobertura, 

continuidade, custo e cultura hídrica; mas também não se furtar do dever de preservá-la, 

utilizando-a de maneira consciente e sem desperdícios. 

Não há possibilidade de haver desenvolvimento harmônico sem a recuperação e 

manutenção da qualidade da água do abastecimento público, pois a disponibilidade deste 

recurso é um dos principais fatores limitantes das oportunidades de desenvolvimento. 

Portanto, quando se define que uma determinada bacia é um manancial de abastecimento, 

enfatizamos que todos os demais usos devem ser definidos de forma a garantir a qualidade e 

disponibilidade para este uso prioritário, pois a água é um recurso que depende diretamente da 

forma pela qual os outros componentes ambientais são manejados.  

Para o setor de saneamento, a degradação dos mananciais gera problemas operacionais 

e econômicos para a empresa. Os custos operacionais referentes ao tratamento da água e 

melhoria dos sistemas para a manutenção do atendimento a demanda, aumentam 

paulatinamente com a redução da qualidade, podendo levar até a inviabilidade do sistema e a 

busca de outras alternativas técnicas do tratamento ou locacionais. Além do custo econômico, 

há o custo social retratado principalmente na falta de disponibilidade de água para suprir as 

necessidades de todos os setores (agricultura, indústria, abastecimento público) e na 

confiabilidade da qualidade da água, por parte da população, ocasionada pela maior demanda 

de produtos químicos ao tratamento. 

Ressalta-se a importância que os reservatórios de acumulação possuem em armazenar 

água, visando suprir os usuários nos meses em que ocorrem baixos índices pluviométricos.  

Após o tratamento da água captada, é inegável também a contribuição dada para melhorar a 

qualidade de vida das pessoas. 

O aproveitamento do rio Pirapama para reforço do abastecimento integrado da Região 

Metropolitana do Recife é bastante necessário. No entanto, é muito importante também a 

execução de todas as ações que visem uma gestão adequada da sua bacia hidrográfica, não 

somente devido à necessidade de se ter água com uma qualidade dentro dos padrões 



 

 

aceitáveis para o abastecimento humano e com garantia da sua quantidade prevista, mas 

também para contribuir com a conservação e gestão dos recursos hídricos, assegurando a 

proteção florestal e o adequado uso e ocupação do solo.  

Para um gerenciamento adequado de reservatórios, é importante promover o controle e 

redução das fontes poluidoras, os tratamentos dos efluentes domésticos e industriais, a 

utilização de práticas agrícolas adequadas, o monitoramento hidrológico e da qualidade da 

água, a recuperação das matas ciliares e educação ambiental.  

Caminhando nessa direção, sugere-se a implementação dos programas previstos na 

Agenda 21 da bacia do Pirapama e a execução do plano de ação para a gestão da área de 

proteção do reservatório proposto pelo COBH Pirapama. 

Para tanto, recomenda-se que os estudos relativos à qualidade da água ora apresentados 

sejam atualizados e efetivamente utilizados pela COMPESA e pelo órgão de controle 

ambiental, como instrumento para avaliação e fiscalização do grau de poluição do rio 

Pirapama e dos seus tributários, tanto a jusante como a montante do barramento, tendo em 

vista que os modelos matemáticos utilizados podem ser realimentados com os dados obtidos 

através do monitoramento quantitativo e qualitativo do rio Pirapama e seus tributários. 

Propõe-se que, além do tratamento do esgoto doméstico, ações voltadas para redução 

do aporte de cargas orgânicas e inorgânicas industriais sejam efetivamente realizadas pelo 

órgão ambiental competente em parceria com as fontes poluidoras. 

Há de considerar também a relevância da presença do CIPOMA para que a área seja 

fiscalizada, de forma que sejam inibidas práticas que prejudiquem o meio ambiente, sendo 

adotadas, inclusive as punições cabíveis, previstas em lei. 

De acordo com a entrevista realizada junto aos associados da Eco-Pirapama, 

constatou-se que muitos deles não conhecem os trabalhos desenvolvidos pela CPRH e o 

Comitê da bacia do Pirapama.  Assim sendo, sugere-se que haja uma maior divulgação das 

atribuições pertinentes às referidas instituições. 

Outro ponto destacado como resultado da pesquisa refere-se à importância da 

COMPESA em promover a realização de atividades que gerem renda aos associados, sem 

acarretar prejuízos ao meio ambiente, na busca da sustentabilidade da Associação Eco-

Pirapama. 



 

 

Recomenda-se que a COMPESA amplie a quantidade de colaboradores da Divisão de 

Gestão Ambiental e que tenha a logística suficiente para realizar, a contento, as atividades 

voltadas para as questões ambientais. É importante que sejam desenvolvidos estudos no 

sentido da empresa definir a sua Política Ambiental, com o estabelecimento de objetivos e 

metas nesta área, de forma que nos empreendimentos por ela gerenciados, em particular a 

barragem do rio Pirapama, seja implementado um sistema de gestão ambiental e, finalmente, 

adotadas auditorias visando uma melhoria contínua do processo de gestão ambiental da 

empresa. 

A COMPESA deve revisar os parâmetros monitorados, a freqüência e a localização 

dos pontos de amostragens, pois muitos dados estão sendo gerados, sem que haja uma análise 

dos resultados e a elaboração de um relatório conclusivo acerca da qualidade da água. Com 

vistas à avaliação da eutrofização das águas da barragem, é necessário que outros pontos 

distribuídos uniformemente ao longo do reservatório sejam monitorados, de maneira que 

avaliações mais refinadas possam ser executadas. 

Ressalta-se a importância de ser realizado um trabalho multidiciplinar, na qual sejam 

avaliados os componentes sócio-ambientais e a legislação pertinente, com o envolvimento de 

representantes dos diversos atores envolvidos, compreendendo, entre outros que se faça 

necessário, técnicos das seguintes instituições: COMPESA, CPRH, CIPOMA, Prefeitura do 

Cabo de Santo Agostinho, membros do Comitê da Bacia do rio Pirapama e de centros de 

estudos e pesquisas.   

Outra sugestão é incentivar a integração da Associação Eco-Pirapama com o Comitê 

da Bacia Hidrográfica do rio Pirapama na busca de linhas de financiamento específicas para a 

proteção ambiental; pois, unindo-se os esforços de todos os atores envolvidos, é possível 

alcançar uma gestão ambiental adequada, com ganhos nos mais diversos segmentos, 

caminhando na direção do desenvolvimento sustentável e, conseqüentemente, na melhoria da 

qualidade de vida da população. 
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ROTEIRO DA ENTREVISTA APLICADA AOS PARTICIPANTES DA  

ASSOCIAÇÃO ECO-PIRAPAMA 

 

NOME: ____________________________________________________________________ 

DATA______________________________________________________________________ 

DATA QUE SE ASSOCIOU À ECO-PIRAPAMA__________________________________ 

1) Qual era a sua profissão antes da criação da Eco-Pirapama?_________________________ 

2) Qual era a sua renda antes de ser associado à Eco-Pirapama? 

(     ) Menos de 01 salário mínimo 

(     ) 01 salário mínimo 

(     ) 01 a 02 salários mínimos     

(     ) Outros (Especificar)______________________________________________________                  

3) Qual é a sua profissão atual? 

(     ) Agricultor (a)    

(     ) Agricultor (a) e outra(Especificar)___________________________________________ 

(     ) Outros (Especificar)______________________________________________________ 

4) Qual é a sua renda atual? 

(     ) Menos de 01 salário mínimo 

(     ) 01 a 02 salários mínimos 

(     ) 01 salário mínimo  

(     ) Outros (Especificar)______________________________________________________ 

5) O que você acha que a COMPESA pode fazer para melhorar o trabalho realizado pela 

Associação? 

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

6) O que você acha que o Comitê do Pirapama pode fazer para melhorar o trabalho realizado 

pela Associação? 

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

7) O que você acha que a CPRH pode fazer para melhorar o trabalho realizado pela 

Associação? 

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________             

8) O que você acha que os Associados podem fazer para melhorar o trabalho realizado pela 

Associação? 

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

9) Qual dos projetos abaixo você prefere que seja desenvolvido pela Eco-Pirapama? 

(     ) Horta Comunitária 

(     ) Cultivo de Flores Tropicais 

(     ) Criação de Abelhas             

(     ) Instalação de Tanques-Rede para Cultivo de Peixes 

(     ) Outros (Especificar)______________________________________________________    

10) Qual dos projetos abaixo você prefere que seja desenvolvido pela Eco-Pirapama, se o 

projeto de instalação de tanques-rede não for permitido? 

(     ) Horta Comunitária 

(     ) Cultivo de Flores Tropicais 

(     ) Criação de Abelhas             

(     ) Outros (Especificar)______________________________________________________    


