
 
   

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS 
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USO DOS RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS E 
SUA RELAÇÃO COM AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO 

PERMANENTE NA BACIA DO RIACHO GAMELEIRA, 
AFLUENTE DO TAPACURÁ - PE 

 
 
 
 

MARIA TEREZA DUARTE DUTRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Recife-PE 
2005 



 
   

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS 
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL 

 
 
 
 
 
 
 
 

USO DOS RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS E 
SUA RELAÇÃO COM AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO 

PERMANENTE NA BACIA DO RIACHO GAMELEIRA, 
AFLUENTE DO TAPACURÁ - PE 

 
 
 
 

MARIA TEREZA DUARTE DUTRA 
 
 
 
 

Dissertação apresentada à Coordenação do Curso de 

Pós-graduação em Engenharia Civil, Área de 

Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos, como 

parte das exigências para a obtenção do Título de 

Mestre. 

 

 
 
Orientador: Jaime Joaquim da Silva Pereira Cabral 

 

 
 
 
 
 

Recife-PE 
2005 



 
   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dutra, Maria Tereza Duarte 

 

  Uso dos recursos hídricos e florestais e sua 
relação com as áreas de preservação permanente na 
bacia do riacho Gameleira, afluente do Tapacurá-PE. 
–  Recife : O Autor, 2005.   

 105 folhas. : il., fig., tab. 
 

 

  Dissertação (mestrado) – Universidade Federal 
de Pernambuco. CTG. Engenharia Civil, 2005. 

 

  
  Inclui bibliografia e anexos. 
 

 

 1. Engenharia civil – Gestão ambiental. 2. 
Caracterização ambiental – Recursos hídricos – 
Áreas de preservação permanente. 3. Uso e 
ocupação do solo – Geoprocessamento. 4. Bacia 
hidrográfica – Hidrografia e hidrologia.  I. Título. 

 

         
628 CDU (2.ed.) UFPE  
628 CDD (22.ed.) BC2005-413  



 
   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 

 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, Alba e Duarte, pelo exemplo de 

 amor e compreensão. 

 

 

 

 

 

Ao meu esposo Paulo, pelo  

amor e companheirismo 

 em todas as horas. 

 

 

 

 

 

Aos meus filhos Isabela e Ricardo, pela 

 felicidade 

 do convívio. 

 

 

 

  

 



 
   

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 
 
Ao professor Jaime Joaquim da Silva Pereira Cabral, pela orientação e confiança; 
 
Em especial, ao professor Ricardo Augusto Pessoa Braga, do Departamento de Engenharia 
Civil da UFPE, pelo estímulo em trabalhar com o tema de Gestão de Bacias Hidrográfica, 
pela orientação, pelo inestimável apoio no planejamento e viabilização da pesquisa, pelos 
conhecimentos compartilhados, pela confiança e amizade; 
 
Aos professores do curso de pós-graduação em Engenharia Civil: Suzana Montenegro, 
Manuel Sylvio Campello, Jaime Cabral, Maria do Carmo Sobral, Lourdinha Florêncio e 
Almir Cirilo, pelo compartilhamento dos conhecimentos; 
 
Ao professor Roberto Azevedo, por viabilizar o transporte para as visitas de campo; 
 
Ao professor Jaime Mendonça, do Departamento de Engenharia Cartográfica da UFPE, pela 
orientação no planejamento dos trabalhos de campo de cartografia e geoprocessamento; 

  
À Prefeitura de Vitória de Santo Antão, na pessoa do Sr. Jorge Guedes e à Escola Agrotécnica 
Federal de Vitória de Santo Antão (EAFVSA), na pessoa de prof. Luís Carlos, pela 
inestimável ajuda no fornecimento de informações sobre o município e no apoio aos trabalhos 
de campo; 
 
Ao Sr. Arnaldo Cândido do Nascimento, funcionário da EAFVSA e ao Sr. João Batista Melo, 
agricultor e diretor do Sindicato Rural de Vitória de Santo Antão, pelo apoio nos trabalhos de 
campo; 
 
Ao ITEP, nas pessoas das pesquisadoras Marta Duarte e Ester Oliveira Santos, pela parceria 
na realização das análises de qualidade de água; 
 
Ao Laboratório de Saneamento Ambiental da UFPE, pela realização da análise de turbidez 
nas amostras de água; 
 
Às instituições Agência CONDEPE/FIDEM, IBGE, IBAMA, CPRH e INCRA pelas 
informações prestadas sobre o município de Vitória de Santo Antão; 
 
Ao Paulo Ricardo Santos Dutra, pelo incansável apoio na realização dos trabalhos de campo, 
sugestões na pesquisa e revisão do texto; 
 
À minha irmã Marta Duarte, pelas sugestões na pesquisa e à minha tia Albene Menezes 
Bezerra, pelo apoio na realização dos meus estudos e pela revisão do texto;  
 
Ao colega de Mestrado, Guilherme Peplau, pela amizade e apoio na realização dos trabalhos; 
 
Ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco, pela liberação para participar do 
curso de mestrado; 
Ao professor Cícero Antônio de Souza Araújo do Centro Federal de Educação Tecnológica de 
Pernambuco, pela amizade e incentivo na realização do Mestrado; 
 



 
   

 

 

 

À minha família pelo estímulo e apoio durante o curso e à Antônia das Virgens Santos Dutra e 
Ângela Maria Martins, pelos cuidados com meus filhos, permitindo-me maior dedicação na 
finalização dos estudos; 
 
Aos colegas do Mestrado, Emanuelle, Anderson, Luana, Josilene, Vaneza e Marília pelo 
apoio e convívio diário, bem como aos demais colegas de curso, aos funcionários da Pós-
graduação, assim como a todos(as) aqueles(as), que de alguma forma contribuíram para a 
realização desta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 

 

 

EPÍGRAFE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“A terra tem o suficiente para todos, mas somente o necessário.” 
 
 

(Mahatma Ghandi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 
 
 

AIA Avaliação de Impacto Ambiental 

APP Áreas de Preservação Permanente 

ºC Graus Celsius 

CE Condutividade Elétrica 

CIPOMA Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente 

CNRBMA Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica   

CNRH Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

CODEVASF Companhia de Desenvolvimento do Vale São Francisco  

CONAMA Conselho Nacional de Meio Ambiente 

COMPESA Companhia Pernambucana de Saneamento 

CONDEMA Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente 

CONDEPE Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco 

CPRH  Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

DAP Diâmetro Altura do Peito 

DBO Demanda Bioquímica de Oxigênio 

DD Densidade de Drenagem 

DQO  Demanda Química de Oxigênio 

EAFVSA Escola Agrotécnica Federal de Vitória de Santo Antão 

EESC Escola de Engenharia de São Carlos 

ESALQ Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 

FIDEM Fundação de Desenvolvimento Municipal 

GRH-UFPE Grupo de Recursos Hídricos da Universidade Federal de Pernambuco 

H Hora 

Ha Hectare 

Hab Habitantes 

IAP Instituto Ambiental do Paraná 

IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e da Amazônia Legal 

IBESA Implantação de Bacia Experimental no Semi-Árido 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia 

IDH Índice de Desenvolvimento Humano 

IET Índice do Estado Trófico 



 
   

 

 

 

INCRA Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

IPA Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária 

IQA Índice de Qualidade de Água 

ITEP Associação Instituto de Tecnologia de Pernambuco 

km2 quilômetro quadrado 

km3 quilômetro cúbico 

L Litro 

Lcprincipal Comprimento do curso principal 

M Metro 

MDL Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

MDT Modelo Digital do Terreno 

mg/L Miligrama por litro 

mgO2/L Miligrama de oxigênio dissolvido por litro 

Min Minuto 

Mm Milímetro 

NMP/100ml Números Mais Prováveis por cem mililitros 

MSIP Modelo Sistêmico de Integração Participativa 

NTU Unidade de Turbidez Nefelométrica 

OD Oxigênio Dissolvido 

P Precipitação pluviométrica média 

PERH Plano Estadual de Recursos Hídricos 

pH  Potencial Hidrogeniônico 

PETROBRÁS Petróleo Brasileiro S.A. 

PIB Produto Interno Bruto 

PIM Plano de Investimento Municipal 

PNCS Programa Nacional de Conservação do Solo 

PNF Programa Nacional de Florestas 

PNMA Política Nacional de Meio Ambiente 

PNMH Programa Nacional de Microbacias Hidrográficas 

PNRH Política Nacional de Recursos Hídricos 

PROMATA Programa de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Zona da Mata de a

Pernambuco 

RBMA Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 



 
   

 

 

 

REHISA Rede de Hidrologia do Semi-Árido 

RIMA Relatório de Impacto Ambiental 

RL Reserva Legal 

RMR Região Metropolitana do  Recife 

SDT Sólidos dissolvidos totais 

SECTMA Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente  

SIG Sistema de Informação Geográfica 

SISLEG Sistema de Manutenção, Recuperação e Proteção da Reserva Florestal Legal e 

Áreas de Preservação Permanente 

SNE Sociedade Nordestina de Ecologia 

SPA Setores de Proteção Ambiental 

T Temperatura 

UCs Unidades de Conservação 

UFPE Universidade Federal de Pernambuco 

uH Unidade de cor na escala Hazen 

UMC Unidade Municipal Cadastral 

Un Unidade 

uS/cm microSiemens por centímetro 

USP Universidade de São Paulo 

UTM Universal Transversa de Mercator 

ZC Zona Central 

ZCU Zona de Consolidação Urbana 

ZEU Zona de Expansão Urbana 

ZPA Zona de Proteção Ambiental 

ZUM Zona de Urbanização de Morros 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
   

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 
 

    Páginas 
 

FIGURA 1 Sistema Nacional de Recursos Hídricos. 
 

27 

FIGURA 2 Localização da sub-bacia do riacho Gameleira na bacia do rio Tapacurá. 
 

45 

FIGURA 3 Precipitação média mensal na Estação Experimental de Vitória de Santo 
Antão 
 

 
48 

FIGURA 4 Mapa de localização das estações de coleta de água na bacia do 
Gameleira.  
 

 
55 

FIGURA 5 Localização dos pontos de controle para a classificação do uso e ocupação 
do solo na bacia do Gameleira sobre a imagem SPOT XS, cena 732-366 (1996). 
 

 
58 

FIGURA 6 Hidrografia da bacia do riacho Gameleira. 

 

61 

FIGURA 7 Mapa de altimetria e divisão da bacia em sub-bacias: Alto, Médio e Baixo 
Gameleira. 

 

 
63 

FIGURA 8 Divisão da bacia do riacho Gameleira em regiões hidrológicas. 

 

64 

FIGURA 9 Modelo digital do terreno (MDT)  da bacia do Gameleira. 
 

66 

FIGURA 10 Mapa de declividade da bacia do Gameleira. 
 

67 

FIGURA 11 Mapa de cadastro de usuários de água na bacia do Gameleira. 
 

69 

FIGURA 12 Tela do Sistema de Informações Geográficas (SIG) elaborado para a 
bacia do Gameleira. 
 

 
70 

FIGURA 13 Búfalos banhando-se no Alto Gameleira, entre as estações de coleta de 
água 4 e 5. 
 

 
71 

 
FIGURA 14 Curral localizado às margens do riacho no Alto Gameleira, coordenadas:  
244871 E e 9106121 N. 
 

 
71 

FIGURA 15 Lavagem de sacos no Médio Gameleira,coordenadas: 245543 E e 
9104991 N. 
 

 
72 

FIGURA 16 Trecho do riacho na periferia da área urbana, no Baixo Gameleira, 
próximo à seção exutória. 
 

 
72 

FIGURA 17 Tipos de captação e armazenamento de água em nascentes do Alto 
Gameleira: (a) açude na nascente do Oiteiro; (b) olho d’água da nascente de 
Abatinga; (c) poço em nascente; (d) barramento em nascente do sítio. 

 
 

74 



 
   

 

 

 

  
FIGURA 18 Tipos de captação e armazenamento de água no Médio Gameleira: (a) 
bombeamento em olho d’água (b) açude (c) cacimbão em afluentes do riacho Grongo 
no sítio Coruja ; (d) ponto de tomada d’água para carro pipa. 
 

 
 

75 

FIGURA 19 Oxigênio dissolvido – OD (mg/l) na água do riacho Gameleira, coletada 
em março de 2005, em relação aos padrões de classes de corpos d’água doce, 
conforme Resolução nº 357 (CONAMA, 2005). 
 

 
 

79 

FIGURA 20 Turbidez (NTU) na água do riacho Gameleira, coletada em março de 
2005, em relação aos padrões de classes de corpos d’água doce, conforme Resolução 
nº 357 (CONAMA, 2005). 
 

 
 

80 

FIGURA 21 Cor (uH) da água do riacho Gameleira, coletada em março de 2005, em 
relação aos padrões de classes de corpos d’água doce, conforme Resolução nº 357 
(CONAMA, 2005). 
 

 
 

80 

FIGURA 22 Uso e ocupação do solo na bacia do Gameleira. 
 

83 

FIGURA 23 Uso e ocupação do solo na sub-bacia do Alto Gameleira. 
 

85 

FIGURA 24 Tipos de uso e ocupação do solo na sub-bacia do Alto-Gameleira: (a) 
cultivo de hortaliças; (b) pasto; (c) solo exposto às margens do riacho; (d) vista da 
Mata do Barra e desmatamento no seu entorno. 
 

 
 

86 
 

FIGURA 25 Distribuição das Áreas de Preservação Permanente (APP’s) na sub-bacia 
do Alto Gameleira 
 

 
89 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

 

 

 

 
LISTA DE TABELAS 

 
             
                                   Páginas 

 
TABELA 1 Principais categorias de uso da água. 
 

    25 

TABELA 2 Indicadores ambientais utilizados na gestão das águas. 
 

28 

TABELA 3 Perfil sócio-econômico do município da Vitória de Santo Antão. 
 

47 

TABELA 4 Estações de amostragem para análise da qualidade d’água na bacia do riacho 
Gameleira. 
 

 
56 

TABELA 5 Características morfométricas da bacia do Gameleira. 
 

60 

TABELA 6 Extensão e área de drenagem das sub-bacias da bacia do Gameleira. 
 

62 

TABELA 7 Correlação entre as sub-bacias determinadas a partir do relevo com as sub-
bacias e regiões hidrológicas obtidas pela classificação da Resolução nº 30 (CNRH, 2002) 
da bacia do Gameleira. 
 

 
 

62 

TABELA 8 Distribuição das classes de relevo e de declividade existentes na bacia do 
Gameleira. 
 

  
65 

TABELA 9 Representação das áreas dos imóveis rurais na bacia do Gameleira. 
 

68 

TABELA 10 Demanda de água para irrigação na bacia do Gameleira. 
 

73 

TABELA 11 Caracterização das estações de coleta de água no curso principal do riacho 
Gameleira, março, 2005. 
 

 
76 

TABELA 12 Parâmetros de analisados para identificação da qualidade de água na bacia 
do riacho Gameleira. 
 

 
77 

TABELA 13 Classes de uso de água na bacia do Gameleira. 
 

78 

TABELA 14 Representação das classes de uso e ocupação do solo na bacia do Gameleira. 
 

82 

TABELA 15 Representação das classes de uso e ocupação do solo na  sub-bacia do Alto 
Gameleira. 
 

 
84 

TABELA 16 Quantitativo de Áreas de Preservação Permanente (APP) marginais aos 
cursos d’água e nascentes na sub-bacia do Alto Gameleira. 
 

 
87 

TABELA 17 Caracterização do uso e ocupação do solo nas áreas de Preservação 
Permanente (APP) marginais aos cursos d’água e nascentes na sub-bacia do Alto 
Gameleira.  

 
 

88 
 



 
   

 

 

 

 

RESUMO 

 

 

A necessidade de estudos sobre pequenas bacias hidrográficas motivou a realização desta 
pesquisa para identificar os usos dos recursos hídricos e florestais e sua relação com as Áreas 
de Preservação Permanente (APP) na bacia do riacho Gameleira, afluente do rio Tapacurá, em 
Pernambuco. Com este objetivo, lançou-se mão de estudos cartográficos e de 
geoprocessamento, de visitas de campo e de levantamento secundário de informações técnicas 
e da legislação ambiental e correlata. Foram obtidos os resultados relativos à caracterização 
da hidrografia, hidrologia, uso e ocupação do solo da bacia, com a geração dos respectivos 
mapas temáticos. De posse destes resultados foi realizada a análise dos conflitos de uso dos 
recursos hídricos e florestais nas APP, à luz da legislação ambiental federal, estadual e 
municipal. A bacia do riacho Gameleira possui área de drenagem de 16,30 km2, com 
comprimento total dos canais de 40,00 km e curso principal com 11,12 km. A caracterização 
dos usuários de água identificou que a maior demanda é para a irrigação, sendo a captação 
feita por poços, cacimbas ou a fio d’água, enquanto que o armazenamento é feito por meio de 
açudes nas grandes propriedades. A análise de qualidade da água constatou que não existe 
salinidade, porém o teor de oxigênio dissolvido é baixo em algumas estações, as quais estão 
relacionadas com a interferência antrópica, além da presença de coliformes em algumas 
estações, indicando que a água era imprópria para alguns dos usos existentes na bacia, como 
consumo humano e cultivo de hortaliças. A caracterização do uso e ocupação do solo 
identificou a predominância de áreas com atividade agropecuária e desmatamentos, enquanto 
que as áreas de florestas apresentaram-se em percentual muito reduzido. Considerando-se a 
sub-bacia do Alto Gameleira, verifica-se o mesmo padrão de uso e ocupação do solo, 
constatando-se nas Áreas de Preservação Permanente (APP) o não atendimento às faixas 
marginais de proteção, segundo o que dispõe a legislação específica. Os resultados obtidos 
encontram-se conflitantes com os princípios do desenvolvimento sustentável, fato este que 
motivou a apresentação de algumas proposições que visam recuperar a qualidade ambiental a 
médio e longo prazo. 
 
 
 
Palavras-chave: Bacia hidrográfica. Áreas de Preservação Permanente (APP). Uso e ocupação 
do solo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

 

 

 

ABSTRACT 
 
 

The necessity of studies on small river basins has motivated this research to evaluate the 
condicions of the Permanent Preservation Areas (PPA) in relation to use and conservation in 
the Gameleira stream basin, a Tapacurá river affluent, in Pernambuco. Cartography studies 
and geoprocessing were utilized associated to works field, and survey of technical information 
and environmental and complementary legislation. Results of hydrography, hidrology, and 
land use were utilized to elaborate theme maps. Conflicts of water and forest use resources 
were analyzed based on federal, state and municipal environmental legislation. Gameleira 
stream basin occupies a dranage area of 16,30 Km2, with channel length of 40,00 Km and the 
principal channel with 11,12 Km. The greatest water request is for irrigation and water is 
obtained from drilled wells, dug wells or directly from the stream, and in large farms they use 
dams to store water. Water quality analyses show no salt, but low dissolved oxygen and 
coliforms were found in same stations that were reported with human activities. Results have 
shown the water is not appropriate to several uses in Gameleira basin. Characterization of 
land use in Gameleira stream basin has identified the predominance of human actions in areas 
with agricultural and cattle raising activities carrying out deforestation leaving a very reduced 
forest percentage. The High Gameleira sub-basin has the same standard of land use, 
evidencing a brech of environmental legislation in Permanent Preservation Areas (PPA). Land 
and water uses in Gameleira basin conflicts the principles of sustainable development. This 
research presents same propositions for reducing environmental degradation in average and 
long period. 
 
 
 
Keywords: River basin. Permanent Preservation Area (PPA). Land use. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 
As mudanças no uso e ocupação do solo de uma bacia hidrográfica decorrentes 

da ação antrópica, como o desmatamento, o reflorestamento e a urbanização, têm impactos 

consideráveis sobre o comportamento hidrológico da mesma e, sendo assim, a qualidade e 

quantidade dos recursos hídricos de uma bacia são reflexo do seu uso (CAMPANA & EID, 

2003). As ações antrópicas em um ecossistema sobre um determinado recurso natural 

influenciam também o comportamento de outros. Um curso d’água, por exemplo, tem muitas 

de suas características dependentes dos ambientes adjacentes: solo, vegetação e das águas que 

lhe são afluentes, devendo-se considerar estes aspectos nos estudos de uma bacia hidrográfica 

(MOTA, 1997). Por esse motivo a gestão ambiental de uma bacia deve contemplar, não só o 

balanço da oferta e da demanda de água, mas também o solo, o ar, a fauna, a flora e a energia 

(BRAGA, 2000). 

 
 
1.1 Relevância do Tema 
 
  

A vegetação situada nas cabeceiras de drenagem, ao longo dos cursos d’água e 

no entorno dos reservatórios são denominadas de matas ciliares ou vegetação das zonas 

ripárias e são consideradas como de preservação permanente pelo Código Florestal 

Brasilaeiro (BRASIL, 1965). As matas ciliares funcionam como filtro, retendo poluentes e 

sedimentos oriundos de áreas vizinhas que chegariam aos cursos d’água, ao mesmo tempo 

que contribuem para regularização da vazão dos rios (BRAGA, 2002). Além da proteção dos 

corpos d’água, as matas ciliares são fundamentais para a conservação da biodiversidade 

garantindo habitat e condições próprias de alimentação, reprodução e evolução para as 

espécies nativas da flora, da fauna e dos microorganismos (RODRIGUES & LEITÃO 

FILHO, 2000). Apesar de toda importância das matas ciliares, estas têm sido alvo de pressões 

antrópicas justamente, pela proximidade com curso d’água (ZAKIA, 1998).  

Sendo assim, é necessária a realização de um diagnóstico do uso e ocupação do 

solo, precedendo a ação de planejamento de ordenamento territorial, tendo como 

consequência a atenuação ou eliminação de impactos decorrentes das alterações no uso do 

solo (GASTALDINI & MENDONÇA, 2003). Porém, no Brasil, há grande carência de 

informações de pequenas bacias, uma vez que os levantamentos de dados historicamente têm 

como principal foco o setor hidrelétrico, relativos a bacias de 500 km2 ou mais. Este aspecto 
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mostra a relevância dos estudos de pequenas bacias, contribuindo para a complementação da 

rede de informações existente (GOLDENFUN, 2003). 

Diante da importância do levantamento de informações sobre bacias 

hidrográficas para apoiar a gestão dos recursos naturais, foi realizado este estudo sobre o uso 

dos recursos hídricos e florestais na bacia do riacho Gameleira, afluente do Tapacurá em 

Pernambuco, e sua relação com as Áreas de Preservação Permanente (APP’s), analisando-se a 

eficácia dos instrumentos legais para a conservação e preservação destas áreas. As 

informações obtidas poderão servir de apoio às ações públicas na bacia, relativas ao 

planejamento do ordenamento territorial.  

 
 
1.2 Objetivos 

 
 

1.2.1 Objetivo Geral 
 
 
 Este trabalho visa identificar e avaliar o uso dos recursos hídricos e florestais 

na bacia do riacho Gameleira e propor alternativas para a gestão integrada dos mesmos, à luz 

da legislação ambiental, da realidade sócio-econômica local e dos princípios de conservação 

da biodiversidade e da sustentabilidade ecológica. 

 
 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 
 
Para atingir o objetivo geral acima apresentado, definem-se os seguintes 

objetivos específicos: 

 

• Realizar a caracterização ambiental da bacia do riacho Gameleira; 

• Identificar os usos dos recursos hídricos e florestais na bacia; 

• Mapear o uso e ocupação do solo; 

• Identificar os conflitos de uso dos recursos hídricos e florestais face à 

legislação ambiental; 

• Elaborar propostas de ações para a gestão integrada dos recursos hídricos e 

florestais, contemplando a legislação, os princípios de conservação ambiental e a realidade 

sócio-econômica local. 
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1.3 Descrição dos Capítulos 
 
 

No Capítulo 2 é feita uma revisão bibliográfica dos estudos relevantes à 

compreensão do tema da pesquisa e à fundamentação da metodologia empregada. 

O Capítulo 3 refere-se aos materiais e métodos, compreendendo a 

caracterização da área em estudo, de forma geral e, enfatizando-se a bacia do riacho 

Gameleira, com a descrição detalhada da metodologia utilizada. 

No Capítulo 4 são apresentados os resultados sobre a hidrografia, hidrologia, 

uso e ocupação do solo, conflitos de uso dos recursos hídricos e florestais, a aplicação da 

política ambiental na bacia do riacho Gameleira, em forma de texto, tabelas e figuras, bem 

como a discussão destes resultados.  

As conclusões da pesquisa são apresentadas no Capítulo 5, junto com as 

proposições que visam contribuir para as ações de desenvolvimento sustentável local e 

regional. 

As referências bibliográficas que fundamentaram a elaboração da pesquisa 

finalizam o documento no Capítulo 6. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 
2.1. Gestão Ambiental  
 
 

 A gestão ambiental é definida como o conjunto de procedimentos que visa à 

compatibilização entre desenvolvimento e qualidade ambiental, cujas ferramentas de sua 

operacionalização são encontradas na legislação, nas políticas ambientais e seus instrumentos, 

bem como na participação da sociedade (SOUZA, 2000). Pereira (2000), afirma que a gestão 

ambiental é o instrumento administrativo para o exercício da sustentabilidade e para tanto 

aplicam-se as disciplinas tecno-científicas, tendo como referência uma política ambiental. 

Segundo Bezerra & Munhoz (2000), na gestão ambiental é importante 

considerar-se as inter-relações dos recursos naturais e as atividades socioeconômicas, 

tomando-se como base as premissas do desenvolvimento sustentável: a participação da 

sociedade na gestão dos recursos naturais, acesso à informação, descentralização e 

interdisciplinaridade na abordagem dos recursos naturais. Esta abordagem é reafirmada por 

Pereira (2000), que analisa a importância do encaminhamento de soluções para problemas 

ambientais por meio de um planejamento e gerenciamento integrado da gestão dos recursos 

naturais, sendo necessária a sistematização dos conhecimentos existentes, ou seja, a 

implementação de um Sistema de Informação. 

A gestão ambiental iniciou-se a partir de movimentos globais que tinham como 

objetivo compatibilizar a relação homem e natureza, uma vez que com o desenvolvimento da 

civilização a busca pelo alimento transformou-se na produção do alimento. Somando-se a este 

fato, o maior conhecimento dos fenômenos naturais ao longo do tempo, fez com que o homem 

adotasse uma atitude mais ativa na geração de comida, posicionamento o qual, intensificou-se 

a partir da Revolução Industrial. Dentre os movimentos ambientais globais, o Clube de Roma, 

destaca-se como um dos principais marcos para o processo de mudança de visão do mundo, 

ao propor uma postura menos predatória em relação à natureza (PEREIRA, 2000).  

A partir da década de 60 existiu um avanço na incorporação do conceito de 

desenvolvimento sustentável, abandonando-se o conceito de que a conservação ambiental era 

incompatível com o desenvolvimento. No início da década de 70, a Conferência de Estocolmo 

transmitiu oficialmente a necessidade e a possibilidade de se pensar e se implementar 

estratégias ambientalmente adequadas para promover um desenvolvimento social e 

econômico eqüitativo. Na década de 80, avançou-se nos objetivos, na formulação de políticas 

para ações que integrassem o meio ambiente às práticas de desenvolvimento, entendendo-se 
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que o desenvolvimento sustentável propõe a racionalização do uso dos recursos naturais de 

maneira a atender às necessidades da geração presente, sem comprometer as futuras gerações. 

Em 1987, o relatório “Nosso Futuro Comum”, elaborado pela Comissão Brundtland, 

apresentou os princípios básicos do desenvolvimento sustentável, partindo de uma visão mais 

complexa das causas dos problemas sociais, econômicos e ecológicos da sociedade global, 

ressaltando a interligação entre economia, tecnologia, sociedade e política, chamando atenção 

para uma nova postura ética caracterizada pela responsabilidade, tanto entre as gerações, 

quanto entre os membros contemporâneos da sociedade atual (SOUZA, 2000). 

 Em 1992, realizou-se a Conferência sobre Meio Ambiente no Rio de Janeiro, 

objetivando estabelecer estratégias mundiais de desenvolvimento sustentável por meio de 

acordos políticos baseados nos temas da Agenda 21 definida neste evento, além das 

declarações e tratados internacionais, apontando-se para a necessidade de mudança do 

comportamento antrópico, passando-se a considerar as especificidades do meio ambiente para 

a implementação política. 

 Desde então uma série de avanços foram alcançados voltados à conservação 

ambiental, como o Protocolo de Quioto proposto em 1997, possibilitando-se a atuação pró-

ativa dos países em desenvolvimento nas atividades que auxiliem o cumprimento das metas 

de redução de gases do efeito estufa pelos países desenvolvidos, por meio do Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo (MDL), o qual prevê a implementação de atividades e/ou mudanças 

de uso da terra e das florestas para a diminuição dos gases que provocam o efeito estufa e 

captação de dióxido de carbono presente na atmosfera (MANFRINATO et. al, 2004). 

Na prática a gestão ambiental cuida dos bens naturais, entre os quais a água, a 

flora e a fauna nativas, tidas como bens públicos, ou seja, pertencentes à sociedade. O Estado 

faz a gestão dos bens públicos, buscando os instrumentos mais adequados a esse processo, 

enquanto a sociedade, por sua vez, passa a atuar exigindo do Estado novas formas de 

exercício do poder, e assim, os instrumentos de gestão do tipo comando-controle, de uso 

exclusivo do Estado, foram sendo substituídos pela negociação de regras na utilização dos 

recursos naturais (KETTELHUR; MENDONÇA; SIQUEIRA, 2003). 

Lanna (1995) descreve os instrumentos de controle da gestão ambiental que 

são classificados em jurídicos e em econômicos. Os instrumentos jurídicos estabelecem as 

penalizações aos infratores da conservação ambiental, por meio de critérios de compensação, 

conjugada por monitoramento e fiscalização ambiental. Os instrumentos econômicos 

estabelecem, por meio da imposição de preços, taxas e subsídios relacionados às intervenções 

no meio ambiente. O objetivo dos dois tipos de instrumentos é a busca do equilíbrio entre a 
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promoção do desenvolvimento econômico e social, de curto, médio e longos prazos. Pereira 

(2000) refere-se aos instrumentos jurídicos como os de comando e controle, sendo que além 

destes e dos instrumentos econômicos, faz referência aos instrumentos de auto-regulação, os 

quais buscam nas forças de mercado a responsabilidade ambiental, por meio de mecanismos, 

como: Selo Verde, Análise de Ciclo de Vida e Certificação Ambiental, que não podem ser 

usados de forma generalizada evitando grandes riscos ambientais. 

Segundo Souza (2000), a aplicação destes instrumentos envolve a dimensão 

temporal e o enorme descompasso existente entre os sistemas econômicos e ecológicos. Os 

sistemas ecológicos caracterizam-se por mudanças lentas, enquanto que os econômicos 

respondem pelas exigências do modo de produção vigente, o qual exige, cada vez mais, 

respostas e modificações imediatas, caracterizando assim o desafio da implantação do 

desenvolvimento sustentável. 

 A Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), definida na Lei Federal n° 

6.938 de 31 de agosto de 1981 (BRASIL, 1981), expressa em seus princípios e objetivos as 

premissas do desenvolvimento sustentável. Para a sua operacionalização, a PNMA conta com 

diferentes instrumentos, entre os quais: estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, 

zoneamento ambiental, avaliação de impactos ambientais, licenciamento e a revisão de 

atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, criação de espaços territoriais especialmente 

protegidos pelo poder público, sistema nacional de informações sobre o meio ambiente, 

cadastro técnico-federal de atividades e instrumentos de defesa ambiental, penalidades 

disciplinares ou compensatórias ao não-cumprimento das medidas necessárias à preservação 

ou correção da degradação ambiental, instituição do relatório de qualidade do meio ambiente 

e garantia da prestação de informações relativas ao meio ambiente, obrigando-se o poder 

público a produzi-las, quando inexistentes.  

Estes instrumentos, segundo Souza (2000), apresentam-se em duas formas: os 

de ação e os de apoio. Os de ação atuam de forma preventiva e com participação dos atores 

interessados no processo, tais como: Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), Licenciamento 

Ambiental, Criação de Espaços Protegidos, entre outros. Os instrumentos de apoio 

apresentam caráter mais reativo, atuando na recuperação de danos, que são: estabelecimento 

de padrões, zoneamento ambiental, sistema de informações, cadastro técnico de atividades, 

Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), entre outros, funcionando ainda como elementos 

essenciais à operacionalização dos instrumentos de apoio. Porém, um instrumento por si só 

não garante a conservação e recuperação ambiental, mas sim, a articulação entre os mesmos.  
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A Constituição Federal (BRASIL, 1988), no seu artigo 225 trata 

exclusivamente sobre o meio ambiente, sendo este considerado como bem de todos. Este fato 

abriu espaço jurídico e institucional para uma ação mais intensa do Estado quanto à 

regulamentação, execução e fiscalização. 

Reforçando a PNMA e a Constituição Federal, institui-se o Estatuto da Cidade 

pela Lei Federal nº 10.257 (BRASIL, 2001), o qual estabelece normas de ordem pública e 

interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da 

segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. Ressalta-se que 

entre as diretrizes gerais desta lei, o ordenamento e o controle do uso do solo devem ser feitos 

de forma a evitar a poluição e a degradação ambiental. Os instrumentos de gestão previstos 

pelo Estatuto da Cidade são: planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território 

e de desenvolvimento econômico e social, planejamento das regiões metropolitanas, 

aglomerações urbanas e microrregiões e, em especial planejamento municipal. Nesta última 

categoria, encontra-se o Plano Diretor Municipal que contem, entre outros elementos, o 

zoneamento ambiental do município, delimitando o perímetro urbano e as áreas de 

preservação ambiental, sendo obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, 

integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, integrantes de áreas de especial 

interesse turístico, inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com 

significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional.  

 
 
2.2 Gestão de Recursos Hídricos 

 
 

A evolução dos mecanismos institucionais (legais e organizacionais) e dos 

financeiros para o gerenciamento das águas ocorreu no Brasil em três fases, seguindo distintos 

modelos gerenciais: o Modelo Burocrático, o Modelo Econômico-Financeiro e o Modelo 

Sistêmico de Integração Participativa (MSIP). O Modelo Burocrático teve como marco legal o 

Código das Águas – Decreto n° 24.643 (BRASIL, 1930), caracterizando-se pela centralização 

do poder decisório nos escalões mais altos do governo e pouca integração com o ambiente 

externo ao sistema. O Modelo Econômico-Financeiro que teve como marco a criação da 

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (CODEVASF), em 1948, 

caracteriza-se pelo emprego de instrumentos econômicos e financeiros, ministrados pelo 

poder público, para promoção do desenvolvimento econômico nacional ou regional, tendo 

como força motora programas de investimentos setoriais, como saneamento, irrigação e 
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eletrificação. O Modelo Sistêmico de Integração Participativa (MSIP), que é o mais moderno,   

caracteriza-se pelo reconhecimento de domínio público das águas, descentralização do 

gerenciamento, adoção do planejamento estratégico por bacia hidrográfica. Esse modelo 

utiliza instrumentos normativos e econômicos no gerenciamento estratégico das águas, como 

o enquadramento das águas em classes de uso, as multas por infrações, a realização de 

planejamento, monitoramento, outorga, entre outros, visando o cumprimento das diretrizes 

estabelecidas pela negociação social efetiva. No MSIP a constituição do comitê de bacia 

hidrográfica objetiva a promoção de uma negociação social através da formação de um fórum, 

no qual todos os interessados possam expor seus interesses e discuti-los (LANNA, 1999).  

Ao longo do tempo, ocorreu a diversificação dos usos múltiplos das águas, 

como: agricultura, abastecimento público, hidroeletricidade, usos industriais diversificados, 

recreação, turismo, pesca, aquacultura, transporte e navegação, mineração, usos estéticos e 

outros usos menos exigentes, que resultaram no aumento de impactos sobre os recursos 

hídricos (TUNDISI, 2003). Além dos usos já citados, a resolução n° 357 (CONAMA, 2005) 

também considera a preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas. Segundo 

Gleick (2000), um agravante à demanda de água cada vez maior para atender aos múltiplos 

usos é a distribuição irregular da água sobre a terra, o que agrava os conflitos de usos, em 

especial entre os usos urbanos, rurais e os de proteção ambiental. Estes usos podem ser 

classificados quanto a forma como retiram água de sua fonte e o retorno à mesma (Tabela 1). 

  Globalmente, dentre os usos acima citados e tomando como base o ano de 

1990, a irrigação representa os maiores percentuais de demanda hídrica, consumindo 2.880 

km3/ano de água, a indústria com 975 km3/ano, a municipalidade com 300 km3/ano e a 

evaporação de reservatórios com 275 km3/ano, somando um consumo de 4.430 km3/ano. 

Além destes existe o uso da água in situ, ou seja, decorrentes da necessidade de diluição de 

poluição, que representa 4.700 km3/ano de água, o qual seria diminuído na medida em que a 

poluição dos cursos d’água fosse tratada. Deve-se considerar que parte da água derivada é 

efetivamente consumida e outra parte retorna ao ambiente, porém, em geral, poluída. No 

Brasil, a irrigação (15,96 km3/ano) corresponde a quase metade das demandas, o uso urbano 

(9,92 km3/ano) aparece em segundo lugar e a indústria (7,80 km3/ano) em terceiro lugar. De 

acordo com as regiões do Brasil, os percentuais de demanda d’água sofrem variação, uma vez 

que no Nordeste a maior demanda é para a irrigação, no Norte é para a demanda urbana, no 

sudeste é para a indústria e a demanda urbana, no Centro-Oeste é para a demanda urbana e, 

finalmente na região Sul é para a irrigação (LANNA, 2002). 
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Tabela 1 Principais categorias de uso da água 

1-Infra-Estrutura 
Social 

2-Agricultura 
e aqüicultura  

3-Indústria 4-Em todas as 
classes de uso 

5-Conservação  
e Preservação 

Dessedentação (C) Agricultura (C) Arrefecimento(C) 
Navegação (NC) Piscicultura (NC) Mineração (NC) 
Usos Domésticos (C) Pecuária (C) Hidreletricidade (NC)  

Transporte, 
diluição 
e depuração de 
efluentes (NC) 

Consideração de 
valores de opção, 
de existência ou 
intrínsecos (NC, L) 

Recreação (NC) Estuários (NC,L) Processamento 
Industrial (C) 

  

Usos públicos (C) Irrigação (C) Termoeletricidade (C)   
Amenidades 
ambientais (NC) 

Preservação de 
banhados (L) 

Transporte hidráulico 
(C) 

  

Fonte: Tucci (2001). 

C = uso consultivo: refere-se aos usos que retiram água de sua fonte natural, diminuindo suas disponibilidades, 

espacial e temporalmente. 

NC = uso não-consultivo: refere-se aos usos que retornam à fonte de suprimento, praticamente a totalidade da 

água utilizada, podendo haver alguma modificação no seu padrão  temporal de disponbilidade. 

L = local: refere-se aos usos que aproveitam a disponibilidade de água em sua fonte sem qualquer modificação 

relevante, temporal ou espacial, de sua disponibilidade. 

 

  Atualmente, o estágio de apropriação dos recursos hídricos no Brasil atingiu 

um nível em que os conflitos entre os usuários são freqüentes, ocorrendo a degradação das 

águas e ampliando-se os problemas em relação à necessidade de condições qualitativas e 

quantitativas mais adequadas para o uso requerido (LANNA, 1999). Sendo assim, Gastaldini 

& Mendonça (2003), consideram que atender à demanda de água, tanto em quantidade como 

em qualidade, constitui um dos maiores desafios do homem na atualidade, devido à escassez 

crescente e ao comprometimento da qualidade das águas. 

Para a gestão dos múltiplos usos dos recursos hídricos, o Brasil dispõe da 

Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), instituída pela Lei Federal n° 9.433, de 08 

de janeiro de 1997 (BRASIL, 1997), que tem como um dos princípios fundamentais garantir a 

disponibilidade de água em quantidade e em qualidade adequados para os diversos usos, 

sendo este fator determinante para o desenvolvimento econômico e social de uma 

comunidade. Porém, considerando-se que a água é um bem de domínio público e é um 

recurso natural limitado, tem-se que em situações de escassez o uso prioritário é para 

consumo humano e a dessedentação de animais.  

Os instrumentos empregados à implementação da PNRH (BRASIL, 1997) são: 

Planos de Recursos Hídricos (PRH); enquadramento dos corpos de água em classes, segundo 

os usos preponderantes da água; outorga dos direitos de uso; cobrança pelo uso; compensação 

a municípios e o Sistema de Informações. Estes instrumentos são orientados pela própria 

25



 
   

 

 

 

PNRH (BRASIL, 1997), por resoluções do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) 

e resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). 

A PNRH (BRASIL, 1997), seguindo o Modelo Sistêmico de Integração 

Participativa (MSIP), estabelece a adoção da bacia hidrográfica como unidade de 

planejamento na gestão de recursos hídricos, devendo-se proporcionar a descentralização e 

participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades (Figura 1). O Sistema 

Nacional de Gestão de Recursos Hídricos considera a divisão em bacias hidrográficas e a 

criação dos Comitês de Bacias Hidrográficas, visando à descentralização das decisões da 

gestão, proposto pelo modelo francês, que já em 1964 afastou-se da abordagem tradicional da 

administração territorial (MACHADO, 2003). Dentro deste processo de gestão de recursos 

hídricos, a regulação do uso das águas é feita pela Agência Nacional das Águas (ANA), criada 

pela Lei nº  9.984 (BRASIL, 2000). 

A regulação do uso das águas envolve o estabelecimento de regras que 

disciplinam o acesso a este recurso e asseguram que os usos deste bem público, por 

particulares, sejam feitos respeitando o interesse público. Envolve, ainda, regras para 

administrar as relações entre os atores sociais participantes do processo de gestão integrada 

das águas, sejam eles governamentais ou não-governamentais (SILVA; REIS; PIMENTA, 

2003). 

Com vistas a apoiar o processo de gestão de recursos hídricos, Magalhães Jr.; 

Cordeiro Neto; Nascimento (2003), apresentam os indicadores ambientais (Tabela 2) como 

importantes instrumentos de auxílio ao processo decisório, facilitando a comunicação e a 

compreensão da realidade. No Brasil, utilizam-se dois eixos de indicadores na gestão das 

águas: os índices de qualidade e os de disponibilidade hídrica.  

A maioria dos indicadores atua no âmbito mais local da bacia e do município, 

o que explica porque alguns autores consideram o município como a unidade mais 

operacional de gestão e monitoramento de dados ambientais no Brasil (BRAGA et al 2004 & 

MAGALHÃES Jr.; CORDEIRO NETO; NASCIMENTO, 2003).   
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Figura 1 Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Fonte: Agência Nacional das Águas (ANA, 2005).  
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Tabela 2 Indicadores ambientais utilizados na gestão das águas  

Indicadores Ambientais Percentuais de aprovação por 

especialistas do Brasil 

Densidade populacional (total, urbana, rural) 97 

Índice de Cobertura vegetal (%) 100 

Taxa de conformidade da água (OD) (% amostras) 93 

Índice de tratamento de esgotos coletados (%) 87 

Índice de captação de água para abastecimento urbano (m3/hab) 87 

Índice de atendimento urbano de coleta de esgoto (% pop)  87 

Índice de urbanização 83 

Índice de população não atendida por coleta de lixo (%) 86 

Índice de consumo per capita de água (m3/hab) 81 

Índice de captação de água para irrigação (m3/hab) 88 

Índice de abastecimento urbano de água via rede  (% pop) 83 

Fonte: Adaptado de Magalhães Jr.; Cordeiro Neto; Nascimento, 2003. 

 

No âmbito estadual, a Lei n° 11.426 (PERNAMBUCO, 1997) dispõe sobre a 

Política Estadual de Recursos Hídricos e o Plano Estadual de Recursos Hídricos, além de 

instituir o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos, tendo sido 

regulamentada pelo Decreto n° 20.269 (PERNAMBUCO, 1997), atendendo aos fundamentos 

e diretrizes da Política Nacional de Recursos Hídricos.  

A AGENDA 21 de Pernambuco (CPRH, 2005) identificou os entraves à 

sustentabilidade dos recursos hídricos, como os conflitos de interesse, representados pela 

geração de energia elétrica, pelo abastecimento urbano e industrial, pela manutenção do 

ambiente propício à vida aquática e, principalmente, pela agricultura irrigada, que evidenciam 

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

e compartilhada pelos diversos atores sociais envolvidos com esses recursos. A 

sustentabilidade, nesse caso, envolve tanto o controle da oferta quanto o da demanda. Para 

isso, deve-se ter em conta questões como mapeamento e dimensionamento pelo lado da 

oferta, e desperdício, poluição e assoreamento, pelo lado da demanda. Tais questões referem-

se tanto às águas subterrâneas quanto às superficiais. 

 Ao nível municipal, no qual se enquadra a bacia hidrográfica do riacho 

Gameleira, aplica-se a Lei Orgânica Municipal (VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 1990), a 

qual se refere à gestão dos recursos hídricos, com o apoio da União e do Estado, dos cidadãos 

e da sociedade, zelando pelo regime jurídico das águas, devendo a lei determinar o 

aproveitamento racional dos recursos hídricos para toda a sociedade, sua proteção contra 
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ações ou eventos que comprometam a utilização futura, bem como a integridade e 

renovabilidade física e ecológica do ciclo hidrológico. 

De acordo com a Lei Orgânica, as faixas marginais dos rios que atravessam a 

cidade de Vitória de Santo Antão são consideradas áreas de preservação, sendo vetada a 

autorização de edificações e loteamentos nessas faixas, a saber: - em cada margem a faixa de 

preservação será de 80 m para rios de médio e grande porte e de 20 m para os demais rios e 

seus afluentes; - na referida faixa de preservação, deverá ser providenciada a reposição da 

cobertura vegetal arbórea quando não mais existir, permitindo-se o seu uso para lazer, turismo 

e outras atividades, desde que não depredem o ecossistema. Considera-se área de preservação 

permanente as lagoas e açudes existentes no município, conservando-se para isso uma faixa 

de vegetação com largura mínima de 100 m a partir da cota máxima de alagamento normal do 

reservatório, promovendo-se o reflorestamento, quando necessário. Em relação às nascentes, é 

considerada como de preservação permanente a vegetação arbórea nas áreas de nascentes dos 

rios, sejam estes previstos como mananciais hídricos ou não.  

Em relação à qualidade dos recursos hídricos, o Código Municipal de Meio 

Ambiente (VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 1985) refere-se à classificação das águas e seus 

padrões fazendo alusão à Lei Estadual nº 8.361 de 26 de setembro de 1980, ressaltando que os 

efluentes dos sistemas públicos deverão ser tratados convenientemente e afastados das áreas 

de proteção de mananciais de abastecimento d’água. Além disso, não será permitida a 

disposição de resíduos sólidos nestas áreas. Os projetos e execução de arruamento, 

loteamentos, edificações e obras, assim como, a prática de atividades agropecuárias, 

comerciais, industriais e recreativas nas áreas de proteção de mananciais dependerão de 

aprovação prévia da Fundação de Desenvolvimento Municipal (FIDEM) e manifestação 

favorável da Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (CPRH) e da 

Prefeitura de Vitória de Santo Antão no que se refere aos aspectos da proteção ambiental.  

 
 
2.3 Gestão Florestal 
 
 

O território nacional é coberto, aproximadamente, por 5,5 milhões de km2 de 

florestas nativas, sendo que desse total, 2/3 são formados pela Floresta Amazônica e o 

restante pelo Cerrado, pela Caatinga, pela Mata Atlântica e seus ecossistemas associados. A 

atividade florestal tem sido essencial para o crescimento econômico do país, contribuindo 

com 4% do Produto Interno Bruto (PIB) e com 8% das exportações. Porém, o modelo de uso 
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das florestas nativas no Brasil é predatório, prejudicando a eficiência do setor florestal, por 

ser, em grande parte, exercida de forma irracional, podendo catalizar o desmatamento e o 

empobrecimento econômico e social das áreas (MMA, 2000). Segundo o documento 

GEOBRASIL (2002), as florestas têm sido historicamente encaradas como obstáculos ao 

estabelecimento e desenvolvimento das populações humanas, criando para o homem um 

conflito, desde o início do desmatamento no Brasil, que teve início no século XVI, na costa 

brasileira, ligado ao cultivo da cana-de-açúcar e movimentação dos engenhos, deslocando-se 

depois para o interior do país. 

A Mata Atlântica é a maior reserva da biosfera brasileira e a maior reserva da 

biosfera em área florestal do planeta, com cerca de 29 milhões de hectares (ha) em parte de 14 

estados brasileiros, estando reduzida a 7,3% de sua cobertura original. A Reserva da Biosfera 

da Mata Atlântica (RBMA) detém recordes de biodiversidade, imenso valor paisagístico, 

científico, turístico e cultural e presta inúmeros serviços ambientais, contribuindo 

significativamente para a economia brasileira (RBMA, 2002). Por estar localizada em áreas 

de maior densidade demográfica, com cerca de 120 milhões de habitantes e responsável por 

70 % do PIB brasileiro, a Mata Atlântica tem sofrido forte conversão das florestas para outros 

usos alternativos do solo. Como resultado, os remanescentes florestais apresentam-se em 

pequenas e fragmentadas áreas, mas estas ainda exercem papel fundamental no fornecimento 

de serviços ambientais, em particular, a conservação das bacias hidrográficas e dos estoques 

de água doce (MMA, 2000). 

A gestão florestal no Brasil é respaldada pela Lei n° 4.771, de 15 de setembro 

de 1965, que institui o Novo Código Florestal (BRASIL, 1965). O artigo 1° evidencia, com 

clareza, o caráter público das florestas: “As florestas existentes no território nacional e as 

demais formas de vegetação, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de 

interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade com 

as limitações que a legislação em geral e, especialmente, esta Lei estabelecem”. As florestas 

são classificadas, quanto ao uso, em três categorias: florestas de preservação permanente, 

florestas de uso limitado e florestas de uso ilimitado. No primeiro caso, as áreas são 

intocáveis, quanto ao aproveitamento direto de qualquer dos seus recursos, salvo liberação 

pelo Poder Público por interesse social. No segundo caso, a utilização dos recursos da floresta 

fica sujeita a restrições, especificadas em legislação federal para cada região e por legislações 

estaduais e municipais para regiões, localidades ou espécies. No terceiro caso, o uso da 
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floresta pelo proprietário é livre, embora o corte dependa de autorização do IBAMA 

(GEOBRASIL, 2002). 

Em relação as áreas de florestas sujeitas à proteção legal o Código Florestal 

estabelece duas categorias: as Áreas de Preservação Permanente (APP) e a categoria de 

florestas na propriedade rural, denominada de Reserva Legal, que é a área a ser conservada 

em uso florestal pelo proprietário rural, cujo percentual de área é variável dependendo da 

região brasileira.  

Com base nesta legislação, consideram-se de preservação permanente as 

florestas e demais formas de vegetação natural situadas:  

a) ao longo dos rios ou de outro 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 50 

(cinqüenta) metros a 200 (duzentos) metros de largura;  

4) de 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 

(duzentos) a 600 (seiscentos) metros;  

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 raio mínimo de 50 (cinqüenta) metros de largura;  

d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;  

e) nas encostas ou partes destas com declividade superior a 45° equivalente a 

100% na linha de maior declive;  

f) nas restingas, como fixadoras e dunas ou estabilizadoras de mangues;  

g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, 

em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;  
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h) em altitude superior a 1.800 (um mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a 

vegetação.  

O manejo das APP é orientado pela Medida Provisória 2.166-67 (BRASIL, 

2001), que estabelece: “A supressão de vegetação em APP somente poderá ser autorizada em 

caso de utilidade pública ou de interesse social, devidamente caracterizada e motivada em 

procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao 

empreendimento proposto. É permitido o acesso de pessoas e animais às APP, para obtenção 

de água, desde que não exija a supressão e não comprometa a regeneração e a manutenção a 

longo prazo da vegetação nativa”. 

Além das APP definidas anteriormente, o Código Florestal também considera 

de preservação permanente, quando assim declaradas por ato do Poder Público, as florestas e 

demais formas de vegetação natural destinadas a: atenuar a erosão das terras, fixar as dunas, 

formar as faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias, auxiliar a defesa do território 

nacional, proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico, asilar 

exemplares da fauna ou flora ameaçados por extinção, manter o ambiente necessário à vida 

das populações silvícolas e assegurar condições de bem-estar público. 

Quanto as áreas urbanas, entendidas as compreendidas nos perímetros urbanos 

definidos por lei municipal bem como, nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, 

em todo o território abrangido, observar-se-á o disposto nos respectivos planos diretores e leis 

de uso do solo, respeitados os princípios e limites a que se refere o Código Florestal 

(BRASIL, 1965). 

Ressalta-se que, a partir da edição da Medida Provisória nº 2.166 (BRASIL, 

2001), a qual altera artigos e acresce dispositivos ao Código Florestal Brasileiro, as Áreas de 

Preservação Permanente passaram a ser consideradas como: “área protegida nos termos dos 

artigos 2º e 3º desta Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de 

preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo 

gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas”. 

O Programa Nacional de Florestas (PNF), instituído pelo Decreto n° 3.420 

(BRASIL, 2000), tem como missão promover o desenvolvimento florestal sustentável, 

conciliando a exploração com a proteção dos ecosssistemas e compatibilizar a política 

florestal com as demais políticas públicas. O PNF está organizado em duas vertentes: uma 

produtiva e outra estruturante. A primeira, envolve ações voltadas para o manejo florestal 

sustentável, a criação e implementação das unidades de conservação de uso sustentável, a 
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criação e implementação das unidades de conservação de uso sustentável, a recuperação de 

áreas alteradas, o fomento e reposição florestal, a produção, industrialização e 

comercialização de produtos florestais, a agrossilvicultura e o apoio às populações 

tradicionais e indígenas. A vertente estruturante inclui ações direcionadas à adequação dos 

instrumentos legais e normativos do Código Florestal, ao monitoramento e controle, ao 

sistema de informações, à extensão florestal, à gestão e fortalecimento institucional, ao 

treinamento e capacitação de recursos humanos e à educação, ciência e tecnologia. 

Recentemente, o governo federal passou a apoiar o uso sustentável em propriedades privadas, 

na recomposição das áreas de preservação permanente e na adoção de sistemas agroflorestais, 

manejo e formação de corredores ecológicos. 

Atualmente, a gestão florestal tem como forte instrumento as ações de 

reflorestamento, que visam a atender a algumas metas relacionadas com as funções dos 

ecossistemas, a saber: produção florestal, vigor das comunidades, suas experiências, valores 

espirituais, culturais e históricos, lazer e estética, destacando-se o papel singular das florestas 

na conservação dos recursos hídricos, uma vez que o desmatamento leva à sua degradação, 

com prejuízos para o abastecimento urbano de água, geração de energia hidroelétrica e 

irrigação agrícola, entre outros usos (TWERY & HORNBECK, 2001). Contudo, segundo o 

CNRBMA/SOS (2003), a gestão das florestas apresenta linhas de atuação preservacionista, 

pouco integradas com a política ambiental regional. Em alguns casos prioriza-se a 

monocultura de espécies exóticas de rápido crescimento. Na maioria das vezes, o projeto 

florestal não considera a conservação dos recursos hídricos entre suas prioridades. A política 

florestal apropria-se de instrumentos como licenciamento ambiental, zoneamento ambiental e 

plano de bacia hidrográfica. 

Em Pernambuco, o Programa Estadual de Florestas relata que os ecossistemas 

encontram-se comprometidos com espécies da fauna e flora ameaçadas de extinção, em 

decorrência da intensa pressão antrópica sobre o ambiente. O Diagnóstico do Setor Florestal, 

realizado em 1993, revela que 47,4% da área total do estado apresenta cobertura florestal, em 

sua maioria a Caatinga, mas a demanda por produtos florestais é alta, uma vez que a madeira 

é a segunda fonte energética do estado (PERNAMBUCO, 2000). Os princípios dos projetos 

de desenvolvimento florestal, no passado, tinham como eixo a exploração dos recursos 

naturais e, só a partir de 1987, com o Projeto PNUD/FAO/IBAMA/87/007 passou-se a ter a 

preocupação com o uso sustentável. 

Segundo Marangon; Feliciano; Meunier (2001), existe uma intensa degradação 

das formações florestais da Zona da Mata de Pernambuco, apontando assim para a 
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importância da criação e implementação de Unidades de Conservação, integrando propostas 

de gestão ambiental, visando à preservação de fragmentos de ecossistemas ameaçados como a 

Mata Atlântica e a promoção dos benefícios decorrentes da cobertura florestal. 

Em substituição às florestas, a agricultura está se expandindo para atender às 

necessidades de alimento da população crescente do mundo. O grande sucesso de produção 

agrícola, deve-se, mais recentemente, a intensificação do uso da irrigação, o que causa um 

grande impacto sobre o recurso água. Aproximadamente, 17% das terras agrícolas vêm sendo 

irrigadas e produzem cerca de 40 % do alimento global, consumindo 75% da água doce 

disponível no mundo, traduzindo-se porém, como o maior contribuinte à deterioração da 

qualidade da água (GLEICK, 2000).  

 
 

2.4 Gestão Integrada de Recursos Hídricos e Florestais 
 
 

A Política Nacional de Recursos Hídricos (BRASIL, 1997) elege a bacia 

hidrográfica como unidade de planejamento dos recursos hídricos. Este princípio parece 

reinar absoluto, qualquer que seja a natureza e o tamanho da bacia (GARRIDO, 2003 e 

LANNA,1999).  

A bacia hidrográfica é definida como a área de captação natural da água da 

chuva que escoa superficialmente para o rio ou um seu tributário. Os limites são definidos 

pelo relevo, considerando-se como divisores de água os terrenos mais elevados. O rio 

principal, que dá nome à bacia, recebe contribuição dos seus afluentes, sendo que cada um 

deles apresenta inúmeros tributários menores, alimentados direta ou indiretamente por 

nascentes. Assim, em uma bacia existem várias sub-bacias e muitas microbacias, que são as 

unidades fundamentais para a conservação e o manejo (LINO et al, 2003). 

A caracterização de uma bacia hidrográfica pode ser feita do ponto de vista 

hidrológico, com as bacias classificadas como grandes ou pequenas, baseada em certos fatores 

dominantes na geração do deflúvio. Já do ponto de vista político-administrativo, o uso do solo 

é o critério usado. Pode-se ainda considerar outras características, como as regiões altas, onde 

normalmente estão localizadas as nascentes dos riachos e córregos, áreas de encostas onde as 

águas correm com maior velocidade e, finalmente, as áreas de baixadas, onde normalmente 

são observadas as conseqüências do manejo inadequado feito nas altitudes mais elevadas 

(PIROLI et al., 2002). 
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Segundo Zakia (1998), a adoção da bacia hidrográfica como unidade de 

planejamento tem um aspecto positivo, pois a maioria das relações de causa – efeito, aí 

geradas estão ligadas ao uso dos recursos hídricos, cuja rede de drenagem se conforma a estes 

fatores de intervenção humana. Por outro lado, Freitas (2000) considera como efeito negativo 

da adoção da bacia hidrográfica como unidade de planejamento, o fato de que grande parte 

destas relações de causa - efeito tem caráter econômico e político, o qual extrapola os limites 

da bacia hidrográfica, o que dificulta a negociação social. 

Segundo Andréassian (2004), a estreita relação entre água e floresta foi 

reconhecida inicialmente na França, depois da revolução de 1789, onde muitos estudos foram 

desenvolvidos para comprovar a interdependência entre a proteção das florestas e a regulação 

da vazão, além das relações entre floresta e mudanças climáticas. No entanto, deve-se 

considerar que para diferentes condições climáticas e pedológicas, as florestas respondem de 

formas também diversas aos impactos sofridos. 

Braga (2000) destaca que a presença ou ausência de cobertura florestal em uma 

bacia hidrográfica influencia a qualidade e a quantidade da água, da mesma forma em que o 

solo é determinante para a conservação dos mananciais hídricos, verificando-se que a gestão 

ambiental de uma bacia hidrográfica deve contemplar não só o gerenciamento da oferta e da 

demanda dos recursos hídricos, mas também, do solo, do ar, da fauna, da flora e da energia. 

Esta relação é mais evidente nas áreas de matas ciliares, também denominadas zonas ripárias, 

situadas nas cabeceiras de drenagem, ao longo dos cursos d’água e no entorno dos 

reservatórios. As matas ciliares funcionam como filtro, retendo poluentes e sedimentos que 

chegariam aos cursos d’água, sendo fundamental para o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos. 

A manutenção da mata reduz a erosão das margens e o conseqüente assoreamento dos corpos 

de água, conservando a qualidade dos recursos hídricos, ao mesmo tempo em que contribui 

para regularização da vazão dos rios (BRAGA, 2002). Além da proteção dos corpos de água, 

as matas ciliares são fundamentais para a conservação da biodiversidade, garantindo habitat e 

condições próprias de alimentação, reprodução e evolução para as espécies nativas, da flora, 

da fauna e dos microorganismos (RODRIGUES & LEITÃO FILHO, 2000). Porém, apesar de 

toda importância da mata ciliar, esta tem sido alvo de pressões antrópicas, justamente pela 

proximidade com curso d’água (ZAKIA, 1998).  

 A gestão integrada dos recursos naturais consiste no estabelecimento de um 

conjunto de ações de natureza administrativa, em um determinado espaço ou unidade de 

planejamento, que considere as inter-relações dos recursos naturais e as atividades 
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socioeconômicas. Este processo deve se desenvolver fundamentado nas premissas da 

sustentabilidade: participação na gestão dos recursos naturais, acesso à informação, 

descentralização e interdisciplinaridade na abordagem dos recursos naturais (BEZERRA & 

MUNHOZ, 2000). 

 Um entrave para a gestão integrada de recursos naturais, segundo Lino et al, 

(2003), reside no fato da gestão.ambiental brasileira apresentar forte compartimentação, face a 

pouca articulação setorial, o que dificulta a integração das políticas e sistemas de gestão 

vinculados aos recursos hídricos e florestais.  Na gestão integrada de águas e florestas, alguns 

aspectos são considerados prioritários, como a articulação das políticas setoriais, a promoção 

de processos participativos e instrumentos integrados de gestão e a integração de ações em 

campo a partir de um recorte territorial adequado. Neste sentido, as bacias hidrográficas se 

apresentam como o espaço territorial mais promissor para uma gestão integrada de águas e 

florestas, considerando-se tanto os aspectos naturais, quanto os culturais e sócio-econômicos 

envolvidos, apesar de algumas dificuldades diante dos limites municipais e estaduais, que 

nem sempre coincidem com os limites da bacia. 

O Decreto nº 94.076 (BRASIL, 1987) instituiu o Programa Nacional de 

Microbacias Hidrográficas (PNMH), sob a supervisão do Ministério da Agricultura, visando 

um adequado aproveitamento agropecuário dessas unidades ecológicas, mediante a adoção de 

práticas de utilização racional dos recursos naturais renováveis. O PNMH deu seqüência ao 

Programa Nacional de Conservação dos Solos (PNCS), tendo como objetivo central  executar 

ações voltadas para a prática de manejo e conservação de recursos naturais renováveis, 

evitando sua degradação e visando um aumento sustentado da produção e produtividade 

agropecuárias, bem como de renda dos produtores rurais. 

Segundo Freitas (2000), o gerenciamento da bacia hidrográfica buscando a 

compatibilização entre oferta e uso do recurso natural, através de ações políticas, legais e 

administrativas, engloba quatro tipos de negociação social: econômica, política direta, 

política-representativa e jurídica.  

Segundo Twery & Hornbeck (2001), é importante ajudar as pessoas a 

entenderem as conseqüências das suas atividades nas terras visando à tomada de decisão sobre 

o manejo dos recursos naturais. Alguns modelos de decisão incorporam a análise das 

condições atuais da floresta, recomendando tecnologias alternativas e prevendo cenários 

futuros sobre diferentes alternativas para os cinco recursos implícitos neste cenário: qualidade 

visual, biodiversidade, água, produção madeireira e objetivos ecológicos em geral. 
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No Brasil, o Estado do Paraná instituiu o Sistema de Manutenção, Recuperação 

e Proteção da Reserva Florestal Legal e Áreas de Preservação Permanente (SISLEG), por 

meio do Decreto nº 387 (PARANÁ, 1999), que tem como propósito levar o estado a ter um 

índice de, no mínimo, 20 (vinte) % da cobertura florestal original. Para atingir os objetivos 

deste sistema adotaram-se as seguintes diretrizes básicas: manutenção dos remanescentes 

florestais nativos, ampliação da cobertura florestal mínima com vistas à preservação, 

conservação da biodiversidade e uso dos recursos florestais, bem como o estabelecimento das 

zonas prioritárias para a conservação e recuperação de áreas florestais através de corredores 

da biodiversidade. O prazo estabelecido para a recuperação das áreas de reserva florestal legal 

foi de 20 (vinte) anos, o qual deve ser cumprido de forma escalonada, observando-se que para 

as Áreas de Preservação Permanente as espécies florestais a serem utilizadas devem ser 

nativas. O Instituto Ambiental do Paraná (IAP), por meio da Portaria nº 207 de 29 de 

novembro de 2002, definiu as normas para operacionalização e gerenciamento do SISLEG, 

em relação a concretização dos corredores de biodiversidade, priorizando 16 (dezesseis) 

bacias hidrográficas, delimitando faixas marginais aos cursos d’água com 10 Km ao longo 

dos grandes rios com o objetivo de favorecer a interligação das Zonas Prioritárias de 

Conservação e das Unidades de Conservação públicas e/ou privadas.  

Outra experiência foi realizada na bacia do Corumbataí por um consórcio e 

entidades que elaboraram o Plano Diretor para recuperação da cobertura florestal, 

funcionando como um componente estratégico, especialmente para a regularização da vazão e 

melhoria da qualidade da água da malha hidrográfica, com a finalidade de abastecimento 

urbano e rural e para fins domésticos, industriais e agropecuários, entre outros fatores (IPEF, 

2002). 

Mais recentemente, o Programa Nacional de Florestas (PNF) propôs a 

aplicação de parte da tarifa de água na recuperação de APP de bacias hidrográficas. Em 

Piracicaba - SP, o poder público apoiado pela sociedade civil gerou a iniciativa de investir, 

através da sua Companhia de Águas e Esgotos, em ações de conservação e recuperação 

florestal, visando garantir o suprimento de água em qualidade e quantidade, necessárias à sua 

população de quase meio milhão de habitantes (LINO et al, 2003). 

Em Pernambuco, a gestão de bacias hidrográficas é respaldada pela Lei 

Estadual nº 11.426/97 e pelo Plano Estadual de Recursos Hídricos – PERH 

(PERNAMBUCO, 1997). Braga (2000) destaca como referência de planos de gestão de 

recursos hídricos em bacia, o Plano de Gestão Ambiental da Bacia do Pirapama, que teve 

início em 1997 e o Plano de Gestão Ambiental da Bacia do Rio Tapacurá elaborado entre 
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1999 e 2001, como as primeiras experiências em Pernambuco voltadas para a gestão integrada 

dos recursos hídricos, tendo como princípios a gestão participativa da bacia, a prioridade para 

o desenvolvimento local e o reconhecimento da água como elemento estratégico. O IBGE 

(2000) registra, atualmente, a instalação de cinco comitês de bacia hidrográfica em 

Pernambuco: Pirapama -1998, Jaboatão -2001, Ipojuca -2002, Mundaú -2002 e Una -2002. 

Atualmente, a bacia do Gameleira vem sendo monitorada pelo projeto 

Implantação de Bacia Experimental no Semi-Árido (IBESA), que faz parte da Rede de 

Hidrologia do Semi-Árido. Existem instaladas duas estações pluviométricas, uma estação 

liminimétrica e uma estação climatológica automática. Estas informações podem ser somadas 

ao monitoramento da Empresa Pernambucana de Pesquisa agropecuária –IPA, que coleta 

dados de precipitação pluviométrica local desde 1952.   

Recentemente, foi aprovado o Projeto Reflorestágua – Reflorestando e 

Protegendo as Águas do Tapacurá, uma parceria da Sociedade Nordestina de Ecologia (SNE) 

com a Companhia Petróleo do Brasil S.A. (PETROBRÁS), que será desenvolvido nos 

municípios de Pombos e Vitória de Santo Antão objetivando a melhoria da qualidade da água 

do rio Tapacurá, através de ações para o controle da poluição e a recuperação das matas 

ciliares, com a participação direta dos atores sociais locais (SNE, 2004). 

 
 
2.5 Conflitos de Uso dos Recursos Ambientais em Bacias Hidrográficas 
 
 
 A importância da água sob o ponto de vista quantitativo foi reconhecida 

inicialmente relacionada à própria existência humana e, mais lentamente, sob o ponto de vista 

da qualidade a partir da metade do século 19 (dezenove) quando a relação entre a produção de 

lixo, a água potável e as doenças foram documentadas. Porém, a definição da qualidade da 

água depende da intenção de uso da água e da quantidade de água existente para diluição das 

impurezas em suspensão. Desta forma, muitos parâmetros estão envolvidos para a 

qualificação em decorrência dos impactos antrópicos (PEAVY, 1985).  

Com relação à quantidade de água, Lavabre et al (1993) verificaram um 

crescimento de trinta por cento na produção de escoamento superficial, relacionado com a 

redução da evapotranspiração, a partir da destruição da cobertura vegetal por incêndio em 

uma pequena bacia hidrográfica do Mediterrâneo durante os doze primeiros meses após o 

evento, além de mudanças marcantes na forma das hidrógrafas de cheia e o aumento da 

frequência de cheias. Sahin & Hall (1996) também estimaram as mudanças na produção do 
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escoamento superficial, resultantes das alterações da cobertura vegetal em bacia hidrográfica, 

tais como desmatamento e reflorestamento, na França, Índia, Alemanha, Estados Unidos, 

África, Austrália e Inglaterra, verificando que para uma redução de 10 (dez) por cento na 

cobertura vegetal, o escoamento superficial para floresta de coníferas aumentou em torno de 

20 (vinte) a 25 (vinte e cinco) mm por ano e para florestas de eucalipto teve um acréscimo em 

torno de 66 (sessenta e seis) mm por ano.  

  Estas relações são reafirmadas em estudos no Brasil, como relata Frank (2000) 

no caso da sub-bacia do rio Hercílio, em Santa Catarina, onde estima-se que, em 1890 no 

início da colonização da bacia hidrográfica existia 100 (cem) por cento da cobertura vegetal, 

porém, com o processo de ocupação da bacia ocorreu a redução para 39 (trinta e nove) por 

cento em 1986, o que acarretou o aumento do escoamento superficial decorrente da parcela de 

água desviada da interceptação que não infiltrou no solo. 

  Segundo Tucci (2001), a cobertura vegetal existente em uma bacia hidrográfica 

tende a retardar o escoamento e aumentar as perdas por evapotranspiração. Nas bacias 

urbanas, onde a cobertura é alterada, tornando-se mais impermeável, o escoamento superficial 

e o pico aumentam, o que implica no acréscimo de vazão e aumento no diâmetro dos condutos 

pluviais e dos custos das obras hidráulicas. 

  Góes (2001) apresenta três variáveis representativas com maior importância 

nas mudanças no uso e ocupação do solo em área urbana. A primeira, são as áreas 

impermeáveis que surgem com o desenvolvimento urbano e conseqüente impermeabilização 

do solo por meio de telhados, ruas pavimentadas e pátios, implicando na redução da 

infiltração da água, o que reduz a recarga dos aqüíferos, podendo causar a diminuição das 

vazões no período de estiagem. A segunda variável são as áreas de solo exposto provenientes 

de ações antrópicas, tais como no: desmatamento para construção de estradas e loteamentos, 

alterando as características naturais de uma bacia hidrográfica e assim, a formação do 

escoamento superficial. E por fim, as áreas irrigadas podem causar maior exploração dos 

aqüíferos, influenciando na redução das vazões principalmente, nos períodos de estiagens, 

onde ocorrem os grandes conflitos de utilização dos recursos hídricos. 

 
 
2.6 Exercício da Gestão Ambiental Local  
 
 

A bacia do riacho Gameleira, por se inserir totalmente no município de Vitória 

de Santo Antão, sofre forte influência da legislação municipal. O Código de Defesa do Meio 
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Ambiente de Vitória de Santo Antão, instituído pela Lei nº 2.113, de 29 de outubro de 1985 

(VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 1985), rege a política municipal de proteção, conservação e 

melhoria ambiental da cidade da Vitória de Santo Antão e trata da poluição atmosférica, das 

águas, do solo, sonora, visual, da cobertura vegetal natural, da cobertura vegetal implantada, 

da defesa da fauna, da educação ambiental e do licenciamento ambiental. Além disso, 

considera como área de preservação permanente no município as matas remanescentes da 

Floresta Atlântica, assim como os maciços de vegetação arbórea, nas áreas de proteção de 

mananciais hídricos para a cidade. No mesmo ano, foi criado o Conselho Municipal de Defesa 

e Conservação do Meio Ambiente (CONDEMA) pela Lei Municipal nº 2.080 (VITÓRIA DE 

SANTO ANTÃO, 1985), reconhecido como fórum de debate e decisões sobre as questões 

ambientais no município. 

Quanto à conservação dos recursos hídricos e florestais do município, o Código 

de Defesa do Meio Ambiente de Vitória de Santo Antão (VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 

1985) considera área de preservação permanente as matas remanescentes da Floresta 

Atlântica, assim como os maciços de vegetação arbórea nas áreas de proteção de mananciais 

hídricos no município. 

Neste contexto, são consideradas áreas de preservação as faixas marginais dos 

rios que atravessam a cidade de Vitória de Santo Antão, não sendo permitidas edificações e 

loteamentos nessas faixas. Determina-se que em cada margem a faixa de preservação será de 

80 m para rios de médio e grande porte e de 20 m para os demais rios e seus afluentes. 

Ressalte-se que estes valores de faixas marginais são discordantes ao que determinam o 

Código Florestal Brasileiro e as Resoluções nº 302 e nº 303 (CONAMA, 2002), fazendo-se 

necessária a revisão do trecho do Código de Defesa do Meio Ambiente de Vitória de Santo 

Antão que trata do assunto. Segundo o mesmo código municipal, na referida faixa de 

preservação, deverá ser providenciada a reposição da cobertura vegetal arbórea quando não 

mais existir, permitindo-se o seu uso para lazer, turismo e outras atividades, desde que não 

depredem o ecossistema. 

Além disso, o Código Municipal considera área de preservação permanente as 

lagoas e açudes existentes no município de Vitória de Santo Antão. Para atender a esta 

determinação, deverá ser reservada uma área de proteção às lagoas e açudes, conservando-se 

para isso uma faixa de vegetação com largura mínima de 100 m a partir da cota máxima de 

alagamento normal do reservatório, promovendo-se o reflorestamento, caso não exista 

vegetação arbórea. Segundo a mesma lei, nas nascentes, sejam elas previstas como 

mananciais hídricos ou não, a vegetação arbórea também é considerada de preservação 
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permanente. Quanto à vegetação plantada, considera obrigatória a arborização de logradouros 

públicos, como parques, praças e passeios, de acordo com projeto paisagístico apropriado. 

A Lei Orgânica do Município (VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 1990) dedica 

um capítulo à Proteção do Meio Ambiente, determinando a conciliação do desenvolvimento 

com a proteção ao meio ambiente, segundo os seguintes critérios: preservação e restauração 

dos processos ecológicos essenciais, conservação do manejo ecológico das espécies e dos 

ecossistemas e proibição da alteração física, química ou biológica, direta ou indiretamente 

nocivas à saúde, à segurança e ao bem estar da comunidade. O município também deve 

assegurar a participação comunitária na gestão ambiental e proporcionar meios de formação 

da consciência ecológica da população.  

A Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano do Município de Vitória de Santo 

Antão, Lei nº 2.789 de 31 de dezembro de 1998 (VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 1998), 

institui as áreas urbana e rural, porém só estabelece o zoneamento e parâmetros de uso e 

ocupação para a área urbana da sede municipal e do distrito de Pirituba. Esta lei objetiva 

normatizar, disciplinar, orientar e incentivar o desenvolvimento urbano e as condições de vida 

urbana para produzir níveis desejáveis de qualidade de vida, estabelecer o controle da 

evolução urbana e da função social da propriedade, conciliar o desenvolvimento urbano com a 

preservação do meio ambiente e com os bens culturais e criar os requisitos básicos de 

acompanhamento, avaliação e controle do desenvolvimento urbano.  

Segundo a Lei de Uso e Ocupação do Solo, os projetos de loteamento deverão 

destinar no mínimo 10% da área total da gleba para praças, parques e áreas verdes, em 

condições normais de declividade, assim como devem apresentar a planta indicando, entre 

outros, os cursos d’água, os bosques, os mananciais hídricos e os perfis de todas as linhas de 

drenagem das águas. De acordo com a mesma lei, nos fundos de vales ou talvegues é 

obrigatória a reserva de uma faixa de área non aedificandi para preservação natural e para 

assegurar a implantação de equipamentos urbanos ou vias de circulação. A largura mínima da 

desta faixa será determinada em função das dimensões necessárias à implantação dos 

equipamentos urbanos e vias de circulação ou pela interseção da linha horizontal de cota igual 

a 20 m em relação ao nível do leito do rio, riacho ou córrego, no ponto considerado.  

Em 2001, foi elaborado o Plano de Ação para a Gestão Ambiental da Bacia 

Hidrográfica do Rio Tapacurá visando à conservação dos recursos hídricos, a proteção 

florestal e o adequado uso e ocupação do solo, contribuindo para o desenvolvimento 

sustentável local (BRAGA, 2001). Nesta ocasião realizou-se o Diagnóstico Ambiental da 

bacia do Tapacurá, constituído da caracterização física e sócio-econômica, levantamento dos 
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usos e ocupação do solo, monitoramento da qualidade da água, cadastramento das fontes 

poluidoras, pluviometria, fluviometria e estudo da dinâmica do reservatório do Tapacurá. 

Entre os projetos desenvolvidos destaca-se o Projeto de Reflorestamento na Microbacia do 

Riacho Gameleira, visando promover o controle da erosão, conservação dos recursos hídricos, 

proteção e ampliação da vegetação terrestre, sendo cedidas 2.000 mudas nativas de Mata 

Atlântica pela Sociedade Nordestina de Ecologia (SNE), que foram plantadas em parceria 

com a Escola Agrotécnica Federal de Vitória de Santo Antão (EAFVSA) em áreas marginais 

ao riacho. Em paralelo, foi desenvolvida uma Oficina de Educação Ambiental para 

instituições e comunidades da microbacia que teve como objetivo geral favorecer o processo 

de gestão participativa dos recursos hídricos (SNE, 2001). 

A FIDEM (2002) elaborou a proposta de Projeto de Lei que institui o Plano 

Diretor do Município de Vitória de Santo Antão, definindo que o território municipal seja 

organizado em Zonas e Setores específicos. As Zonas são: Zona de Proteção Ambiental 

(ZPA), Zona Central (ZC), Zona de Consolidação Urbana (ZCU), Zona de Urbanização de 

Morros (ZUM) e Zona de Expansão Urbana (ZEU). Além delas, são definidos o Eixo de 

Comércio e Serviços (ECS) e os Conjuntos e Imóveis de Preservação, de natureza histórica e 

cultural.  

A ZPA compreende as áreas destinadas à preservação e à conservação do meio 

ambiente, incluindo as APP e os Setores de Proteção Ambiental (SPA). As APP previstas no 

projeto de lei compreendem as áreas de proteção de mananciais relativas às matas, cursos 

d’água e reservatórios, destinadas à preservação, recuperação e regeneração do ambiente 

natural, sendo consideradas non aedificandi.  

Já os SPA compreendem as áreas vazias, situadas à margem do rio Tapacurá, 

no núcleo urbano da sede municipal, destinadas à amenização ambiental e ao lazer urbano 

(SPA1). Outras compreendem as áreas não urbanizadas e fundos de vale, destinadas ao 

manejo e à conservação do meio ambiente, onde são desenvolvidas atividades agropecuárias e 

de extrativismo (SPA2).  

A proposta do Plano Diretor Municipal também define que os loteamentos 

deverão destinar uma área mínima para uso público como Áreas Verdes. No Setor de 

Expansão Urbana 1 da ZEU, o percentual da área total da gleba para áreas verdes deve ser de 

no mínimo 25%, enquanto no setor de Expansão 2, este índice é reduzido para o mínimo de 

10%. No caso de conjuntos residenciais em condomínios, será necessário destinar cota de 

espaço descoberto de solo virgem com declividade máxima de 15% para área verde, recreação 

e lazer, correspondendo a 20% da área total do terreno. Além disso, deve-se reservar áreas 
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verdes de uso comum e/ou destinadas a equipamentos comunitários, que deverão ter 50% de 

sua área total concentrada, podendo ser descontínua, desde que tenha área mínima de meio 

hectare.  

Outras iniciativas institucionais voltadas para a sustentabilidade local tem-se 

dado por iniciativa do Grupo de Recursos Hídricos da Universidade Federal de Pernambuco – 

GRH/UFPE, que .vem desenvolvendo trabalhos na linha de pesquisa sobre gestão ambiental 

de bacias hidrográficas no rio Tapacurá, enfocando a bacia do riacho Gameleira, desde o ano 

de 1999, desenvolvendo o Projeto Implantação de Unidade Didática e Demonstrativa na 

Microbacia do Riacho Gameleira, com vistas ao monitoramento hidrometeorológico e da 

qualidade da água, a modelagem hidrológica da microbacia, o levantamento de uso d’água e 

do solo, além da capacitação de agricultores e de estudantes. 

Na seção superior da bacia do riacho Gameleira desenvolveu-se a pesquisa: 

Modelagem hidrológica com implantação de um limite máximo no déficit hídrico do modelo 

TOPMODEL e aplicação na região de transição entre a Zona da Mata e o Agreste 

Pernambucano (ARAÚJO FILHO, 2004). Outro estudo está em andamento, pelo GRH/UFPE 

em parceria com a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ) e Escola de 

Engenharia de São Carlos/Universidade de São Paulo (EESC/USP), sobre a Avaliação dos 

Instrumentos de Conservação Integrada de Florestas e Água, nas bacias dos rios Corumbataí 

(SP) e Tapacurá (PE), com enfoque especial na sub-bacia do Gameleira. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
 
 

3.1 Caracterização Geral da Área de Estudo 
 
 
O rio Tapacurá está localizado na Zona da Mata do Estado de Pernambuco, 

abrangendo seis municípios, sendo que 38,6% de sua área localiza-se em Vitória de Santo 

Antão, 31,2% em Pombos, 19,8% em São Lourenço da Mata, 4,3% em Gravatá, 3,3% em 

Moreno e 2,8% em Chã Grande (Figura 2). O rio Tapacurá tem extensão de 72,6 Km, desde a 

nascente, no município de Gravatá, até a desembocadura no rio Capibaribe, do qual é o 

principal afluente. Sua área de drenagem é de 470,5 km2, possuindo doze afluentes, que 

formam um conjunto de quatorze sub-bacias . Na margem direita estão os riachos Pororoca, 

Itapessirica, Água Azul, Miringaba, Natuba, Pacas, Bento Velho, Tamatá-mirim e rio Várzea 

do Una. Pela margem esquerda afluem os riachos Jurubeba, Gameleira e do Meio. Além 

destes, outros pequenos cursos d’água drenam diretamente para o rio Tapacurá (BRAGA, 

2001). 

Para efeito de tratamento e distribuição d’água, a Companhia Pernambucana de 

Saneamento (COMPESA) considera o sistema de abastecimento do Tapacurá responsável por 

43 % da produção de água que é distribuída na Região Metropolitana de Recife, incluindo  

três reservatórios públicos, sendo dois na bacia do rio Tapacurá e outro numa bacia vizinha. O 

maior situa-se no eixo do rio Tapacurá, que possui 93.600.000 m3 de volume de acúmulo e 

vazão regularizável de 2 m3/s. Os outros reservatórios são o Várzea do Una, afluente do 

Tapacurá, a jusante da barragem principal, com 11.600.000 m3 de volume de acúmulo e vazão 

regularizável de 0,54 m3/s, e em outra bacia, das Duas Unas com 24.200.000 m3 de volume de 

acúmulo e vazão regularizável de 1 m3/s (COMPESA, 2005)..  

O rio Tapacurá caracteriza-se pelo regime temporário de grande parte dos seus 

afluentes. Isto decorre, em função do embasamento cristalino que compõe o subsolo da maior 

parte da bacia. O tipo de clima dominante na área é o tipo As’, que é quente e úmido do tipo 

pseudo tropical na classificação climática de Köeppen. O período chuvoso na bacia é o 

mesmo da costa oriental do Nordeste, ou seja, de março a julho e sofre a ação  dos  ciclones 

da Frente Polar Atlântica (FPA), que, nessa época do ano, atinge com vigor máximo a costa 

nordestina, enquanto que o período mais seco corresponde aos meses de outubro, novembro e 

dezembro (BRAGA, 2001). 
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Figura 2 Localização da sub-bacia do riacho Gameleira na bacia do rio Tapacurá. Fonte: Adaptado de Braga (2001).
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O relevo da área está, em sua maior parte, constituído por morros e cristas em 

estruturas cristalinas do Núcleo Nordestino do Escudo Brasileiro. Os morros predominam na 

terça parte oriental da bacia e ocorrem, sobretudo, ao longo da calha do rio Tapacurá, 

contornando a estreita várzea aluvial e apresentando altitudes que se elevam de 60 a 70 m 

(próximo à confluência desse rio com o Capibaribe) para 100 a 130 m no entorno da barragem 

do Tapacurá e ultrapassam 200 m a montante da cidade de Pombos. À medida que se 

distancia da calha do Tapacurá para o norte e para o sul, a altitude eleva-se, cedendo lugar as 

cristas ou serras. As cristas assinalam a projeção, para leste, da escarpa do Planalto da 

Borborema e estão separadas por falhas e fraturas. Esse condicionamento estrutural dos 

elementos morfológicos da bacia confere à área como um todo e às microbacias que a 

compõem, forma alongada e irregular, com mudanças bruscas de direção dos rios, imprimindo 

à drenagem um padrão nitidamente ortogonal ou retangular (BRAGA, 2001). 

A economia do conjunto de municípios da bacia do Tapacurá está fortemente 

concentrada no setor terciário que detém 70,7% dos estabelecimentos, seguido do setor 

secundário que representa 17,4% dos estabelecimentos, enquanto o setor primário envolve 

11,9% dos estabelecimentos. Tais atividades decorrem em poluição hídrica à montante do 

reservatório do Tapacurá, provocada, sobretudo pelos esgotos domésticos das cidades de 

Pombos e Vitória de Santo Antão, pela deposição de lixo urbano e pelos despejos das casas de 

farinha e matadouros (BRAGA, 2001). De acordo com o monitoramento do reservatório do 

Tapacurá realizado pela CPRH, no ano de 2004 o Índice do Estado Trófico apresentou valores 

entre 60 a 74, ou seja, eutrófico, sendo que alguns meses esteve no limite para a faixa 

hipertrófica, que representa elevadas concentrações de matéria orgânica (CPRH, 2005). 

Dentre as 14 sub-bacias do Tapacurá, destaca-se no presente trabalho a bacia 

do riacho Gameleira, que se insere totalmente no município de Vitória de Santo Antão, e faz 

limite ao norte com os municípios de Glória de Goitá e Chã de Alegria, ao sul com Primavera 

e Escada, ao leste com Moreno, Cabo e São Lourenço da Mata e a oeste com Pombos 

(FIDEM, 1999). O município de Vitória de Santo Antão se divide em dois distritos, a sede e 

Pirituba, que concentram 93% da população total, ocupando posição estratégica na região 

devido à sua proximidade da Região Metropolitana do Recife (RMR), distando apenas 45 km 

da capital. Por ser cortado pela rodovia federal BR-232 que faz conexão leste-oeste no estado 

de Pernambuco, tem o escoamento da produção rural local e regional facilitado (FIDEM, 

2002).  
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O levantamento de dados secundários do município de Vitória de Santo Antão, 

permitiu traçar o perfil sócio-econômico municipal (Tabela 3).  

 

Tabela 3 Perfil sócio-econômico do município da Vitória de Santo Antão 

Informações  Dados 
Área total 371,80 km2 
População total 117.609 hab 
População urbana 99.342 hab 
População rural 18.267 hab 
Homens 56.978 hab 
Mulheres 60.631 hab 
Densidade demográfica 342 hab/km2 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 0,663  
Esgotos – Domicílios com banheiro ligado à rede geral 30.010 un 
Água – Domicílios com abastecimento de água ligado à rede geral 22.410 un 
Água – Domicílios com abastecimento de água por poço ou nascentes  3.961 un 
Lixo – Domicílios com lixo coletado 24.397 un 
Matrículas – Ensino fundamental 27.189 alunos 
Matrículas – Ensino médio 5.667 alunos 
Pessoas com 10 anos ou mais de idade, sem instrução ou menos de 1 ano de estudo 17.547 hab 
Pessoas com 10 anos ou mais de idade – Rendimento Nominal Médio  R$ 320,30/mês 
Estabelecimentos de saúde 38 un 
1ª Atividade econômica Policultura 
2ª Atividade econômica Pecuária 
3ª Atividade econômica Cana-de-açúcar 
Fonte: IBGE , 2000; FIDEM, 2002  

  
 
 

3.2 Caracterização da Bacia do Riacho Gameleira 
 
 

 Segundo Araújo Filho (2004) a bacia do riacho Gameleira possui área de 

drenagem de 16,5 km2, com o curso principal perene, tornando-se intermitente próximo da 

sua nascente, devido aos barramentos de água para uso na irrigação. A precipitação média 

anual é de 1.098 mm, sendo que de acordo com as médias históricas os anos mais chuvosos 

foram: 1931(1.949,5 mm); 1986 (1.922,4 mm); 1934 (1.703,9 mm); 1985 (1.626,5 mm) e 

1978 (1.601,3 mm) enquanto que os mais secos foram: 1998 (450,1 mm); 1952 (606,2 mm); 

1999 (624,9 mm); 1926 (677,8 mm) e 1951 (710,5 mm). O período chuvoso na bacia é de 

março a julho e o período seco é de outubro a dezembro (Figura 3).  
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Figura 3 Precipitação média mensal na Estação Experimental de Vitória de Santo Antão. 

Fonte: Araújo Filho (2004) 

 

As vazões no curso principal do riacho Gameleira registradas por Araújo Filho 

(2004), em estação liminimétrica instalada na seção superior da bacia, denominada de Alto 

Gameleira, durante os anos de 2001 a 2003, apresentaram os eventos extremos de vazão 

variando entre 0,3074 m3/s e 1,4234 m3/s, a depender dos períodos seco e chuvoso.  

O escoamento subterrâneo é influenciado por precipitações que ocorrem até 

sete dias antes, no mínimo, representando importante papel na bacia do Gameleira, uma vez 

que durante o período estudado o riacho sempre apresentou vazão na seção de controle, 

reforçando a informação de moradores da área, de que o riacho nunca secou, apesar de nos 

últimos anos se observar que o volume escoado tem diminuído, provavelmente devido ao 

aumento na demanda de água para irrigação. Constatou-se na bacia a existência de algumas 

cacimbas que são utilizadas pelos moradores para o abastecimento humano e animal que 

possuem uma profundidade entre 50 cm e 1 m, as quais passam vários meses extravasando. A 

amostragem de solo e os testes de infiltração realizados na seção superior da bacia do 

Gameleira, constataram percentuais nas seguintes faixas: areia – entre 50,8 até 82,4 %; silte – 

entre 14,5 e 30,6 %; e argila – entre 3,1 até 22,5 %. A porosidade variou entre 34,7 até 52,1 % 

e a condutividade hidráulica entre 0,018 m/h e 0,854 m/h (ARAÚJO FILHO, 2004). 

Segundo Braga; Dutra; Cabral (2004), a ocupação do solo na bacia é 

basicamente pela pecuária extensiva praticada por fazendeiros donos de glebas maiores e, pela 
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horticultura, praticada por pequenos agricultores. As maiores propriedades existentes na bacia 

são o Engenho Gameleira com 362,4 ha e a Escola Agrotécnica Federal de Vitória de Santo 

Antão com 124 ha.  

A malha viária principal da bacia é de 6 km, ligando a BR 232 à localidade do 

Oiteiro, com pequena estrutura urbana. Na desembocadura, já no rio Tapacurá, existem 

bairros periféricos da cidade de Vitória de Santo Antão, que realizam lançamento de esgoto 

dentro da bacia, além da existência de criação de suínos às margens do riacho.  

Marangon; Feliciano; Meunier (2001), identificaram na bacia do riacho 

Gameleira um remanescente florestal da Mata Atlântica conhecida como Mata do Barra, que é 

cortada pela estrada do Oiteiro, constituindo-se assim de dois fragmentos florestais com área 

estimada em cerca de 53 ha. O referido estudo é a pesquisa mais completa sobre a mata, tendo 

constatado a presença de três estratos arbóreos com alturas médias de 6m, de 12 m com 

árvores espaçadas e a partir de 20 m, com árvores dispersas. A área basal(1) média estimada 

foi de 18 m2/ha, com cerca de 1.050 árvores/ha, considerando-se apenas os indivíduos com 

diâmetro à altura do peito (DAP)(2) igual ou maior a 5,0 cm. As espécies vegetais mais 

freqüentes na parte interna da mata foram: araçá e murta (Tabebuia sp), Pau-de-jangada 

(Apeiba tiboubou), Murici (Byrsonima sp, lacre (Vismia guianensis), quiri (Brosimum 

discolor), mangueira (Mangifera indica), munguba (Eriotheca gracilipes), gameleira (Fícus 

sp), orelha-de-burro (Clusia nemorosa), pau-sangue (Pterocarpus violaceus), eugenia sp, 

Myrcia sp, Miconia sp, Inga sp e pau-brasil (Caesalpinia echinata). Em relação à fauna, 

registraram-se sinais sonoros de presença de aves, entre as quais, conforme depoimento dos 

moradores, destacam-se: juritis, sabiás, lambus, anu-preto e anu-de-cará. Entre os ofídios, 

foram mencionadas diferentes espécies de cobras. Entre os animais de maior porte, ocorrem: 

teju, papa-mel, tatu, sagüi, raposa, furão, maracajá, tamanduá, cachorro-do-mato e 

paracatoto.  

O relevo é representado por morros de declividade elevada, tendo seu ponto 

mais alto situado na cota de 430 m e o ponto mais baixo na seção exutória do riacho 

Gameleira, com 140 m (BRAGA; DUTRA; CABRAL, 2004). 

 

___________________________________________________________________________ 
(1) Área basal: representa a área que uma árvore ou um grupo delas ocupam no terreno, expressa em m2 

(CONAMA, 1994); 
(2) Diâmetro à altura do peito (DAP): diâmetro do tronco da árvore à altura do peito, medida a 1,30m do solo 

(CONAMA, 1994). 
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Os solos são predominantemente do tipo Podzólico Vermelho-Amarelo 

associados a solos Litólicos e Podzólicos Vermelho-Escuro. Estes apresentam o mais alto 

potencial de deflúvio superficial, com coeficiente de inflitração muito baixo quando 

saturados e constituídos principalmente por perfis argilosos, com elevados teores de argila 

expansiva ou rasos sobre material quase impermeável ou ainda com lençol freático 

permanentemente elevado. Também ocorrem os solos do tipo Gleissolo Distrófico e Eutrófico 

associados a Planossolos e Brunos Não-Cálcicos, em faixas marginais aos cursos d’água, 

caracterizados por baixo coeficiente de infiltração quando saturados e, basicamente 

constituídos por perfis com uma camada que impede o movimento de água em profundidade 

ou com textura média a argilosa e baixo teor de condutividade hidráulica (BRAGA, 2001). 

 
 

3.3 Metodologia  
 
 

3.3.1 Rede Hidrográfica 
 

 
Tomou-se como base os mapas de hidrografia e altimetria da bacia do rio  

Tapacurá nas escalas de 1: 25.000, 1: 50.000 e 1: 100.000, elaborados no Projeto Gestão 

Ambiental da Bacia do Tapacurá (BRAGA, 2001). Os mapas estão disponíveis em Autocad, 

tendo sido gerados a partir de imagem de Satélite SPOT (1996), das cartas topográficas da 

SUDENE (1974) e das plantas de núcleos urbanos do município, a partir dos quais foi feito o 

recorte da sub-bacia do Gameleira, utilizando-se as ferramentas computacionais do programa 

Arcview 3.2ª.  

Nesta etapa do trabalho foram realizadas visitas de campo para 

reconhecimento da rede hidrográfica, com a localização de nascentes. A partir do mapa de 

hidrografia foram identificadas as coordenadas UTM, lançando-as então, no GPS 12 Garmin, 

aplicando-se o Datum Córrego Alegre, que serviu de orientação para a localização em campo 

das nascentes. Também foi imprescindível a ajuda de morador local para se encontrar as 

estradas vicinais de acesso aos pontos desejados.    

A partir do detalhamento da rede hidrográfica e do mapa de altimetria da bacia 

do Gameleira tornou-se possível a determinação das seguintes características morfométricas, 

de acordo com Silveira (2000):  

 - Comprimento do curso d’água principal (Lcprincipal): medição feita no mapa de 

hidrografia utilizando as ferramentas computacionais; 
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- Densidade de drenagem (DD): 

A

L
DD = (L = � comprimento dos canais; A = área da bacia) 

- Altitude máxima: medição feita no mapa de altimetria, utilizando as 

ferramentas computacionais; 

- Desnível: calculado pela diferença das altitudes medidas entre a nascente e o 

exutório; 

- Índice de declividade global: relação entre o desnível e o Lcprincipal.  

 

Considerando que as interferências antrópicas em um curso d’água, em um 

trecho mais a montante, exercem influência nos trechos mais a jusante, foi feita a divisão em 

três trechos de acordo com o relevo local, adotando-se a denominação de sub-bacias do Alto, 

Médio e Baixo Gameleira. O Alto Gameleira nasce na localidade de Gameleira na cota de 370 

m e coordenadas UTM 245.186 E e 9.108,157 N, seguindo um percurso de 3,06 km até 

receber o quarto afluente da margem direita na cota de 220 m, representando as áreas mais 

elevadas da bacia. O Médio Gameleira segue até à confluência com o riacho do Grongo pela 

margem esquerda, percorrendo uma extensão de 1,73 km até a cota de 180m, nas coordenadas 

244.702 E e 9.105,803 N, enquanto que o Baixo Gameleira possui 5,36 km de comprimento e 

desemboca no rio Tapacurá, na periferia urbana, que corresponde à cota de 140 m, nas 

coordenadas 248.694 E e 9.103,632 N. 

Considerando-se as características hidrológicas, foram definidas as sub-bacias 

do riacho Gameleira, adotando-se a classificação de Stralher (1957) apud Tucci (2000). Esta 

classificação considera todos os canais sem tributários como de 1ª ordem, mesmo que sejam 

nascentes dos rios principais e afluentes e como canais de 2ª ordem os que se originam da 

confluência de dois canais de 1ª ordem. Os canais de 3ª ordem originam-se da confluência de 

2 canais de 2ª ordem. Por conseguinte, um canal de ordem n é formado pela união de 2 canais 

de ordem n-1.  

Também foram definidas as sub-bacias e regiões hidrológicas do Gameleira de 

acordo com a Resolução n° 30 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH, 2002), 

segundo a qual as maiores bacias recebem uma codificação utilizando os algarismos 2, 4 , 6 e 

8, na ordem em que são encontrados de jusante para montante, diretamente relacionados com 

a área de drenagem dos cursos d’água. Para a identificação das regiões hidrográficas da bacia 

inicia-se pela identificação no nível 1 na foz do curso principal, seguido dos demais 

tributários do curso principal que são agrupados em regiões hidrológicas e recebem 
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adicionalmente ao nível 1 e, na ordem em que são encontrados de jusante para montante os 

algarismos ímpares 3, 5, 7 e 9. 

Gerou-se, ainda, o Modelo Digital do Terreno (MDT), o qual permitiu 

caracterizar mais adequadamente o relevo da bacia, identificando a hidrografia desde as 

nascentes até o exutório. A partir do MDT, foi possível elaborar o mapa de declividade da 

bacia, de acordo com a classificação de Capacidade de Uso das Terras, indicada pela 

Resolução n° 289 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA, 2001), que apresenta 

diferentes classes de relevo, relacionadas à diferentes classes de declividade. 

 
 
3.3.2 Hidrologia 

 
 
3.3.2.1 Usos da Água na Bacia do Riacho Gameleira 

 
  
A identificação dos usuários de água na bacia do riacho Gameleira baseou-se 

no Cadastro de Captação e de Usuários da Água da Bacia do Riacho Gameleira, realizado no 

âmbito do Plano de Ação para a Gestão Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Tapacurá 

(BRAGA & MERCÊS, 2001).  

A partir das informações do cadastro elaborou-se, no presente trabalho, o 

Sistema de Informações Geográficas (SIG) para a bacia, criando-se um banco de dados 

contendo as seguintes informações: área da propriedade, localização, tipo de captação da 

água, volumes armazenados, tipo de uso da água, área irrigada, tipos de culturas agrícolas, 

criação animal e fontes de poluição. Estas informações foram georreferenciadas permitindo a 

visualização espacial dos dados acima citados no mapa da bacia Gameleira. 

Realizaram-se também, visitas de campo para identificação do tipo de uso da 

água na bacia, fazendo-se o registro fotográfico e o georreferenciamento com GPS 12 

Garmin, aplicando-se o Datum Córrego Alegre. 

 
 

3.3.2.2 Quantidade de Água 
 
 
Estimou-se a quantidade de água utilizada na bacia do riacho Gameleira a 

partir do Cadastro de Captação e de Usuários da Água da Bacia do Riacho Gameleira 

(BRAGA & MERCÊS, 2001), de acordo com os diferentes usos de água identificados na 

bacia. 
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3.3.2.2 Qualidade da Água 

 

A avaliação da qualidade da água objetivou a verificação e a adequação dos 

corpos d’água para determinados usos existentes na bacia, em relação as exigências da 

Resolução n° 357 (CONAMA, 2005). Realizou-se feito um levantamento intensivo, com uma 

campanha em 8 (oito) de março de 2005, por meio de medição de parâmetros físico-químicos 

e biológicos, descritos a seguir, com base em Gastaldini & Mendonça (2003): 

- Sólidos dissolvidos totais (SDT): resultam do balanço entre dissolução e precipitação; 

- Oxigênio dissolvido (OD): componente vital para qualquer corpo d’água, por ser essencial a 

todas as formas de vida biológica, bem como a ocorrência do processo de autodepuração em 

águas naturais. A quantidade presente na água depende da temperatura, salinidade, 

turbulência, atividade fotossintética e da pressão atmosférica. A solubilidade do oxigênio 

diminui com o aumento da temperatura e da salinidade. Em água doce em condições naturais, 

o OD varia de 15 mg/l a 0° C a 8 mg/l a 25° C; 

- Temperatura (T): apresenta variação nos cursos d’água de   acordo com a flutuação das 

condições climáticas. A temperatura influencia processos físicos, químicos e biológicos da 

água. O aumento da temperatura causa o aumento da demanda de oxigênio e da composição 

de matéria orgânica; 

- Cor: define a profundidade de penetração de luz na água, controlando a produtividade 

primária, por meio do controle da fotossíntese das algas;  

- Turbidez: é controlada pelo tipo e concentração de matéria em suspensão na água. A matéria 

pode ser o silte, a argila, partículas finas de matéria orgânica e inorgânica, compostos 

orgânicos solúveis, plâncton e outros organismos microscópicos. A turbidez resulta do 

espalhamento e absorção da luz incidente por partículas; 

- Condutividade elétrica (CE): é a medida de capacidade da água transmitir corrente elétrica, 

sendo sensível à variação nos sólidos dissolvidos. A CE de águas naturais varia entre 10 e 100 

uS/cm (GASTALDINI & MENDONÇA, 2003), podendo chegar até 50.000 uS/cm nas águas 

do mar (MACÊDO, 2000). Para uso da água na irrigação a CE varia de 0 a 5.000 uS/cm, a 

depender do tipo de solo e tolerância da cultura a salinidade (BERNARDO, 1989). 

- Potencial hidrogeniônico (pH): é uma medida do balanço ácido de uma solução e varia entre 

0 e 14, representando valores muito ácido e muito alcalino, respectivamente. O pH 7 é 

considerado neutro; 

- Coliformes totais: bactérias que habitam o intestino de animais mamíferos inclusive o 

homem, usadas como indicadores de contaminação fecal; 

53 



   

  

- Coliformes termotolerantes: bactérias presentes nas fezes humanas e de animais 

homeotérmicos, em solos, plantas ou outras matrizes ambientais que não tenham sido 

contaminados por material fecal;  

- Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO): é a medida da quantidade de matéria orgânica 

biodegradável presente na água, representando a quantidade de oxigênio necessária para que 

os microorganismos presentes na amostra oxidem a matéria orgânica em uma forma estável; 

- Demanda Química de Oxigênio (DQO): medida equivalente em oxigênio da 

matéria orgânica presente em uma amostra d’água que é sujeita a oxidação por um forte 

oxidante. 

As estações de amostragem foram escolhidas da nascente até o exutório da 

bacia, destacando-se trechos do curso principal entre o encontro dos afluentes (Tabela 4 e 

Figura 4). Para as estações de amostragem onde o teor de OD foi baixo realizaram-se as 

análises de DBO e DQO em laboratório. Nas estações onde se observou possíveis focos de 

poluição hídrica coletou-se água para as análises bacteriológicas: coliformes totais e 

termotolerantes. Em cada estação de coleta de água mediu-se a largura da seção e da 

profundidade da lâmina d’água.  

Realizaram-se medições em campo para os seguintes parâmetros: pH e T 

utilizando potenciômetro 330-WTW (Wissenschaftlich Technische Werkstätten GmbH), CE e 

SDT, utilizando o condutivímetro LF 330 – WTW. Em laboratório foram feitas as análises de 

oxigênio dissolvido (OD) pelo método de Winkler, da cor com o equipamento Aguatester 

Hellige, a DQO pelo método do refluxo fechado e a DBO pelo método respirométrico. 

Destaque-se que as coletas e análises desses parâmetros físico-químicos, que foram realizadas 

em parceria com o Laboratório de Química Ambiental da Associação Instituto de Tecnologia 

de Pernambuco (ITEP), enquanto que as análises bacteriológicas foram realizadas no 

Laboratório de Microbiologia do ITEP, por meio do método APHA - Standard Methods for 

the Examination of Water and Wastewater, (1998).  

A análise de turbidez foi realizada no Laboratório de Saneamento Ambiental 

do Departamento de Engenharia Civil da UFPE, utilizando-se o turbidímetro da marca 

HACH, modelo 2100P. 
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Figura 4 Mapa de localização das estações de coleta de água na bacia do Gameleira.  
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Tabela 4 Estações de amostragem para análise da qualidade d’água na bacia do riacho 

Gameleira 

Estações de 
amostragem 

Coordenadas 
UTM 

Localização Parâmetros 
analisados 

1 245287 E; 9107834 N Nascente do curso principal no Alto Gameleira (a) 

2 245482 E; 9106612 N Encontro do 1º afluente da margem direita com o curso 
principal no Alto Gameleira 

(a) 

3 245321 E; 9106436 N Encontro do 2º afluente da margem direita com o curso 
principal no Alto Gameleira 

(a) 

4 244871 E; 9106121 N Encontro do 3º afluente da margem direita com o curso 
principal no Alto Gameleira 

(a) 

5 244701 E; 9106003 N Encontro do 4º afluente da margem direita com o curso 
principal no Alto Gameleira 

(a) 

6 244698 E; 9105861 N Seção exutória do Alto Gameleira (a) 
7 244977 E; 9105573 N Ponto de abastecimento de carro pipa no Médio 

Gameleira; 
(a); (b) 

8 245485 E; 9105026 N Ponto a montante da lavagem de sacos Médio 
Gameleira,  

(a) 

9 245553 E; 9104957 N Ponto a jusante da lavagem de sacos no Médio 
Gameleira 

(a) 

10 245715 E; 9104780 N Seção exutória do Médio Gameleira (a); (b) 
11 246563 E; 9104123 N Baixo Gameleira, na área rural (a) 
12 247059 E; 9103713 N Baixo Gameleira, na área rural (a) 
13 247848 E; 9103522 N Limite da área rural para a área urbana (a); (b) 
14 248694 E; 9103630 N Seção exutória da bacia do Gameleira (a); (b) 

(a) Oxigênio dissolvido, sólidos dissolvidos totais, temperatura, cor, turbidez, condutividade elétrica, potencial 
hidrogeniônico, demanda bioquímica de oxigênio e demanda química de oxigênio;  
(b) Coliformes totais e coliformes termotolerantes. 
 

 

Avaliaram-se os resultados das análises dos parâmetros com base na Resolução 

n° 357 (CONAMA, 2005) que apresenta a classificação das águas de acordo com o tipo de 

uso (ANEXO A) e, também, em relação aos valores padrões para os parâmetros de acordo 

com as classes de água doce exigidas para determinado uso da água (ANEXO B). 

 
 
3.3.3 Uso e Ocupação do Solo 
 
 
 

O levantamento de informações secundárias da bacia apontou que não houve 

mudanças significativas de atividades econômicas a cerca de 20 anos, o que possibilitou a 

utilização da imagem de satélite multiespectral SPOT XS, cena 732-366 (1996), com 

resolução de 20 x 20 m (Figura 5) para reconhecimento do uso e ocupação do solo na bacia. 

Na primeira etapa deste processo identificou-se os pontos de controle de acordo com as 

diferentes cores presentes na imagem. Na segunda etapa reconheceu-se os pontos de controle 

em campo, nos dias 16, 19, 20 e 25 de fevereiro de 2005, por meio das atividades de 
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georreferenciamento com GPS 12 Garmin, aplicando-se o Datum Córrego Alegre, descrição 

do uso e ocupação do solo e o registro fotográfico. Numa terceira etapa, de volta ao 

laboratório, realizou-se o tratamento e processamento da imagem da bacia hidrográfica com o 

emprego do software Erdas Imagine 8.4, utilizando-se o método da máxima verossimilhança 

(MaxVer), atendendo ao princípio da classificação supervisionada, uma vez que já se 

dispunha de informações que permitiam a identificação de uma classe de interesse. 

 

3.3.4 Conflitos de Uso dos Recursos Hídricos e Florestais 

 

Na identificação dos conflitos de uso dos recursos hídricos e florestais na bacia 

do Gameleira utilizou-se o roteiro da EMBRAPA (2004) referente ao Sistema de Manutenção, 

Recuperação e Proteção da Reserva Florestal Legal e Áreas de Preservação Permanente no 

Estado do Paraná (SISLEG), lançando-se mão do software Arcview 3.2. Delimitaram-se as 

APP marginais aos cursos d’água e às nascentes, atendendo-se aos limites estabelecidos no 

Código Florestal Brasileiro (BRASIL, 1965), regulamentado pela Resoluções nº 302 e nº 303 

(CONAMA, 2002), adotando-se assim, uma faixa de 30 m de largura mínima nas duas 

margens do curso d’água principal e seus afluentes e uma faixa com raio mínimo de 50 m no 

entorno das nascentes, de tal forma que proteja, em cada caso, a bacia hidrográfica 

contribuinte. Este processo possibilitou o cálculo das respectivas áreas de APP na bacia. 

  De posse destas informações, realizou-se a superposição do mapa temático de 

uso e ocupação do solo com o mapa de APP, obtendo-se como resultado as áreas de conflitos 

em relação à legislação correlata de conservação e preservação de APP. 
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Figura 5 Localização dos pontos de controle para a classificação do uso e ocupação do solo na bacia do Gameleira, sobre a imagem SPOT XS, 

cena 732-366 (1996).  
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3.3.5 Política Ambiental na Bacia do Gameleira 
 
 
Realizou-se o levantamento da legislação ambiental e correlata que incide 

sobre a área da bacia do riacho Gameleira, particularmente, o Código Florestal Brasileiro 

(BRASIL, 1965), as Resoluções do nº 302 e nº 303 (CONAMA, 2002), além do Código 

Municipal de Meio Ambiente (VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 1985), da Lei de Uso do Solo 

Urbano (VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 1998) e do projeto de lei do Plano Diretor 

Municipal.de Vitória de Santo Antão (FIDEM, 2002).  

As principais fontes institucionais de consulta foram a Prefeitura Municipal de 

Vitória de Santo Antão e a Agência CONDEPE-FIDEM. Também foram consultadas 

informações da COMPESA e CPRH, que atuam respectivamente na gestão dos recursos 

hídricos do rio Tapacurá.  

Analisou-se criticamente os instrumentos de políticas públicas, bem como, 

observou-se a eficácia destes instrumentos sobre a conservação e preservação dos recursos 

hídricos e florestais nas APP da bacia do Gameleira.  

A obtenção de informações sobre a situação atual da gestão ambiental no 

município baseou-se em entrevistas com técnicos e gestores locais das seguintes secretarias da 

Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 

Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras, além de entrevistas com professores da Escola 

Agrotécnica Federal de Vitória de Santo Antão e com pessoas da comunidade local. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 
4.1 Hidrografia 
 
 

A bacia do riacho Gameleira possui uma área de drenagem confirmada em 

16,30 km2 (1630,74 ha), que correspondem a 3,46 % da área da bacia do Tapacurá. O seu 

curso principal tem uma extensão de 11,12 km, sendo que os afluentes da margem direita 

somam 13,38 km de canais e os da margem esquerda com 15,50 km (Figura 6). O curso 

principal é perene, indicando uma razoável contribuição do escoamento de base, porém vários 

afluentes apresentam escoamento intermitente. Localizaram-se em campo, três nascentes: nas 

localidades do Oiteiro (245287 E; 9107834 N), em Abatinga (243386 E; 9106031) e outra, 

próxima à Associação dos Pequenos Agricultores do Gameleira (243632 E; 9107239). 

As características morfométricas da bacia do Gameleira conferem uma rede de 

drenagem bem definida (Tabela 5). Verifica-se que o desnível de 230 m, entre os dois 

extremos altitudinais do riacho, condiciona um índice de declividade de 0,02266 m/m, o que 

associado ao fator de forma de 0,6175, facilita o escoamento rápido da água da chuva.  

 

Tabela 5 Características morfométricas da bacia do Gameleira 

Características Valor/Unidade 

Área  1630,74 ha (16,30 km2) 
Perímetro 22,00 km 
Ordem   4 
Comprimento total dos canais  40,00 km 
Comprimento do curso principal  11,12 km  
Afluentes da margem direita  13,38 km 
Afluentes da margem esquerda 15,50 km 
Densidade de drenagem  2,45 km/ km2 
Fator de forma 0,61 
Altitude máxima na bacia 430 m 
Altitude na nascente do curso principal 370 m 
Altitude no exutório 140 m 
Desnível da nascente ao exutório 230 m 
Índice de declividade global  0,02068 m/m 
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Figura 6 Hidrografia da bacia do riacho Gameleira. 
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A bacia do Gameleira foi dividida em sub-bacias do Alto, Médio e Baixo 

(Figura 7). No Alto Gameleira é onde encontram as áreas de maiores altitudes, com as 

principais  nascentes, representando a maior área de drenagem de 662,29 ha, enquanto que o 

trecho Médio recebe a contribuição de alguns afluentes, entre os quais se destaca o riacho do 

Grongo, na margem esquerda, totalizando uma área de drenagem de 480,94 ha. A sub-bacia 

do Baixo Gameleira desemboca no rio Tapacurá em área urbana, possuindo 487,51 ha de área 

de drenagem (Tabela 6). 

 

Tabela 6 Extensão e área de drenagem das sub-bacias do riacho Gameleira 

Trechos Extensão do 
curso principal  

(Km) 

Extensão dos 
cursos por sub-
bacias  (Km) 

Área de 
drenagem 

(ha) 

Percentual em 
relação à área total 

da bacia  
Alto Gameleira  3,66 10,96 662,29 40,61 

Médio Gameleira  2,23 10,56 480,94 29,49 

Baixo Gameleira  5,23 18,48 487,51 29,90 

Total 11,12 40,00 1630,74 100,00 

 

Considerando-se as características hidrológicas, de acordo com a classificação de 

Strahler (1957) apud Tucci (2001), a bacia do Gameleira apresenta 46 sub-bacias de 1ª a 4ª 

ordem.  

A classificação da bacia do Gameleira, obtida de acordo com a Resolução nº 30 

(CNRH, 2002), determinou as quatro sub-bacias com maior área de drenagem e identificação 

de cinco regiões hidrológicas que agruparam as demais (Figura 8). O resultado da correlação 

destas bacias e regiões hidrológicas com a divisão baseada no relevo que obteve as sub-bacias 

do Alto, Médio e Baixo Gameleira, anteriormente descrita, é apresentado na Tabela 7. As sub-

bacias com maiores áreas de drenagem localizam-se no Alto Gameleira: (6 e 8 ) e no Médio 

Gameleira (4), que corresponde a sub-bacia do riacho do Grongo. 

 
Tabela 7 Correlação entre as sub-bacias determinadas a partir do relevo com as sub-bacias e 
regiões hidrológicas obtidas pela classificação da Resolução nº 30 (CNRH, 2002) da bacia do 
Gameleira 
Sub-bacia Sub-bacia Área (ha) Região hidrológica Área (ha) 
Alto Gameleira 6      200,06 7        9,73 
 8   167,30  9  285,20 
Médio Gameleira 4   303,84 5   177,10 
Baixo Gameleira 2       91,90 1   216,76 
   3  178,85 
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     Figura 7 Mapa de altimetria e divisão da bacia em sub-bacias: Alto, Médio e Baixo Gameleira. Fonte: Adaptado de Braga (2001). 63 

 



  

 

 

 

 

Figura 8 Divisão da bacia do riacho Gameleira em sub-bacias e regiões hidrológicas de acordo com o critério de Otto Pfasteter (CNRH, 2002). 
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O Modelo Digital do Terreno (MDT) gerado para a bacia do Gameleira (Figura 

9) permitiu uma melhor vizualização do relevo e a elaboração do mapa de declividade 

(Figuras 10) baseado na classificação de Capacidade de Uso das Terras (CONAMA, 2001). As 

informações obtidas representam, segundo Bertoni & Lombardi Neto (1985), máxima 

importância para a caracterização da capacidade de uso do solo da terra, etapa indispensável 

no planejamento de ordenamento territorial de uma área. A Tabela 8 apresenta a distribuição 

das classes de declividade e as áreas correspondentes na bacia. 

 

Tabela 8 Distribuição das classes de relevo e de declividade existentes na bacia do Gameleira 

Classes de Relevo Classes de Declividade* Área na 
Bacia (ha) 

% de Área 
na Bacia 

Descrição Em % Em graus   
Plano 0 -5 0 – 2,9 250,90 15,39 
Suave Ondulado 5 -10 2,9 – 5,7 134,60 8,25 
Ondulado 10 -15 5,7 – 8,5 238,26 14,61 
Muito Ondulado 15 -25 8,5 – 14 398,24 24,42 
Forte Ondulado 25 -47 14  - 25 475,60 29,17 
Áreas de Uso Restrito 47 -100 25 -  45 132,94 8,15 
Áreas de Preservação Permanente > 100 > 45 0,16 0,01 
* Baseado na resolução do CONAMA n° 289/01. 

 

Não se registrou a existência de áreas significativas com declividade 

superior a 45° (ou 100 %) na bacia, indicando a não ocorrência de APP relacionada à 

declividade. Ocorre a predominância de relevo ondulado, representando 93,60% de toda área 

da bacia, que consiste em solos com limitações para o seu uso, pois estão sujeitos a riscos de 

depauperamento devido à ocorrência de enxurradas e erosão, requerendo portanto, práticas de 

conservação do solo. Algumas práticas são indicadas como: o plantio em contorno, cobertura 

vegetal, culturas em faixas e proteção contra enxurradas advindas de áreas vizinhas, no caso 

de relevo suavemente ondulado a ondulado. Nas áreas de relevo, muito a fortemente 

ondulado, é mais indicado o cultivo com pastagens, podendo alternar com culturas anuais 

com cuidados de conservação do solo na proporção de um ano de cultivo para cada quatro a 

seis de pastagem, ou ainda o cultivo de culturas perenes protetoras do solo. As áreas com 

relevo acima de 40 % devem ser mantidas com florestas (LEPSCH, 1983). 
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  Figura 9 Modelo digital do terreno (MDT) da bacia do Gameleira. 
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Figura 10 Mapa de declividade da bacia do Gameleira  
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4.2 Hidrologia 
 

 
4.2.1 Usos da Água na Bacia do Gameleira 

 
 

Existe na bacia do riacho Gameleira cerca de 2.636 habitantes na área rural, 

confirmando-se a existência de 115 imóveis rurais, sendo 51 no Alto Gameleira, 26 no Médio 

e 38 no Baixo, com a predominância de ocupação por pequenos produtores, uma vez que 

76,5% dos imóveis têm até 10 ha (Tabela 9). Porém, as duas maiores propriedades, Fazenda 

Gameleira (362 ha) e a EAFVSA (124ha) representam juntas aproximadamente 30 % de toda 

área da bacia. 

  

Tabela 9 Representação dos imóveis rurais na bacia do Gameleira 

Número de imóveis nas sub-bacias Faixas de 
áreas das 

Propriedades  
(ha) 

Alto 
Gameleira 

Médio 
Gameleira 

Baixo  
Gameleira 

Número de imóveis 
na bacia do 
Gameleira 

Percentual de 
número de 
imóveis por 

classe de área  
0 M��,0 9 5 8 22 19,13 

5,0 M 10,0 31 14 20 65 57,39 

10,0 M 20,0 10 4 6 20 17,39 

20,0 M 30,0 0 0 2 2 1,74 

30,0 M 50,0 0 2 1 3 2,61 

50,0 M 100,0 0 1 0 1 0,87 

100,0 M 400,0 1 0 1 2 0,87 

TOTAL 51 26 38 115 100,00 

 

O SIG elaborado neste trabalho, permitiu a distribuição espacial dos usuários 

de água na bacia do Gameleira,  com a visualização em mapa (Figura 11). 
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       Figura 11 Mapa de cadastro de usuários de água na bacia do Gameleira. 
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  A consulta ao mapa de usuários de água fornece ao mesmo tempo, além da 

localização da propriedade, um resumo das demais informações (Figura 12). 

 

 
Figura 12 Tela do Sistema de Informações Geográficas (SIG) elaborado para a bacia do 
Gameleira. 
 

 

As principais demandas de água são para a irrigação, uso doméstico e 

dessedentação animal. Nas pequenas propriedades predomina o cultivo de hortaliças, 

empregando-se os métodos de irrigação por superfície em sulcos e por aspersão com uso de 

mangueira e aspersores. Estes métodos causam grande desperdício d’água, seja por 

escoamento superficial ou evapotranspiração. Recentemente uma propriedade iniciou o 

cultivo de tomate usando a irrigação localizada por gotejo, método este que não desperdiça 

água. Constatou-se o uso freqüente de agrotóxicos na agricultura irrigada. 

Na criação de animais (bovinos, eqüinos e bubalinos) o pasto não é irrigado, 

sendo a dessedentação dos animais feita livremente, com os animais banhando-se nas águas 

do riacho, inclusive registrando-se a localização de curral às margens do riacho, fato este que 

se refletiu nas condições de qualidade de água do riacho entre as estações de coleta de água 3 

e 4 no Alto Gameleira e estações 11 e 12 no Médio (Figuras 13 e 14).  

 

 

 

 

 

 

�

�
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Figura 13 Búfalos banhando-se no Alto Gameleira, entre as estações  

de coleta de água 4 e 5. 

 

 

Figura 14 Curral localizado às margens do riacho no Alto 
Gameleira, coordenadas: 244871 E e 9106121 N. 

   

 

No Médio Gameleira, ocorre a lavagem de sacos (Figura 15), cuja procedência, 

segundo alguns produtores rurais, é de adubos químicos, havendo inclusive, registro de morte 

de animais no riacho. Os produtores também afirmaram que, esta atividade já sofreu autuação 

pela CPRH, porém, após algum tempo a atividade é retomada novamente, no mesmo local.   
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Figura 15 Lavagem de sacos no Médio Gameleira,coordenadas: 245543 E 
 e 9104991 N. 
 

 

No Baixo Gameleira, na área urbana é marcante o uso das suas águas com a 

finalidade de despejar resíduos sólidos e líquidos, além da existência de pequenas cocheiras 

para criação de animais (suínos e bovinos) nas margens do riacho (Figura 16). 

 
Figura 16 Trecho do riacho na periferia da área urbana, no 
Baixo Gameleira, próximo à seção exutória. 

 
 
 
Em menor escala, existe o uso da água em lavagem de roupas e para recreação 

em vários locais do riacho, além da retirada de areia. 
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4.2.2 Quantidade de Água 

 
 

A captação da água para atender os múltiplos usos na bacia do riacho 

Gameleira são feitos por meio de 46 poços, 59 cacimbas, 27 fontes e 17 pontos de captação a 

fio d’água. O armazenamento é feito por meio de 38 açudes ou barreiros, cuja capacidade 

total é de 185.243 m3, existindo assim imóveis com mais de uma fonte de água (Figuras 17 e 

18). 

A captação é feita freqüentemente nas próprias nascentes e ao longo de toda 

bacia através de barramentos sucessivos que interrompem o escoamento superficial normal, 

acarretando vários afluentes secos no período do verão e consequentemente, a diminuição da 

vazão do curso principal neste período. Esta prática vem causando conflitos pelo uso da água, 

uma vez que o pequeno agricultor a jusante dos barramentos passa um período do ano com 

uma vazão menor afim de atender suas necessidades, pois não dispõe de recursos financeiros 

para a construir uma estrutura hidráulica de armazenamento de grande porte. Por outro lado, a 

bacia do riacho Gameleira não dispõe de Comitê de Bacia Hidrográfica ou um outro tipo de 

instância colegiada de gestão para negociar estes conflitos bem como, para elaborar o 

planejamento sustentável de uso dos recursos ambientais. Localizou-se no Alto Gameleira a 

Associação dos Pequenos Agricultores do Gameleira. 

Estimou-se a demanda de água para os diferentes usos existentes na área rural 

da bacia foram estimados, sendo que a irrigação representa 98; % da demanda total de água 

(Tabela 10). 

 

Tabela 10 Demanda pelo uso da água na área rural da bacia do Gameleira 
Tipo de uso Demanda Consumo de água*  Demanda Total (m3/dia) 
Consumo humano 2.636 hab 100 l/per capita/dia 263 
Agricultura irrigada 148 ha 103,6 m3/ha/dia 15.332 
Criação de bovino 1.041 un 34,5 l/per capita 35 
Criação de eqüino 164 un 34,5 l/per capita 5 
Criação Caprino 176 un 4,5 l/per capita 0,8 
Criação Suíno 61 un 34,5 l/per capita 2 
Criação de aves 9.549 un 0,35 l/per capita 3 
TOTAL   15.644 
*Baseado em Lanna (2002). 
 
  Considerando a oferta de água na seção do riacho no  Alto  Gameleira   para   o 
período mais seco de 26.784 m3/dia (ARAÚJO FILHO, 2004), tem-se que esta vazão atende a 
demanda estimada de 15.644m3/dia.
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Figura 17 Tipos de captação e armazenamento de água em nascentes do Alto Gameleira: (a) açude na nascente do Oiteiro; (b) olho d’água da 
nascente de Abatinga; (c) poço em nascente; (d) barramento próximo a nascente. 

 

  

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Figura 18 Tipos de captação e armazenamento de água no Médio Gameleira: (a) Bombeamento em olho d’água, (b) açude; (c) cacimbão em 
afluentes do riacho Grongo, no sítio Coruja ; (d) ponto de tomada d’água para carro pipa.  

  

 

(a) (b) 

(c) 

 

(d) 
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4.2.3 Qualidade da Água  
 
 

Os diferentes tipos de uso da água na bacia do Gameleira indicam pontos de 

poluição hídrica, confirmados pelo levantamento da qualidade d’água. Os tipos de usos que 

mais interferiram na qualidade d’água  foram a criação de animais, a lavagem de sacos na área 

rural e o despejo de resíduos sólidos e líquidos na área urbana (Tabela 11). Os parâmetros 

analisados para identificação da qualidade da água do riacho Gameleira são apresentados na 

Tabela 12 

 
Tabela 11 Caracterização das estações de coleta de água no curso principal do riacho 

Gameleira, março de 2005 

Estações de 
amostragem 

Largura 
da seção 

(m) 

Profundidade 
da lâmina 

d’água (m) 

Tipo de uso da água 

1 - - - nascente do curso principal no Oiteiro, com captação em 
fonte d’água para irrigação; 

2 0,68 0,12 - o riacho passa por sítio cultivado com fruteiras; 
3 0,50 0,08 - pasto nas margens do riacho e animais se banhando; 
4 1,83 1,11 - curral nas margens do riacho; 
5 1,35 0,22 - pasto nas margens do riacho; 
6 1,85 0,15 - seção exutória do Alto Gameleira; 
7 3,00 0,60 - captação d’água para carro pipa; 
8 0,74 0,23 - ponto a montante da lavagem de sacos; 
9 1,15 0,34 - ponto a jusante da lavagem de sacos; 

10 1,32 0,23 - seção exutória do Médio Gameleira; 
11 1,32 0,44 - pasto nas margens do riacho e animais se banhando; 
12 5,00 1,12 - trecho a montante de barramento existente na EAFVSA;   
13 1,42 0,60 - limite da área rural para a urbana, com criação de animais; 
14 1,90 0,25 - seção exutória da bacia do Gameleira, na periferia da área 

urbana, onde recebe o despejo de resíduos sólidos e líquidos. 
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Tabela 12 Parâmetros analisados para identificação da qualidade de água na bacia do riacho Gameleira, março de 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Estações de 
amostragem 

Coordenadas 
Parâmetros 

 UTM Temp 
°C 

pH OD (mg/l) CE (uS/cm) Turbidez 
(NTU) 

Cor (uH) Coli Total 
(NMP/100ml) 

Coli Termotolerantes 
(NMP/100ml) 

SDT (mg/l) DQO  
(mg O2/l) 

DBO 
(mg O2/l) 

1 245287 E        
9107834 N 

26,2 5,40 2,20 480 2,34 5 - - 283 8,8    2,0 

2 245482 E        
9106612 N 

27,8 7,51 8,60 337 7,84 40 - - 199 - - 

3 245321 E        
9106436 N 

29,3 7,60 10,40 359 5,87 40 - - 212 - - 

4 244871 E        
9106121 N 

30,5 7,35 5,80 455 28,9 170,2 - - 268 - - 

5 244701 E        
9106003 N 

29,5 7,30 2,60 441 26,3 131,8 - - 261 34,3 5,0 

6 244698 E        
9105861 N 

29,4 7,45 5,40 341 16,8 87,1 - - 201 - - 

7 244977 E        
9105573 N 

28,6 7,72 9,60 347 11,1 60 3,0x104 3,0x103 205 - - 

8 245485 E        
9105026 N 

29,4 7,69 6,00 350 9,55 50 - - 207 - - 

9 245553 E        
9104957 N 

29,4 7,65 2,60 349 3,96 50 - - 206 77,1 <2,0 

10 245715 E        
9104780 N 

30,4 7,58 6,00 370 6,03 40 2,2x104 1,3x103 218 - - 

11 246563 E        
9104123 N 

29,7 7,50 7,00 432 9,54 50 - - 256 - - 

12 247059 E        
9103713 N 

27,5 7,67 1,40 460 12,3 60 - - 272 17,1 <2,0 

13 247848 E        
9103522 N 

28,5 7,61 1,80 479 11,9 30 2,2x103 1,7x102 283 17,1 <2,0 

14 248694 E        
9103630 N 

33,8 7,50 1,20 799 17,8 195,1 3,0x107 7,0x106 469 77,1 6,7 
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O comportamento de OD no curso principal do riacho Gameleira sofreu 

diminuição nas estações onde a ação antrópica ocorre de forma inadequada, como nas 

estações 5, 9, 12, 13 e 14. Este comportamento sofre influência das condições de turbidez, da 

cor e SDT presentes na água do riacho. Porém, cessado o uso inadequado, observa-se a 

capacidade de recuperação do teor de OD ao longo do riacho, com exceção do trecho a partir 

da área urbana.  

Considerando-se os parâmetros indicados na Resolução nº 357 (CONAMA, 

2005), identificaram-se as classes exigidas para atender os usos múltiplos da água na bacia do 

Gameleira (Tabela 13). 

 

Tabela 13 Classes de uso de água na bacia do Gameleira 
Usos múltiplos da água na bacia do Gameleira Classes* 

 Especial 1 2 3 4 

Abastecimento doméstico X(a) x(b x(c) x(d)  

Dessedentação de animais    x  

Proteção das comunidades aquáticas  x x   

Irrigação  x(e) x(f) x(g)  

Harmonia paisagística     x 

Preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas x     

Recreação de contato primário  x x   

* De acordo com a Resolução nº 357 (CONAMA, 2005). 

(a) com desinfecção; (b) após tratamento simplificado; (c) após tratamento convencional; (d) após tratamento 

convencional ou avançado; (e) hortaliças e frutas rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas ou sem remoção de 

película; (f) hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público 

possa vir a ter contato direto; (g) culturas arbóreas, cereais e forrageiras.  

 

As concentrações de OD observadas não atenderam às classes exigidas pela 

Resolução nº 357 (CONAMA, 2005) para os principais usos de recursos hídricos na bacia em 

algumas estações (Figura 19). No Alto Gameleira, os valores baixos estão associados à 

poluição hídrica em decorrência da criação extensiva de animais e localização de curral às 

margens do riacho, ocorrendo uma recuperação do valor de OD. No Médio Gameleira, o teor 

de OD baixa novamente no trecho onde ocorre a lavagem de sacos, voltando a se recuperar. 

No Baixo Gameleira, na área urbana, o OD decai a valores muito baixos devido aos despejos 

de esgotos e permanece assim até o exutório do riacho no Tapacurá. Como o OD é o 

componente essencial para a manutenção das formas de vida aquáticas e para que ocorra o 

processo de autodepuração em águas naturais, torna-se imprescindível atender aos limites 
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indicados pelo CONAMA por classes de usos de recursos hídricos na bacia. Ressalta-se que, 

enquanto não aprovados os respectivos enquadramentos, as águas doce serão consideradas  

classe 2, exceto se as condições de qualidade atuais forem melhores, o que determinará a 

aplicação da classe mais rigorosa correspondente (CONAMA, 2005). 

 

 

Figura 19 Oxigênio dissolvido – OD (mg/l) na água do riacho Gameleira, coletada em março 
de 2005, em relação aos padrões de classes de corpos d’água doce, conforme Resolução nº 
357 (CONAMA, 2005). 

 

De acordo com a figura 20, observa-se que os valores de turbidez estão abaixo 

do mínimo exigido, atendendo assim aos valores padrões das diferentes classes do CONAMA 

(2005) ao longo de todas as estações de amostragem no curso principal do riacho. O seu 

comportamento, porém, aponta para a presença de matéria em suspensão em teor mais elevado 

nas estações 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13 e 14. A turbidez está associada ao parâmetro cor, que teve 

comportamento inverso em relação ao OD, ao longo de todo curso do riacho, o que reforça a 

relação do comportamento destes parâmetros em função.da interferência antrópica, tal como 

ocorre entre as estações 4 e 5, que sofre influência da presença de curral às margens do riacho 

e entre as estações .9 e 10, na qual ocorre a lavagem de sacos e finalmente nas estações mais 

próximas à área urbana. 
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Figura 20 Turbidez (NTU) na água do riacho Gameleira, coletada em março de 2005, em 
relação aos padrões de classes de corpos d’água doce, conforme Resolução nº 357 
(CONAMA, 2005). 

Figura 21 Cor (uH) da água do riacho Gameleira, coletada em março de 2005, em relação aos 
padrões de classes de corpos d’água doce, conforme Resolução nº 357 (CONAMA, 2005). 

 

O parâmetro condutividade elétrica (CE) variou entre 337 a 799 uS/cm. 

Considerando que para uso na irrigação a CE varia de 0 a 5.000 uS/cm, a depender do tipo de 
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solo e tolerância da cultura a salinidade (BERNARDO, 1998), temos que a água do riacho 

gameleira tem aplicabilidade para a irrigação. 

O parâmetro salinidade apresentou valor 0 na maioria das estações (estações 1 

a 13) e 0,2 (estação 14), não representando problemas em relação ao uso da água.  

No tocante ao parâmetro temperatura, a resolução nº 357 (CONAMA, 2005) 

não estabelece padrão limite para nenhuma das classes dos corpos d’água identificadas. O pH 

ficou entre 6 e 9, atendendo às classes de 1 a 4, com exceção da estação 1, que apresentou pH 

5,4.  

Os resultados das análises de coliformes totais e termotolerantes nas estações 7, 

10, 13 e 14 ficaram acima dos padrões indicados para todas as classes de água doce, 

comprometendo a qualidade da água utilizada no riacho pelos usuários locais. A presença 

destas bactérias na água do riacho é um indicador da existência de fezes, tanto animal como 

humana, o que sugere um comprometimento da qualidade da água utilizada no consumo 

humano e cultivo de hortaliças.  

As medições de DBO e DQO, nas estações onde o OD foi baixo, resultaram em 

valores abaixo dos padrões indicados pelo CONAMA (2005) nas estações 5 e 14. Estes 

resultados estão relacionados à influência da presença de curral às margens do riacho na 

estação 5 e à localização da estação 14 na seção exutória do Gameleira, já na área urbana.  

Os resultados obtidos nas condições do levantamento de qualidade de água 

realizado no curso principal do riacho Gameleira são indicativos da falta de cuidados no uso 

dos recursos hídricos na bacia.  

 
 
4.3 Uso e Ocupação do Solo  
 
 

Segundo informações de moradores locais, antigamente, a área da bacia do 

Gameleira, era cultivada predominantemente com cana-de-açúcar, por grandes proprietários.  

Há cerca de vinte anos, devido ao parcelamento das terras do Engenho Gameleira, por meio 

de um assentamento do INCRA, houve mudanças no tipo de uso e ocupação do solo, 

passando-se ao cultivo predominante de hortaliças por parte dos pequenos agricultores 

assentados. Hoje, nas maiores propriedades não se cultivam cana-de-açúcar e sim, pastagem. 

Por outro lado, as florestas foram desmatadas ao longo do tempo para produção de carvão.  

A classificação do uso e ocupação do solo, a partir da imagem digital, permitiu 

identificar cinco classes (Tabela 14 e Figura 22), que estão especificadas a seguir: 
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 - Mata: vegetação de grande porte, incluindo os remanescentes florestais de Mata 

Atlântica, matas ciliares e capoeiras; 

 - Pasto: vegetação herbácea; 

 - Agricultura: predominantemente o cultivo de hortaliças irrigadas; 

 - Solo exposto: caracterizado pelos desmatamentos; 

 - Área urbana: são as áreas com algum percentual de impermeabilização devido às 

áreas pavimentadas no perímetro urbano e vilas rurais representando os aglomerados de casas 

na área rural.  

 
Tabela 14 Representação das classes de uso e ocupação do solo na bacia do Gameleira 

 

 
Observa-se que o pasto é a atividade que ocupa a maior área na bacia do 

Gameleira e ocorre com os animais criados de forma extensiva, ocupando tanto áreas planas, 

como de encostas e de margens de rios.  

A atividade da agricultura, que ocorre em segundo lugar, predomina o cultivo 

de hortaliças irrigadas, como: alface, coentro e cebolinha, e esporadicamente, espinafre, 

tomate e quiabo, além do cultivo de macaxeira. Registrou-se também, o cultivo de 

frutíferas:não irrigadas, como: bananeira, coqueiro, mangueira, mamão, limão, acerola, 

graviola e maracujá, ocupando pequenas áreas, o que levou à confusão no processamento da 

imagem, ficando estas áreas inclusas junto com o percentual representativo das hortaliças.`No 

cultivo de hortaliças, observou-se o uso de agrotóxicos.  

A classe de solo exposto ocorre em áreas planas, nas encostas e nas margens do 

riacho, causando o processo de erosão dos solos. Tal fato pode provocar o assoreamento dos 

cursos d’água.  

Os remanescentes florestais e as matas em regeneração existentes na bacia, 

além de ocupar áreas reduzidas sofrem flagrante processo de desmatamento para a expansão 

agrícola. 

 
Classes de uso e ocupação do solo 

 
Área (ha) 

 
Percentagem de Área na Bacia 

Pasto 384,10 23,55 
Agricultura  366,36 22,47 
Solo exposto 205,52 12,61 
Mata 103,56 6,35 
Área Urbana 23,70 1,45 
Nuvem 448,86 27,52 
Sombra de nuvem 98,64 6,05 
Área Total 1.630,74 100,00 
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 Figura 22 Uso e ocupação do solo na bacia do Gameleira. 
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Ressalte-se ainda que, além das classes anteriormente descritas, existe a 

ocorrência de várzeas próximas aos cursos d’água, mas no processamento da imagem esta 

forma de paisagem se confundiu em mais de 50 % com a classe de mata. 

O percentual de nuvens e sombra de nuvens atingiu 33,5 % em relação ao total 

de área da bacia, quando o indicado é de até 10%. Considerando-se este fato, optou-se por 

trabalhar de forma mais específica sobre o trecho do Alto Gameleira, uma vez que apresentou 

menor percentual de nuvens (Tabela 15 e Figuras 23 e 24). É nesta seção, que acontece as 

demais pesquisas que vêm sendo desenvolvidas pelo GRH-UFPE objetivando adicionar 

informações à compreensão sistêmica da bacia.  

 
Tabela 15 Representação das classes de uso e ocupação do solo na sub-bacia do Alto 

Gameleira 

 
Classes de uso e ocupação do solo 

 
Área (ha) 

 
(%) na bacia  

Pasto 202,16 30,52 
Agricultura irrigada 179,84 27,15 
Solo exposto 121,92 18,41 
Mata 50,96 7,70 
Vilas rurais 8,20 1,24 
Nuvem 60,97 9,21 
Sombra de nuvem 38,24 5,77 
Área Total 662,29 100,00 
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Figura 23 Uso e ocupação do solo na sub-bacia do Alto Gameleira. 
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Figura 24 Tipos de uso e ocupação do solo na Bacia do Gameleira: (a) cultivo de hortaliças; (b) pasto; (c) solo exposto às margens do riacho; (d) 
vista da Mata do Barra e desmatamento no seu entorno. 

(c) 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

(d) 
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Observa-se que o  pasto no Alto Gameleira também ocorreu como a atividade 

predominante em área. A agricultura aparece em segundo lugar principalmente, o cultivo 

irrigado de hortaliças, chamando a atenção por ocorrer com freqüência em áreas de encostas e 

em áreas muito próximas às nascentes da bacia. Já as florestas ocorrem em áreas reduzidas, 

sofrendo freqüentes práticas das queimadas nas bordas das florestas, e, em alguns casos, de 

parcelas maiores para expansão agrícola, fato este preocupante em vista da escassez de matas 

na bacia. 

 
 
4.4 Conflitos de Uso dos Recursos Hídricos e Florestais 
 
 

Na identificação dos conflitos de uso dos recursos hídricos e florestais na bacia 

do Gameleira, priorizou-se o estudo das APP devido à sua importância para a conservação 

dos recursos hídricos, delimitando-se uma faixa de 30 m, nas duas margens do curso principal 

e de seus afluentes e um raio de 50 m no entorno das nascentes, conforme o que estabelece o 

Código Florestal e Resoluções n° 302 e 303 (CONAMA, 2002) para rios com largura inferior 

a 10 metros. Calculou-se então, as áreas devidas de APP para o Alto Gameleira (Tabela 16). 

 

Tabela 16 Quantitativo de Área de Preservação Permanente (APP) marginais aos cursos 

d’água e nascentes na sub-bacia do Alto Gameleira 

Localização das APP Área 
(ha) 

Participação em relação 
ao total de APP’s (%) 

Participação das APP’s na 
área da sub-bacia (%) 

Margens de curso d’água 65,25 93,31 9,40 

Entorno das nascentes 4,68 6,69 0,70 

Total 69,93 100,00                  10,11 

 

Superpondo-se os mapas temáticos de APP sobre o mapa de uso e ocupação do 

solo, obteve-se a caracterização do tipo de uso nas APP de margem de rio e de nascentes na 

sub-bacia do Alto Gameleira (Tabela 17 e Figura 25). 
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Tabela 17 Caracterização do uso e ocupação do solo nas Áreas de Preservação Permanente 

(APP) de margens de rio e de nascentes na sub-bacia do Alto Gameleira  

Classes de uso  

e ocupação do solo 

APP margem 

Área (ha) 

APP nascente 

Área (ha) 

Total de APP por  

classe de uso (ha) 

Ocupação e uso do 

solo em APP (%) 

Agricultura irrigada 26,96 2,00 28,96 41,41 

Pasto 20,75 0,50 21,25 30,40 

Mata 6,48 0,59 7,07 10,11 

Sombra de nuvem 4,53 1,15 5,68 8,12 

Nuvem 4,41 0,20 4,61 6,59 

Solo exposto 2,08 0,20 2,28 3,26 

Vila rural 0,04 0,04 0,08 0,11 

Total 65,25 4,68 69,93 100,00 

 

No Alto Gameleira, o uso e ocupação do solo nas APP de margem de rio e de 

nascentes estão ocupadas predominantemente pela agricultura irrigada e pelo pasto. A mata 

ciliar, que é a cobertura vegetal natural nas APP, representa uma área muito pequena em 

relação aos dois usos anteriores, confirmando-se assim o uso inadequado das APP nestas 

faixas e conseqüentemente, o comprometimento da conservação e preservação dos recursos 

hídricos na bacia.  

  Um agravante ao exposto acima é que as atividades da agricultura e pasto são 

desenvolvidos sem respeitar a capacidade de uso do relevo ondulado predominante na bacia e, 

em especial, no Alto Gameleira onde estão localizadas as áreas de relevo mais alto da bacia. 

Isto resulta no avanço do processo de erosão e conseqúentemente, o assoreamento do riacho, 

fazendo-se necessária a aplicação das técnicas de conservação do solo quando por ocasião do 

cultivo do solo para agricultura irrigada e para o pasto, com vistas a minimizar os efeitos 

danosos da erosão do solo. 
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Figura 25 Distribuição das Áreas de Preservação Permanente (APP) na sub-bacia do Alto Gameleira. 
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A caracterização do uso e ocupação do solo nas APP na sub-bacia do Alto 

Gameleira demonstra a urgência da implementação de ações de reflorestamento destas áreas a 

fim de garantir a conservação hídrica a longo prazo na bacia, além da necessidade de se organizar 

as estruturas locais de gestão hídrica com vistas à negociação dos conflitos de usos da água, 

dentro dos princípios do desenvolvimento sustentável.  

Além da recuperação das APP, é imprescindível garantir-se mecanismos de 

conservação da vegetação arbórea ainda existente na bacia, uma vez que estas ações são muito 

importantes para a recuperação ambiental, em especial para os recursos hídricos, diminuindo o 

impacto negativo das atividades agrícolas e da pecuária na área rural, transformarmando-se a 

longo prazo em benefícios ambientais para a própria comunidade local. 

 

 

4.5 Aplicação da Política Ambiental na Bacia do Gameleira 

 

 

Apesar da existência do Código de Defesa e Conservação do Meio Ambiente no 

município de Vitória de Santo Antão, apresentando com amplitude a normatização ambiental, as 

APP que deveriam estar protegidas apresentam cerca de 75% de uso inadequado, ficando claro a 

não observância dos instrumentos legais para a preservação e/ou conservação ambiental no 

processo de ordenamento territorial rural e urbano da bacia do Gameleira. 

Além disso, evidencia-se a necessidade de revisão de alguns dos seus artigos, em 

decorrência de divergências com as legislações orientadoras da política ambiental. Mais 

especificamente em relação às APP o código municipal determina uma faixa mínima de 20 m em 

cada margem de pequenos rios e seus afluentes, quando a lei federal prevê o mínimo de 30 m. 

Para rios de porte médio ou grande determina uma faixa de proteção de 80 m, de forma 

generalizada, sem especificar faixas diferenciadas de acordo com a largura do rio como 

estabelece o Código Florestal. 

Em relação ao instrumento de gestão de ordenamento territorial, o município 

dispõe apenas para a área urbana, definida na Lei de Uso e Ocupação do Solo,porém constatou-se 

a ocupação desordenada das margens do riacho nestas áreas, além do processo crescente de 

expansão urbana na periferia da cidade, avançando-se para a área rural da bacia, surgindo assim 
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as áreas de transição, os chamados espaços peri-urbanos, sem as condições de infra-estrutura 

básica, constituindo-se em um veículo a mais de poluição da bacia. Em relação à gestão do lixo, o 

município recebeu reconhecimento como “aterro controlado” para o lixão pela CPRH e aguarda a 

licença ambiental para instalação do aterro sanitário definitivo. Porém, como a área urbana na 

bacia do Gameleira representa apenas cerca de 1,45%, a maior parte da bacia (cerca de 98.55 % 

)não recebe maiores atenções desta lei para a regulação do seu uso. 

No sentido de gerenciar tais questões que se refletem em problemas ambientais, o 

município apresenta na sua composição institucional a Secretaria de Meio Ambiente, em fase de 

reestruturação, sendo suas atribuições assumidas pela Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico. Porém, esta não tem condições de atuação, seja por falta de estrutura física ou por 

falta de pessoal técnico, o que dificulta a atuação do Conselho Municipal de Meio Ambiente 

(CONDEMA, 1985), que funciona de forma esporádica, necessitando de maior apoio político e 

administrativo para a continuidade das ações. A Secretaria Municipal de Saúde, por meio das 

ações da Gerência de Vigilância, Saúde e Meio Ambiente, criou recentemente o Programa de 

Agentes Ambientais, voltado para o controle de doenças endêmicas na área urbana. Os Agentes 

Comunitários de Saúde são os responsáveis da orientação à população rural sobre os cuidados de 

higiene com a água, lixo e agrotóxico.  

Registre-se que a ação integrada do município em relação à gestão ambiental com 

outros órgãos não ocorre de forma efetiva. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA) é o único órgão que dispõe de uma Unidade Municipal Cadastral (UMC). Já 

com a Agência Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (CPRH) e a Companhia 

Independente de Policiamento do Meio Ambiente (CIPOMA), as ações são mais esporádicas e, 

se dão por meio do repasse de algumas denúncias de poluição. Além destes, não existe integração 

em relação às ações na área em estudo. Também, não se constatou a existência de Unidades de 

Conservação Ambiental bem como, a realização de zoneamento ambiental visando um 

planejamento estratégico de uso sustentável dos recursos ambientais.  

91 



  

 

 

 

Diante do exposto, ressalta-se a importância da elaboração do Plano Diretor 

Municipal objetivando o ordenamento territorial municipal a fim de estabelecer um zoneamento 

em função de suas vocações urbanística, econômica e ecológica, as quais já dispõem de uma 

proposta elaborada pela FIDEM (2002), no município de Vitória de Santo Antão. 

  Outro instrumento importante que precisa ser elaborado no município com vistas 

ao desenvolvimento sustentável é a Agenda 21 Local, na busca de um maior envolvimento das 

comunidades neste processo. Como ponto de partida, o município de Vitória de Santo Antão 

dispõe dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento 

Sustentável da Zona da Mata de Pernambuco/ Plano Municipal de Investimento 

(PROMATA/PIM) realizado em 2003, que enfocaram principalmente, projetos de infra-estrutura 

básica, como saneamento, a serem desenvolvidos principalmente em parceria com a COMPESA, 

porém, algumas das propostas no município, ainda não dispõem de verbas para sua implantação. 
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5 CONCLUSÕES E PROPOSIÇÕES 
 
 
CONCLUSÕES 
 
 

Os resultados obtidos nas condições desta pesquisa permitem emitir as seguintes 

conclusões: 

- o uso dos recursos hídricos e florestais na bacia do riacho Gameleira apresenta-se 

de forma conflitante com a legislação e os princípios do desenvolvimento sustentável, visto  que 

as Áreas de Preservação Permanente (APP) e suas respectivas matas ciliares em margens de rios 

e de nascentes não estão preservadas, conforme previsto nos Código Florestal Brasileiro e Código 

de Defesa e Conservação do Meio Ambiente de Vitória de Santo Antão; 

- o uso e ocupação do solo identificados evidenciam a predominância de áreas que 

sofreram ações antrópicas por meio da atividade agropecuária, enquanto que as áreas preservadas 

apresentam-se em percentual muito reduzido; 

- a maior demanda pelo uso de água na bacia é feita para a irrigação de hortaliças 

em pequenas propriedades, sendo que a captação da água é feita principalmente por poços e 

cacimbas, existindo barramentos desde as nascentes que interrompem o escoamento superficial 

normal, podendo causar conflitos, em especial, no período seco; 

- a campanha realizada para análise da qualidade de água indicou a necessidade de 

implementação de um programa de monitoramento da qualidade do riacho Gameleira; 

- no Alto Gameleira, constatou-se cerca de 75% de uso inadequado das APP; 

- a baixa ocorrência de áreas de matas na bacia representa importante indicador da 

degradação ambiental; 

- a Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão não apresenta condições de 

infra-estrutura física e de pessoal técnico para atuar na gestão ambiental local. 

 

PROPOSIÇÕES 
 
 

Considerando-se essas conclusões apresentam-se as recomendações abaixo, 

visando-se contribuir para o desenvolvimento de ações de gestão ambiental na bacia do riacho 

Gameleira, e conseqüentemente, na bacia do Tapacurá: 
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- desenvolvimento de programa de educação ambiental voltado para a 

sensibilização da comunidade local, bem como dos gestores públicos e proprietários rurais sobre 

a importância da preservação e do reflorestamento das APP, da conservação dos recursos 

hídricos, divulgando a legislação ambiental incidente sobre a bacia; 

- elaboração da Agenda 21 local, com o apoio da Secretaria de Ciência Tecnologia e 

Meio Ambiente do Estado de Pernambuco, Universidade Federal de Pernambuco e Projeto 

Reflorestágua; 

- desenvolvimento de programa de reflorestamento na bacia, priorizando-se as APP 

em margens de rio e de nascentes;  

- reestruturação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do município de Vitória 

de Santo Antão, com a função de articulação com órgãos federais e estaduais e implementar a 

política municipal de meio ambiente; 

- fortalecimento do COMDEMA como fórum de debate e decisão sobre as questões 

ambientais no município;  

- criação do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Tapacurá, com o objetivo de 

mediar os conflitos resultantes dos múltiplos usos dos recursos hídricos, de forma integrada com 

os órgãos responsáveis pela gestão ambiental na esfera municipal, estadual e federal, 

considerando-se as necessidades das comunidades locais; 

- viabilização do encaminhamento à Câmara de Vereadores do município de Vitória 

de Santo Antão, com vistas a discussão e aprovação como  Projeto de Lei da proposta que cria o 

Plano Diretor Municipal de Vitória de Santo Antão, elaborada pela FIDEM em 2002,. uma vez 

que esta apresenta propostas bem definidas bem definidas para a conservação ambiental no 

município; 

- proposição e encaminhamento de proposta de criação de uma Unidade de 

Conservação da Mata Atlântica na área do Mata do Barra, idéia esta já levantada por Marangon; 

Feliciano; Meunier (2001). 

 

Ressalte-se que, é imprescindível que as ações sejam desenvolvidas em parceria 

entre os órgãos de ensino-pesquisa-extensão (UFPE, UFRPE, EAFVSA e SNE), os órgãos 
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públicos com atuação na área (PMVSA, INCRA, IBAMA, CIPOMA e CPRH) e a comunidade 

local. 

A convergência de pesquisas desenvolvidas na bacia do Gameleira pelo GRH-

UFPE e a existência da EAFVSA inserida na bacia, além de outras entidades que podem ser 

envolvidas neste processo,  devem ser consideradas como potencialidade para o desenvolvimento 

das ações propostas uma vez que poderão dar ênfase à continuidade das mesmas, bem como 

agregar outras entidades interessadas na conservação ambiental. 
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ANEXO A Classificação das águas águas doces 
Usos Classes 

 Especial 1 2 3 4 

Abastecimento doméstico x(a) x(b x(c) x(d)  

Preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas x     

Recreação de contato primário (balneabilidade)   x x   

Recreação de contato secundário    x  

Proteção das comunidades aquáticas  x x   

Irrigação  x(e) x(f) x(g)  

Proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas   x    

Aqüicultura e a atividade de pesca  x x   

Dessedentação de animais    x  

Pesca amadora    x  

Navegação     x 

Harmonia paisagística     x 

Fonte: resolução nº 357 (CONAMA, 2005). 

(a) com desinfecção; (b) após tratamento simplificado; (c) após tratamento convencional ou avançado; (d) após 
tratamento convencional ou avançado; (e) hortaliças e frutas rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas ou sem 
remoção de película; (f) hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o 
público possa vir a ter contato direto; (g) culturas arbóreas, cereais e forrageiras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104 



  

 

 

 

ANEXO B Padrões dos corpos d’água doce, de acordo com as classes 

Parâmetro Classes de água doce 
 Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 
OD (mg/l) � 6 �5 � 4 �2 
Cor (uH) ���0 ���5 ���5 - 
Turbidez (NUT) ���0 ���00 ���00 - 
PH L�������������������������6               a            9                                     M 
DBO5 (mg/l) ��3 � 5 ���0 
SDT (mg/l) ���00 ���00 ���00 
Coliformes totais (NMP/100ml) 1.000 5.000 20.000 
Coliformes termotolerantes(1), (2) (NMP/100ml) ���00 ���.000 ���.000(1) 
CE (uS/cm) L�����������������������10               a           100                                  M 
Fonte: resolução nº 357 (CONAMA, 2005). 

(1) ��������SDUD�R�XVR�GH�UHFUHDoão de contato secundário. 

(2) De acordo com a Resolução nº 274 (CONAMA, 2000), Art. 2º, as águas doces, salobras e salinas destinadas à 
balneabilidade (recreação de contato primário) terão sua condição avaliada nas categorias própria e imprópria; sendo 
que as águas consideradas próprias poderão ser subdivididas nas seguintes categorias:  
a) Excelente: quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada uma das cinco semanas 
anteriores, colhidas no mesmo local, houver, no máximo, 250 coliformes fecais (termotolerantes) ou 200 Escherichia 
coli ou 25 enterococos por l00 mililitros; 
b) Muito Boa: quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada uma das cinco semanas 
anteriores, colhidas no mesmo local, houver, no máximo, 500 coliformes fecais (termotolerantes) ou 400 Escherichia 
coli ou 50 enterococos por 100 mililitros; 
c) Satisfatória: quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada uma das cinco semanas 
anteriores, colhidas no mesmo local, houver, no máximo 1.000 coliformes fecais (termotolerantes) ou 800 
Escherichia coli ou 100 enterococos por 100 mililitros. 
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