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APRESENTAÇÃO 

 

 

O presente trabalho consiste no diagnóstico ambiental da bacia hidrográfica do rio 

Jaboatão, localizada no estado de Pernambuco. 

Para o diagnóstico da área foram utilizados dados primários e secundários acerca da 

geologia, pedologia, ocupação e uso do solo e resultados de análises de qualidade da água do 

monitoramento realizado pelo Laboratório de Saneamento Ambiental da Universidade Federal 

de Pernambuco e pela Companhia Pernambucana de Meio Ambiente (CPRH) no rio Jaboatão.  

A partir dos dados coletados com o diagnóstico ambiental foi realizada uma análise 

espacial com base em Sistemas de Geoinformação (SIG) para gerar mapas temáticos.  

Os resultados obtidos ao final da pesquisa, constam nesta dissertação que ora é 

apresentada. 

 

 

 

 



  
 

RESUMO 

 

 

A bacia hidrográfica do rio Jaboatão está localizada na porção sul do estado de 

Pernambuco e abrange parte dos municípios de Vitória de Santo Antão, Moreno, Jaboatão dos 

Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, Recife e São Lourenço da Mata. Ao longo de sua área 

de drenagem o rio Jaboatão e seus afluentes atravessam núcleos habitacionais intensamente 

ocupados, onde são desenvolvidas diversas atividades econômicas. A inadequada ocupação 

do solo e a deficiência em infra-estrutura vêm ocasionando na área diversos problemas 

ambientais, podendo-se destacar: poluição da água e do ar, processos erosivos, disposição 

inadequada do lixo, dentre outros.  

A elaboração da dissertação teve por objetivo principal realizar um diagnóstico ambiental 

do espaço físico que compreende a área bacia do rio Jaboatão e a partir deste diagnóstico 

realizar, através dos Sistemas de Geoinformação (SIG), uma integração de dados espaciais  de 

diversos formatos e fontes, possibilitando assim a geração de informações derivadas e sua 

visualização cartográfica.  

O procedimento metodológico da pesquisa constou, de forma geral, de cinco etapas: 

levantamento do material bibliográfico e cartográfico disponível, trabalhos de campo, 

elaboração de mapas, integração dos dados através dos Sistemas de Geoinformação, 

interpretações finais e redação da dissertação. Para isso, foram utilizados equipamentos como 

GPS (Global Positioning System), mesa digitalizadora, plotters, scaners, programas 

computacionais e Câmera digital. 

Como resultado verifica-se que as condições ambientais da bacia hidrográfica do rio 

Jaboatão encontram-se seriamente comprometidas, refletindo no Índice de Qualidade da Água 

(IQA), que varia de Aceitável (41) a Péssimo (9) ao longo seu curso. Para reverter esta 

situação se faz necessário a adoção de medidas e ações eficazes para sua recuperação.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: diagnóstico ambiental, bacia hidrográfica, rio Jaboatão, Sistemas de  
Geoinformação. 



  
 

ABSTRACT 

 

 

The Jaboatão hydrographic basin, located in the southern portion of Pernambuco State, 

encompass Vitória de Santo Antão, Moreno, Jaboatao dos Guararapes, Cabo de Santo 

Agostinho, Recife e São Lourenço da Mata counties. Its drainage area cuts intensely occupied 

urban areas where several economic activities are developed. The inadequate land use and 

occupation allied to a deficient infrastructure cause several environmental problems, such as: 

surface water and air pollution, erosive process, solid waste inadequate deposition, etc. 

The main objective of this dissertation was to do an environmental evaluation of physical 

resources of the Jaboatão river basin and from this evaluation present a Geographical 

Information System (GIS). The application of this GIS permitted the integration of several 

types of information allowing the generation of new information and its cartographic 

visualization. 

    The research encompassed, in a general way, five steps: review of the available 

bibliographic and cartographic material, fields work, maps elaboration, development of an 

application based on a Geographical Information System, final interpretation and writing of 

this dissertation. To accomplish this, it was used the following equipments: GPS (Global 

Positioning System), digitalization table, plotter, scanners, several softwares and digital 

cameras. 

As a result it was observed that the environmental condition in the Jaboatão river basin is 

highly vulnerable and this condition is reflected in the Water Quality Index (WQI) which 

varies from acceptable (41), to very bad (9) along its main course. To revert this situation it’s 

necessary to adapt severe and effective measures to promote its recuperation.  

 

 

 

Keywords: environmental evaluation, hydrographic basin, Jaboatão river, Geographic 
Information System. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

As questões ambientais, sobretudo as relativas aos recursos hídricos, têm sido objeto de 

inúmeros estudos e pesquisas nas mais diversas áreas do conhecimento. Problemas como 

poluição hídrica e atmosférica, desmatamento, processos erosivos, contaminação dos solos, 

entre outros, têm atingido amplas áreas e gerado uma série de riscos (deslizamentos de 

encostas, assoreamento de cursos d’água, contaminação de mananciais, entre outros.) e perdas 

(econômicas e sociais) as populações. 

A deterioração ambiental tem ocorrido de forma ainda mais grave nas áreas urbanas, pois 

o uso urbano e industrial, apesar de ocupar pequenas frações do espaço terrestre, se 

comparado com o uso agrícola, é o que suporta a maior e mais concentrada carga de 

população (George, 1973).  

Além disso, a forte pressão exercida pela expansão imobiliária e a falta de planejamento e 

de políticas públicas adequadas e eficientes também contribuem significativamente para o 

agravamento dos problemas que atingem os recursos naturais. 

Entre os maiores impactos gerados pela urbanização destaca-se a introdução de elementos 

antrópicos na natureza como o concreto e o asfalto (que tornam as superfícies impermeáveis 

alterando assim a infiltração da água, provocando o aumento do escoamento artificial e da 

temperatura ambiente), as construções e obras (que causam mudanças na configuração do 

relevo, ocasionando o aumento significativo na produção de sedimentos, trazendo entre outras 

conseqüências o assoreamento da drenagem e o transporte de poluentes agregados aos 

sedimentos), o aumento na produção de resíduos sólidos e de efluentes sanitários e industriais, 

dentre outros. 

Os recursos hídricos vêm sendo os mais atingidos por tais problemas uma vez que o rio é 

o destino final da trajetória da água numa bacia hidrográfica e qualquer interferência 

significativa na qualidade ambiental da área por ele drenada trará reflexos importantes na sua 

qualidade ambiental. 

Para Mendes e Cirilo (2001), os problemas encontrados nos rios são o resultado final (os 

sintomas) de problemas que estão ocorrendo ao longo de toda a bacia (causas), por isso, é 
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importante considerar a relação de causa e efeito entre o que ocorre na superfície da bacia e o 

que é posteriormente transferido para o canal e para as águas subterrâneas, pois o curso 

d’água age como um elemento integrador, acumulando de montante para jusante os efeitos 

das atividades desenvolvidas ao longo da bacia, podendo-se assim, considerar o rio como um 

indicador do estado de equilíbrio da área drenada. 

Nesse sentido, a bacia hidrográfica, cada vez mais utilizada como unidade de 

planejamento e de gestão territorial, vem sendo estudada como unidade do espaço geográfico 

para o desenvolvimento de processos e ações relativos aos recursos naturais.  

Entretanto, deve-se salientar, que é de fundamental importância a não dissociação entre os 

diferentes fatores que integram uma bacia hidrográfica (fatores físicos, químicos, biológicos, 

intervenção antrópica - ocupação do solo, diferentes formas de atividades econômicas como 

agricultura, indústria, pecuária, por exemplo), uma vez que existe uma interação constante 

entre os mesmos.  

De acordo com Tucci (2002), um dos agravantes da atual situação em que se encontra a 

maioria das bacias hidrográficas brasileiras é que, de modo geral, a ocupação do espaço 

urbano no Brasil não tem considerado a dinâmica dos recursos ambientais, o que tem trazido 

grandes transtornos e custos para a sociedade e para o meio ambiente.  

A área que compreende a bacia hidrográfica do rio Jaboatão, objeto deste estudo, é um 

exemplo de como o deficiente gerenciamento dos recursos naturais e a desordenada ocupação 

e uso do solo podem afetar o equilíbrio ambiental de uma bacia hidrográfica.  

A referida bacia, vem merecendo uma especial atenção por estar inserida numa área 

densamente povoada, extremamente problemática no que se refere à qualidade ambiental e 

por englobar um dos municípios de maior importância econômica do estado de Pernambuco, 

o município de Jaboatão dos Guararapes.  

Para a análise e o entendimento da real situação ambiental da bacia, tornou-se necessário, 

primeiramente, a realização de um diagnóstico abrangendo todos os fatores ambientais (tipo 

de solo, vegetação, clima, geologia, entre outros.) e socioeconômicos (população, tipo e 

número de indústrias, tipos de atividades agrícolas, etc.), existentes na área, e em seguida foi 

realizada a junção dos dados obtidos com o diagnóstico numa base de dados espaciais, 

utilizando-se os Sistemas de Geoinformação (SIG).  

Os Sistemas de Geoinformação constituem um importante instrumento de apoio nos 

estudos acerca de bacias hidrográficas por permitir que seja realizada a integração e 

manipulação de dados das mais variadas fontes, o diagnóstico de problemas, além de 

possibilitar a simulação de cenários futuros, auxiliando no gerenciamento, planejamento e na
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implantação de ações, visando monitorar e/ou solucionar problemas de forma mais rápida e 

eficaz. 

 

 

1.1- OBJETIVOS 

 

1.1.1-  OBJETIVO GERAL 

 

Devido a todos os impactos ambientais que a bacia do rio Jaboatão vêm sofrendo em 

decorrência, sobretudo, das atividades antrópicas, o objetivo geral da pesquisa foi realizar um 

diagnóstico, no sentido de avaliar a qualidade ambiental da bacia, permitindo assim, 

identificar e compreender as causas e conseqüências decorrentes dos problemas gerados pela 

poluição das águas e do ar, pela erosão e o assoreamento.  

 

1.1.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

●  Caracterizar o meio físico da bacia do rio Jaboatão; 

● Identificar as principais atividades causadoras de impactos ambientais; 

● Realizar uma análise espacial com base em SIG para gerar mapas temáticos. 

 

 

1.2 –  METODOLOGIA 

 

No sentido de atingir os objetivos expostos, os procedimentos adotados na pesquisa 

constaram, de forma geral, de seis etapas: 

1 - Levantamento do material bibliográfico e cartográfico disponível seguido de análise e 

interpretação dos mesmos; 

Nesta etapa foi realizada a revisão do material bibliográfico e cartográfico existente sobre 

o meio físico e as condições ambientais da bacia do Rio Jaboatão, sobre problemas de erosão 

e assoreamento de bacias hidrográficas.   

2 - Trabalhos de campo 

Esta etapa abrangeu a realização de estudos do meio físico da bacia do rio Jaboatão, dando 

ênfase à identificação de áreas degradadas e/ou susceptíveis a impactos ambientais, 
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verificando-se nestes locais os aspectos geológicos, topográficos, pedológicos e a cobertura 

vegetal; 

3 – Aquisição e edição dos dados 

Após a aquisição, análises e interpretações dos dados obtidos, realizou-se a edição dos 

dados gráficos e descritivos a serem utilizados na geração de mapas temáticos. 

4 – Pré-processamento  

Como os dados utilizados originaram-se de várias fontes e em escalas diferentes, realizou-

se um pré-processamento de maneira a torná-los compatíveis com o SIG.  

5 –  Formação da base de dados espaciais e junção de dados no SIG 

Esta etapa consistiu na formação de uma base de dados espaciais e na junção dos dados 

obtidos com o diagnóstico ambiental utilizando-se o SIG.  

6 – Redação da dissertação 

Após a conclusão dos trabalhos relativos ao diagnóstico ambiental da bacia do rio 

Jaboatão e a análise espacial com base em SIG, foi realizada a redação final da dissertação. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DA BACIA DO RIO JABOATÃO 

 

 

Com nascentes no município de Vitória de Santo Antão (em terras à montante do Engenho 

Pedreira), a bacia hidrográfica do rio Jaboatão (Figura 1) está situada entre 8º 00’ e 8º 25’ de 

latitude Sul e 34º 50’ e 35º 25’ de longitude Oeste, abrangendo parte dos municípios de 

Vitória de Santo Antão, Moreno, São Lourenço da Mata, Jaboatão dos Guararapes, Recife e 

Cabo de Santo Agostinho (Tabela 1). 

De acordo com a divisão oficial do estado de Pernambuco, relativa aos recursos hídricos, 

a bacia do rio Jaboatão integra o denominado grupo 2 das pequenas bacias litorâneas (GL-2), 

juntamente com os rios Tejipió e Pirapama (PERH-PE, 1998).  

 
 

Tabela 1 – ÁREA DOS MUNICÍPIOS INCLUÍDA NA BACIA HIDROGRÁFICA DO 
RIO JABOATÃO 

  

 
 
 
 

ÁREA PERTENCENTE À 
BACIA MESOREGIÕES MUNICÍPIOS 

km2 % 
Recife 4 0,9 
Jaboatão dos 
Guararapes 225 50,9 

São Lourenço 
da Mata 46 10,4 

Moreno 98 22,2 

Metropolitana do 
Recife 

Cabo de Santo 
Agostinho 27 6,1 

Mata 
Pernambucana 

Vitória de 
Santo Antão 42 9,5 

Total  442 100 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fonte: Adaptada de PQA, (1997), In. Leal, (2003). 
 

 

A bacia possui uma forma estreita na sua porção inicial até as proximidades do município 

de Moreno, alargando-se à medida que se aproxima do litoral, tendo como principais 

tributários pela margem direita o riacho Laranjeiras e os rios Carnijó, Suassuna e Zumbi. E 
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pela margem esquerda os rios o riacho Limeira e os rios Mussaíba e Duas Unas (principal 

afluente).  

A área de drenagem do rio Jaboatão é de 442km2, com uma extensão do curso d’água 

principal da ordem de 75km, constituindo uma bacia com padrão de escoamento do tipo 

exorreico, ou seja, sua drenagem se faz em direção ao mar. 

 

 

2.1 – CLIMA 

 

Segundo a classificação internacional Köppen, a bacia hidrográfica do rio Jaboatão   situa-

se numa área de predomínio do clima As’ (quente e úmido com chuvas de outono-inverno), 

com temperatura média anual em torno de 25o (Figura 2).  

 

 

 
  Média de Temperatura Mínima (ºC) em Recife no período 1961-1990 
  Média de Temperatura Máxima (ºC) em Recife no período 1961-1990 
  Média de Temperatura Média (ºC) em Recife no período 1961-1990 

        Figura 2 – Média das temperaturas mínima, máxima e média no Recife, medidas na 
                          Estação do Curado, no período de 1961-1990.  
                          Fonte: http://www.inmet.gov.br   
 

 

De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a precipitação 

média anual na Região Metropolitana do Recife é de 2.556,4mm (série histórica 1962-1990), 

com maior precipitação (1.904mm) ocorrendo entre os meses de março e agosto e menor 

precipitação (546,7mm) ocorrendo entre os meses de setembro e fevereiro (Figura 3). 
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igura 3 – Precipitação Pluviométrica em Recife , Estação do Curado, no período 
              de 1962-1990.  
              Fonte: http://www.inmet.gov.br   

chuvas abundantes e concentradas exercem forte influência sobre a dinâmica 

 da bacia do rio Jaboatão, interferindo significativamente nas condições de 

 das águas, nos processos erosivos e nas inundações de amplas áreas, especialmente 

ípio de Jaboatão dos Guararapes (porção Leste da bacia).  

LOGIA 

 da bacia hidrográfica do rio Jaboatão é constituída, predominantemente, por rochas 

rianas do embasamento cristalino (90%), rochas sedimentares pertencentes à Bacia 

ar do Cabo e sedimentos de cobertura tercio-quaternária (Anexo 1). 

chas cristalinas Pré-Cambrianas constituem um substrato formado por granitos, 

s, gnaisses e cataclasitos, rochas ricas em quartzo e feldspato, contendo também 

omblendas e outros minerais secundários. Segundo Brito Neves (1983) e Cordani et. 

, essas associações de rochas fazem parte da unidade litoestratigráfica denominada 

 Gnáissico-Migmatítico e da unidade geotectônica denominada Maciço 

co-Alagoas. 
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As rochas sedimentares ocorrem ao longo da borda Leste da bacia hidrográfica do rio 

Jaboatão e pertencem à Bacia Sedimentar do Cabo. Esta ocupa toda a faixa costeira sul do 

Estado de Pernambuco, tendo sua origem ligada à separação dos continentes Sul-Americano e 

Africano, dando surgimento ao oceano Atlântico Sul, durante o Cretáceo. Constituí uma bacia 

do tipo rift (Rift do Cabo), com espesso pacote sedimentar, atingindo mais de 3.000 metros de 

espessura (Assis e Pfaltzgraff, 2001). 

As principais unidades geológicas da bacia do Cabo que afloram na área estudada são as 

denominadas Formação Cabo (Cretáceo Inferior) e Formação Algodoais (Cretáceo Superior). 

Os sedimentos de cobertura, que recobrem rochas cristalinas e sedimentares, são 

representados por sedimentos da Formação Barreiras (Tércio-Quaterário) e por sedimentos 

recentes (Quaternário). 

Os sedimentos da Formação Barreiras têm origem continental, sendo compostos por 

areias, siltes e argilas, associados a processos fluviais. 

De acordo com Mota (2002), os sedimentos Quaternários formam praias de idade 

pleistocênica e holocênica, morfologicamente denominadas de Terraços Marinhos. Além de 

sedimentos flúvio-lagunares, de manguezais e sedimentos aluviais recentes. 

 

 

2.3 – GEOMORFOLOGIA 

 

      Entre as unidades geomorfológicas encontradas na bacia do rio Jaboatão destacam-se: 

      ● modelado cristalino – ocupa a maior parte da bacia e tem seu relevo formado 

principalmente pelas chãs e por morros isolados, com predomínio de topos arredondados 

(Foto 1). Os vales fluviais aparecem em forma de V e U (vales de fundo chato). 

● tabuleiros costeiros – caracterizam-se por apresentarem um relevo predominantemente 

plano a suavemente ondulado, com topos aplainados (Foto 2). 

      Geologicamente, estão associados à Formação Barreiras e à Formação Algodoais estando 

distribuídos de forma restrita na porção leste da bacia. A maior parte desta unidade    

encontra-se ocupada pela urbanização, restando poucas áreas desocupadas. 
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                                Foto 1: Relevo característico do modelado cristalino. 

 

 

 

 
Foto 2: Relevo predominantemente plano dos tabuleiros costeiros.  

 
 

 

● faixa litorânea – compreende o domínio geomórfico das planícies, do qual fazem parte 

formas marinhas (praia, restinga, terraços e recifes de arenito), formas fluviais (planície e 

terraço) e formas de transição (mangue, banco de areia, planície flúvio-lagunar e os depósitos 

de assoreamento gerados nesse ambiente). 
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Formas marinhas: 

Praia – corresponde à estreita e extensa faixa de areia, bem a moderadamente selecionada 

pela ação das ondas e das marés, estendendo-se por toda a faixa litorânea da porção leste da 

bacia.   

Restinga – ocorre no Leste da bacia do rio Jaboatão ao longo do litoral e no estuário do rio 

Jaboatão. 

Terraços – com altitudes variando de 2m a 8m. Sendo identificados dois níveis distintos: o 

terraço superior (que corresponde ao Terraço Marinho Pleitocênico) e o terraço inferior (que 

corresponde ao Terraço Marinho Holocênico).   

O Terraço Marinho Pleistocênico (Foto 3), em geral, apresenta-se descontínuo, pouco 

alongado e paralelo à linha de costa (Mota, 2002). Está geralmente em contato com as 

encostas pré-quaternárias e suas rampas de colúvio, ou com terras úmidas flúvio-lagunares e 

de mangues. É constituído por areias quartzosas, formando terraços de até 10m (Assunção, 

1997).  

O Terraço Marinho Holocênico (Foto 4) ocupa uma faixa alongada, de largura variável, 

paralelamente a linha de costa. Se comparado ao Terraço Marinho Pleistocênico, apresenta 

maior continuidade ao longo da costa e conserva em grande parte, as feições de cordões 

litorâneos com cristas mais próximas entre si. É formado por areias quartzosas, contendo 

proporções variáveis de fragmentos de conchas e de outros detritos orgânicos marinhos. Tem 

altitudes de 1 a 5m acima da preamar atual (Assunção, 1997). 

 

 

 
                          Foto 3: Terraço de origem marinha, formado a partir de regressão do 
                                       Pleistoceno. 
                                    Fonte: Assunção, (1997). 
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                        Foto 4: Terraço formado a partir da regressão do Holoceno (área sujeita  
                                     a erosão). 
                                        Fonte: Assunção, (1997). 

 

Recifes de arenito – são formas geralmente alongadas, que ocorrem ao longo da costa e 

que afloram por inteiro nos períodos de maré baixa. São constituídos por arenitos com 20% a 

80% de quartzo, além de feldspato e fragmentos de conchas (Assunção, 1997). 

Formas fluviais: 

Planície – dentre as formas fluviais, a planície fluvial se destaca por ocupar grandes áreas 

nas margens do rio Jaboatão (Foto 5).  

Terraços – os terraços fluviais são pouco numerosos e encontram-se descaracterizados 

devido a explotação de areia.  

 

, 
Foto 5: Área da planície fluvial do rio Jaboatão (próximo a Muribeca).  
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Formas de Transição: 

Mangue – caracteriza-se pela associação de fauna e flora típicas de planícies de maré. Os 

manguezais são formados por um substrato lamoso, rico em matéria orgânica, onde se 

desenvolve a vegetação de mangue. As áreas de mangue concentram-se no Sudeste da bacia, 

no estuário do rio Jaboatão, nas margens do baixo curso do rio e nas proximidades de 

Pontezinha.  

Bancos de areia – formados pelo aporte de sedimentos fluviais e marinhos, estão restritos 

a desembocadura do rio Jaboatão. 

Planície fluvio-lagunar – É a principal forma de transição encontrada na bacia 

hidrográfica do rio Jaboatão. Ocupa zonas entre os terraços marinhos inferior e superior, e 

entre este último e as formações pré-quaternárias. É composto por sedimentos argilo-arenosos 

e matéria orgânica. Sua origem está relacionada à última Transgressão, no Holoceno, período 

em que ocorreu o afogamento dos rios da região, gerando diversos corpos lagunares 

(Assunção, 1997). 

Depósitos de assoreamento – são encontrados na Lagoa Olho D’Água e resultam do 

processo hidrodinâmico responsável pelo aporte de descarga sólida oriundo do Canal Olho 

D’Água.   

 

 

2.4 – COBERTURA VEGETAL 

 

A cobertura vegetal na área que compreende a bacia do rio Jaboatão é composta, 

principalmente por tipos cultivados, destacando-se a cana-de-açúcar, em termos de ocupação 

territorial. As culturas de subsistência estão presentes em áreas menores, freqüentemente 

formando manchas isoladas em meio aos canaviais ou próximas a pequenos núcleos urbanos. 

A cobertura vegetal nativa encontra-se bastante devastada em decorrência do 

desmatamento e da ocupação e do uso descontrolado do solo, ocorrendo apenas em áreas 

restritas, estando representada pela mata de capoeira e por remanescentes de Mata Atlântica 

(Foto 7). Entre os tipos característicos da Mata de capoeira destacam-se a mangabeira 

(Hancornia spenciosa) e a lixeira (Curatella americana). Alguns dos tipos característicos da 

Mata Atlântica encontrados na área são: visgueiro (Parkia pendula), Manguba 

(Pseudobombax sp.) Urucuba (Virola gardneri), Mamanuba (Slonga obtusifolia), entre outros. 

Nas áreas de mangue (Foto 6) predominam as espécies de médio e pequeno porte, estando 

representadas pelo mangue vermelho (Rhizophora mangle), mangue canoé (Avicennia nitida 
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jacq.), mangue de botão (Canocarpus erectus l.) e o mangue branco (Laguncularia 

racemosa).   

A vegetação higrófila pode ser encontrada às margens da Lagoa Olho d'água e de alguns 

córregos e riachos, como por exemplo, o Salgadinho. 

Nas áreas de restingas ocorrem algumas espécies de gramíneas, mirtáceas (mangabeira), 

palmáceas (coco baboso, macaíba), orquidáceas, pteridófitas, entre outras. 

 

 

 
       Foto 6: Vista parcial dos manguezais no Canal Olho D’Água. 
                 Fonte: Leal, (2002). 
 

 

 

 

 
                         Foto 7: Resquício de mata (Vitória de Santo Antão). 
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2.4.1 Áreas de Proteção Ambiental e Reservas Ecológicas  

 

As Áreas de Proteção Ambiental, localizadas na bacia do rio Jaboatão (Anexo 2) são a 

Mata do Engenho Jardim (169ha) e o Estuário do rio Jaboatão. De acordo com a Fundação de 

Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife – FIDEM (1987), em função de sua 

localização, expressividade, cobertura vegetal e condições topográficas, essas áreas são 

consideradas de interesse para a manutenção dos ecossistemas naturais.  

As Reservas Ecológicas (Anexo 2) localizadas na bacia – áreas onde são proibidas 

atividades que modifiquem o meio ambiente, ressalvando-se as atividades científicas 

autorizadas pela autoridade competente – estão dispostas na tabela 2. 

 

 

Tabela 2 – RELAÇÃO DAS RESERVAS ECOLÓGICAS LOCALIZADAS NA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO JABOATÃO POR LOCALIZAÇÃO E ÁREA ABSOLUTA (ha) 

E RELATIVA (% DA ÁREA DO MUNICÍPIO) 
RESERVA ECOLÓGICA LOCALIZAÇÃO 

(MUNICÍPIO) 
ÁREA (ha) % COM RELAÇÃO À 

ÁREA DO MUNICÍPIO 
Mata do Eng. Jangadinha Jaboatão 84,68 0,34 

Mata de Mussaíba Jaboatão 272,20 1,10 

Mata do Manassu Jaboatão 264,24 1,07 

Mata do Eng. Salgadinho Jaboatão 257,00 0,58 

Eng. Moreninha Moreno 66,48 0,32 

 Fonte: FIDEM, 1987. 

 

 

2.5 – SOLOS: TIPOS E LOCAIS DE OCORRÊNCIA NA BACIA DO RIO JABOATÃO 

 

Sob o ponto de vista pedológico, de acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária – Embrapa – (2004), a área é dominada pelos seguintes tipos  de  solos     

(anexo 3): 

- Latossolo associado a Argissolo Vermelho-Amarelo (LPVA) – Estes solos tem como 

área de ocorrência na bacia os tabuleiros costeiros. Os latossolos são típicos de áreas planas 

ou topos de morrotes com baixa declividade e apresentam grande capacidade de infiltração de 

água superficial, devido ao grande número e tamanho dos poros.  
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- Argissolo Vermelho-Amarelo (PVA) – solos com horizontes bem diferenciados, estando 

presentes, assim como os Latossolos associados a Argissolos Vermelho-Amarelo, nas áreas de 

tabuleiros costeiros. 

- Argissolo Amarelo (PA) – são solos profundos com ocorrência nas áreas de tabuleiros 

costeiros. 

- Espodossolo (E) – solos areno-quartzosos com nítida diferenciação e seqüência de 

horizontes. Na bacia do Rio Jaboatão estão presentes na sua porção leste e sudeste. 

- Neossolos Quartzarênicos (RQ) – Constituídos por camadas estratificadas, com ou sem 

ocorrência de fragmentos conchíferos. Estão presentes ao longo do litoral e no estuário do Rio 

Jaboatão, nas áreas de Terraços Pleistocênicos e Holocênicos. 

- Organossolos (O) – Solos sujeitos à influência das marés e conseqüentemente à 

deposição de sedimentos argilo-siltosos e argilosos, misturados a detritos orgânicos. De um 

modo geral, não apresentam diferenciação de horizontes. São encontrados próximo ao 

estuário do Rio Jaboatão na porção sudeste da bacia. 

- Gleissolos (G) – Ocorrem próximo a Lagoa Olho D'Água e nas áreas de várzeas aluviais. 

São solos típicos de áreas de várzea, baixadas e fundo de vales, tendo como característica 

principal, a presença de lençol  freático a uma baixa profundidade. 
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3. OCUPAÇÃO E USO DO SOLO NA BACIA DO RIO JABOATÃO 

 

 

3.1 – ASPECTOS GERAIS 

       

A qualidade ambiental de qualquer bacia hidrográfica está diretamente relacionada com as 

condições de ocupação e uso do solo em toda a sua área de drenagem, uma vez que qualquer 

atividade desenvolvida ao longo da bacia traz reflexos importantes ao seu equilíbrio 

ambiental. 

Mendes e Cirilo (2001), destacam que os cursos d’água agem como um elemento 

integrador, acumulando de montante para jusante os efeitos de qualquer atividade 

desenvolvida na bacia hidrográfica. 

Sendo assim, o estudo das diversas formas de ocupação e uso do solo ao longo da bacia do 

rio Jaboatão é de fundamental importância para o entendimento da situação atual de 

degradação em que se encontra a sua área de abrangência. 

 

 

3.2 – OCUPAÇÃO RURAL E URBANA 

 

 A bacia hidrográfica do rio Jaboatão apresenta uma grande diversidade de formas de 

ocupação e uso do solo (Anexo 2), sendo encontrados áreas urbanas densamente povoadas, 

extensas áreas de monocultura, agricultura de subsistência, áreas de mineração, importantes 

áreas industriais, entre outras. 

Na porção Oeste da bacia, sobretudo na área que compreende o município de Vitória de 

Santo Antão, predominam as atividades ligadas à agroindústria e a agricultura de subsistência. 

A monocultura da cana-de-açúcar destaca-se como uma das principais atividades, tendo 

influenciado grande parte da ocupação rural da área, uma vez que muitos dos pequenos 

povoados localizados na bacia têm sua origem ligada às usinas e antigos engenhos.  
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Na porção Leste, há o predomínio da ocupação urbana, principalmente ao longo da        

BR-101 e BR-232 e nas áreas de morros, onde há um grande adensamento populacional 

formado, sobretudo, por população de baixa renda. 

Mas, é  na planície que ocorre uma maior densidade populacional, com grande número de 

edificações residenciais de médio a grande porte na faixa litorânea (coincidindo com as áreas 

de terraços marinhos), e de edificações de pequeno porte nas áreas de baixios. 

A tabela 3 traz os dados demográficos divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE (2000), para os seis municípios que formam a bacia hidrográfica do rio 

Jaboatão. 

 

 

Tabela 3 –  POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO JABOATÃO 

 
MUNÍCIPIO 

 
POPULAÇÃO 

TOTAL 

 
URBANA 

 
RURAL 

 
NA ÁREA DA 

BACIA 
Jaboatão dos 
Guararapes 

 
581.556 

 
568.474 

 
13.082 

 
400.211 

Moreno 49.205 38.294 10.911 16.356 

Vitória de 
santo Antão 

 
117.609 

 
99.342 

 
18.267 

 
2.387 

São Lourenço 
da Mata 

 
90.402 

 
83.543 

 
6.859 

 
1.909 

Recife 1.422.905 1.422.905 0 24.618 
Cabo de Santo 
Agostinho 

 
152.977 

 
134.486 

 
18.491 

 
945 

Fonte: IBGE, 2000. 
     CPRH/FACEPE, 2001. 
 

 

Dentre os municípios que compõem a bacia hidrográfica do rio Jaboatão, Jaboatão dos 

Guararapes se destaca como um dos mais populosos e importantes, tanto do ponto de vista 

econômico quanto do ponto de vista ambiental. É em Jaboatão dos Guararapes que estão 

instaladas a maior parte das indústrias presentes na bacia e as áreas urbanas de maior 

adensamento populacional e com os maiores problemas decorrentes da ocupação e uso 

desordenado do solo (Foto 8).    
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Foto 8: Área de ocupação desordenada (Jaboatão dos Guararapes). 

 

 

A bacia do rio Jaboatão também apresenta locais considerados sítios históricos, protegidos 

por lei (como o centro de Jaboatão dos Guararapes, o Parque Nacional dos Guararapes, Igreja 

Nossa Sra. da Piedade, Igreja Nossa Sra dos Prazeres, Povoado de Muribeca dos Guararapes, 

Estação da Rede Ferroviária, entre outros), Reservas Ecológicas, áreas de Proteção Ambiental 

e o Aterro Sanitário da Muribeca.  Dentre as áreas de lazer e turismo estão incluídas as praias 

de Piedade, Candeias e Barra de Jangadas e parques como o Parque Nacional dos Guararapes, 

o Parque Aquático de Pernambuco (Foto 9), além de hotéis fazenda e pesque-pagues. 

 

 

 
Foto 9: Parque Aquático de Pernambuco, localizado no município de Moreno. 
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3.3 – TIPOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA BACIA DO RIO JABOATÃO 

 

Os setores mais dinâmicos da economia na bacia hidrográfica do rio Jaboatão são a 

agricultura, indústria, comércio e serviços em geral, e o setor mineral. 

Na agricultura predomina a monocultura da cana de açúcar, ocupando extensas áreas da 

bacia; na policultura destaca-se o cultivo de lavouras de subsistência como macaxeira, 

inhame, feijão, milho, hortaliças e frutas. 

Como mostra o quadro 1, o setor industrial apresenta uma produção diversificada, tendo 

como principais ramos de atividades: madeira, mobiliário, têxtil, produtos minerais não 

metálicos e de papelaria e assemelhados. Em seguida, vêm os ramos de vestuário, artefatos de 

couro, químicos e plásticos (CPRH, 1998). 

Duas importantes áreas industriais se destacam na bacia: uma situada no distrito de 

Prazeres (Jaboatão dos Guararapes) ao longo da BR-101, estendendo-se até o distrito de 

Pontezinha no Cabo de Santo Agostinho; e outra, localizada no distrito do Curado, ao longo 

da BR-232. De acordo com a CPRH/FACEPE (2001), 100 indústrias estão instaladas na bacia 

do rio Jaboatão e a maior parte das empresas (91%) está situada em Jaboatão dos Guararapes.  

 

 

Quadro 1 – PRINCIPAIS RAMOS INDUSTRIAIS DESENVOLVIDOS NOS 
MUNICIPIOS QUE COMPOEM A BACIA HIDROGRAFICA DO RIO JABOATÃO 

MUNICÍPIO PRINCIPAIS RAMOS INDUSTRIAIS 

Jaboatão dos Guararapes Têxtil, papel, construção e metalurgia.  

Moreno Têxtil, madeira/mobiliário, álcool e plástico. 

Cabo de Santo Agostinho Bebidas, têxtil, madeira/mobiliário, papel, produtos 
químicos e minerais não metálicos. 

Recife Bebidas, têxtil, construção, papel e metalurgia. 

Vitória de Santo Antão Bebidas, têxtil, madeira/mobiliário, papel, produtos 
químicos e minerais não metálicos. 

São Lourenço da Mata Bebidas, têxtil, madeira/mobiliário, papel, produtos 
químicos e minerais não metálicos. 

 Fonte adaptada: CPRH, 1998. 

 

Da área total da bacia do rio Jaboatão (442km2), as indústrias ocupam cerca de 6,3km2, 

enquanto os centros urbanos e rurais ocupam uma área de 435,7km2. 

A tabela a seguir mostra a distribuição percentual das empresas por setor na bacia 

hidrográfica do rio Jaboatão. 
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Tabela 4 – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DAS EMPRESAS POR SETOR 
 

SETOR 
EM RELAÇÃO AO TOTAL 

(%) 
Químico 16 
Bebidas 3 

Produtos Alimentícios 12 
Sucroalcooleira 2 

Mecânico 2 
Papel e Papelão 4 
Matéria Plástica 13 

Têxtil 8 
Minerais Não Metálicos 9 

Materiais Elétricos/ Comunicação 4 
Lavanderia 1 
Metalúrgica 16 

Outras Fontes de Produção 2 
Produtos 

Farmacêuticos/Veterinários 
3 

Madeira 1 
Material de Transporte 4 

TOTAL 100 
                    Fonte: CPRH/FACEPE, 2001. 
 

 

O setor de comércio e serviços, assim como o setor industrial, encontra-se bastante 

diversificado, sendo representado por atividades de lazer, turismo, centros comerciais      

(Foto 10), serviços de transporte, saúde, educação, etc.   

 

 

 
Foto 10: Área de desenvolvimento de atividades comerciais (Jaboatão-centro). 
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A atividade minerária está concentrada principalmente na porção leste da bacia e 

caracteriza-se como uma atividade primária, de suporte para a indústria de construção civil. 

Segundo o Departamento Nacional da Produção Mineral – DNPM (1995), empresas de 

pequeno porte e sem autorização legal, vêm explorando argila e areia. Empresas de médio e 

grande porte exploram, com autorização legal, caulim, argila, granito e água mineral (Foto 

11). 

Como destacam Mota e Alheiros (2001), essa atividade não tem recebido na Região 

Metropolitana do Recife, o merecido destaque por parte dos órgãos que a licenciam, seja no 

que se refere ao controle da atividade mineral, do impacto ambiental ou do uso do solo 

urbano. Isso fica evidente ao se verificar a grande degradação paisagística de amplos trechos 

da RMR, particularmente, ao longo dos principais eixos rodoviários (Foto 12) e, pelo intenso 

assoreamento do sistema de drenagem natural e formal das cidades, causa principal dos 

alagamentos e inundações freqüentes nos períodos de inverno.   

Outra atividade desenvolvida na bacia é a pesca estuarina artesanal que envolve cerca de 

1.136 pessoas, das quais 45% em regime de dependência dessa atividade econômica (Leal, 

2003). A zona estuarina também é utilizada para o cultivo de espécies aquáticas. Entre os 

produtos provenientes dessas atividades, destacam-se: crustáceos, peixes, caranguejo-uça, 

entre outros. 

 

 

 
                       Foto 11: Exploração de granito próximo a Muribeca, em Jaboatão 
                                     dos Guararapes. 
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                 Foto 12: Degradação ambiental provocada pela exploração de material de 
                                empréstimo (areia, silte e argila) no município  de  Jaboatão dos  
                                Guararapes, próximo a BR – 101. 
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  4. GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DE EFLUENTES DOMÉSTICOS 

E INDUSTRIAIS 

 

 

4.1 – ASPECTOS GERAIS 

 

Um dos mais graves problemas encontrados em áreas densamente povoadas, como é o 

caso da bacia hidrográfica do rio Jaboatão, é a disposição inadequada do lixo e o lançamento 

de efluentes domésticos e industriais nos cursos d’água. 

Tem sido um grande desafio para as diversas esferas governamentais encontrar soluções 

adequadas para a destinação do lixo e dos efluentes industriais. Entre as maiores dificuldades 

está a deficiente infra-estrutura sanitária e de coleta de lixo, e a falta de planejamento e 

estrutura adequada das indústrias no que se refere ao tratamento e destino final a ser dado aos 

efluentes.  

Dados divulgados pela CPRH/FACEPE (2001), permitem a análise comparativa entre a 

carga potencial poluidora e remanescente em termos de carga orgânica lançada diariamente na 

bacia do rio Jaboatão proveniente dos esgotos domésticos, despejos industriais e agro-

industriais, como mostra a tabela a seguir. 

 

Tabela 5 – AVALIAÇÃO DA CARGA ORGÂNICA POTENCIAL E  
 REMANESCENTE NA BACIA DO RIO JABOATÃO DE ACORDO COM A ORIGEM 

 
 

ORIGEM 

CARGA 
ORGÂNICA
POTENCIAL
Kg DBO/dia 

 
% 

CARGA 
ORGÂNICA 

REMANESCENTE 
kg DBO/dia 

 
% 

Despejos Domésticos 24.105 42,9% 14.463 70,2%

Despejos Industriais 6.681,2 11,9% 3.583,6 17,4%
Despejos Agro-industriais 25.435 45,2% 2.543,5 12,4%
TOTAL 56.221,2 100% 20.590,10 100% 

           Fonte: CPRH/FACEPE, 2001. 
          * Esgoto doméstico – Carga orgânica total 

* Despejos industriais – avaliada pelas medidas realizadas nos pontos de descarga, 
          através de análises dos efluentes tratados e da vazão 

* Despejos das agro- indústrias – considerou-se que apenas 10 % da carga total dos 
          efluentes escoam (run off) para o rio Jaboatão. 
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Os dados indicam que entre as diversas fontes poluidoras localizadas na área, a carga 

poluidora proveniente dos esgotos domésticos é a principal contribuinte (70%) para a 

poluição da bacia, como mostra a Figura 4.  

 

17%
12%

70%

Despejos
Domésticos

Despejos
Industriais

Despejos Agro-
industriais

 
    Figura 4 – Gráfico do percentual referente à carga orgânica total 

remanescente na bacia do rio Jaboatão. 
 

 

 

4.2 – EFLUENTES DOMÉSTICOS 

 

A falta de saneamento básico tem sido um dos principais fatores responsáveis pelo 

agravamento da degradação ambiental da bacia hidrográfica do rio Jaboatão. De acordo com a 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente (1997), não existem, na área da bacia, 

sistemas convencionais de coleta, tratamento e disposição dos esgotos domésticos. São 

identificados apenas alguns sistemas isolados que atendem pequenas áreas e conjuntos 

habitacionais, porém, de forma precária quanto às condições de operação e manutenção.  

Apenas na faixa litorânea e nas áreas habitadas por população de maior poder aquisitivo 

são encontradas fossas sépticas, acopladas a sumidouros, valas de infiltração e filtros 

biológicos anaeróbicos. Entretanto, a manutenção desses sistemas não é realizada de forma 

adequada, provocando o lançamento de esgotos in natura nas galerias pluviais, que atingem 

os cursos de água e as praias.  

Em decorrência da falta de saneamento básico, as populações de baixa renda descartam 

seus esgotos em fossas negras, terrenos baldios e nas margens de pequenos riachos. Grande 

parte dos efluentes domésticos são também lançados diretamente nas vias públicas, que 
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escoando ao longo das linhas d’água e a céu aberto, coloca em risco a saúde das comunidades 

circunvizinhas. 

É comum, sobretudo na área urbana da bacia, o lançamento de esgotos, através de 

encanamentos, diretamente nos cursos d’água como mostra a foto 13.  

 

 

 

 
                         Foto 13: Lançamento de esgoto residencial para o rio. 
                            
 

 

Segundo a CPRH/FACEPE (2001), as galerias de águas pluviais, em sua maioria, são 

utilizadas, de forma clandestina, como coletores de esgotos brutos e de efluentes de fossas 

negras, tendo como corpo receptor os canais, riachos e rios que cortam as áreas urbanizadas 

das cidades e em alguns casos as zonas rurais. 

A tabela 6 mostra os dados obtidos pela CPRH/FACEPE (2001), referentes à carga 

orgânica proveniente de esgotos sanitários nos municípios que abrangem a bacia, indicando 

que Jaboatão dos Guararapes contribui com o maior nível de carga orgânica potencial. Isso se 

dá, sobretudo, em decorrência do grande adensamento populacional do município e da 

precária infra-estrutura sanitária. 
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                  Tabela 6 – CARGA POLUIDORA POTENCIAL* DOS ESGOTOS 
                    SANITÁRIOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JABOATÃO 

 
MUNICÍPIO 

CARGA ORGÂNICA
POTENCIAL 

(Kg de DBO /dia) (%)
Jaboatão dos 
Guararapes 

21.611 
 

Moreno 883 
Recife 1.329 

São Lourenço 
da Mata 

103 
 

Cabo de Santo 
Agostinho 

51 
 

Vitória de 
Santo Antão 

128 
 

TOTAL 24.105 
                                          Fonte: CPRH/FACEPE, 2001. 
           * O potencial poluidor foi calculado em função da contribuição de 54g de DBO/dia 
                  por habitante, de acordo com a norma do ABNT – PNB 570, considerando a 
                  redução de 40%, através do mínimo tratamento primário por fossa séptica. 
 

 

 

4.3 – EFLUENTES INDUSTRIAIS 

 

Outra importante fonte de poluição na bacia hidrográfica do rio Jaboatão é o lançamento 

de efluentes industriais e agro-industriais.  

A grande diversidade de indústrias localizadas ao longo da bacia provoca inúmeros 

problemas de ordem hídrica, degradando a qualidade das águas superficiais, sobretudo a 

qualidade das águas do rio Jaboatão (principal curso d’água da bacia). 

Os despejos líquidos lançados pelas indústrias são o resultado do descarte da água 

utilizada no processo de fabricação industrial e por essa razão, apresentam características 

peculiares para cada tipologia industrial, o que demanda tipos de tratamento diferenciados. 

De acordo com a CPRH/FACEPE (2001), a geração de efluentes industriais na bacia do 

rio Jaboatão está distribuída da seguinte forma:  

- 75% das indústrias só geram efluentes sanitários; 

- 25 % geram efluentes industriais e sanitários, dos quais:  15 % utilizam como sistema de 

tratamento para seus efluentes lagoas de estabilização; 8 % possuem sistemas de tratamento 
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específico para cada tipologia industrial; e 2% das indústrias, estas do setor sucroalcooleiro, 

utilizam o processo de fertirrigação para disposição do vinhoto e água de lavagem de cana. 

Ainda segundo a CPRH/FACEPE (2001), o destino final dos efluentes industriais na bacia 

(4.719,87 m3/dia) é o rio Jaboatão e 26.745,93 m3/dia dos efluentes gerados pelas indústrias 

do setor sucroalcooleiro tem como destino final o solo (pelo processo de fertirrigação), sendo 

que 10 % dessa vazão atinge o rio Jaboatão através do processo de escoamento superficial 

(run-off). 

As principais conseqüências geradas pela poluição proveniente de efluentes industriais 

são: deterioração dos cursos d’água, danos a fauna e flora local, disseminação de doenças de 

veiculação hídrica e conflitos de uso do solo.  

As áreas mais atingidas pela poluição de origem industrial estão localizadas nos 

municípios de Moreno e, principalmente, Jaboatão dos Guararapes, devido às inúmeras 

indústrias instaladas nesses municípios.  

 

 

4.4 – RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

Resíduo sólido pode ser definido como “qualquer mistura de materiais ou restos destes, 

oriundos dos mais diversos tipos de atividades humanas, que são descartados por não 

apresentarem utilidade à sociedade” (Philippi Jr., 1999, p.16). Podendo ser classificado de 

acordo com: a sua natureza física em seco ou molhado; sua composição química, em matéria 

orgânica ou inorgânica; e de acordo com os riscos que oferecem ao meio ambiente e a saúde 

pública, em perigoso, não inerte e inerte.    

Deve-se destacar que a questão ligada aos resíduos sólidos requer muita atenção devido 

aos riscos sanitários e ambientais que representa, uma vez que, quando o lixo não é coletado, 

tratado e disposto corretamente pode provocar a contaminação do solo e da água, gerar 

odores, atrair e propiciar o desenvolvimento de patógenos e vetores. 

Na bacia hidrográfica do rio Jaboatão a disposição inadequada do lixo constitui um sério 

problema ambiental, uma vez que, a situação do sistema de limpeza urbana nos municípios 

que compõe a bacia não tem conseguido atender adequadamente a população, provocando um 

grande acúmulo de detritos ao longo das margens dos rios e em áreas densamente povoadas 

como loteamentos, bairros de baixa renda, etc. 
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A grande quantidade de detritos em diversos pontos provoca presença de animais       

(Foto 14) e de uma euforbiácia bioindicadora de poluição a Ricinus communis, popularmente 

chamada de carrapateira ou mamona (Foto 15).  

 

 

           
        Foto 14: Acúmulo de lixo e a presença de animais nas proximidades da Vila 
                      Sotave (Jaboatão dos Guararapes). 
 
 
 
 

 

 
     Foto 15: Presença de uma planta bioindicadora de poluição a Ricinus  communis,      
                   popularmente chamada de carrapateira ou mamona (no canto direito). 
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4.4.1 Aterro Sanitário Controlado da Muribeca 

 

Está localizado na bacia do rio Jaboatão o maior depósito de resíduos sólidos de 

Pernambuco, o Aterro Sanitário Controlado da Muribeca, que entrou em funcionamento em 

1985 - quando ainda era um lixão - no bairro da Muribeca em Jaboatão dos Guararapes. 

O aterro possui 60 hectares de área e recebe lixo proveniente dos municípios de Jaboatão 

dos Guararapes (cerca de 500 toneladas/dia) e de Recife (aproximadamente 2.500 

toneladas/dia). 

Neste aterro o lixo é disposto em 12 células, em forma de pirâmide, com cerca de 25 a 30 

metros de altura e base em torno de 200 a 300 metros (Foto 16). Trata-se de um sistema 

composto por conjuntos de quatro células, formadas a partir de uma “montanha” de lixo pré-

existente. O lixo colocado sob as células é recoberto por solo retirado do entorno. 

Há um projeto de transformar esses conjuntos de quatro células (as células 1, 2, 3 e 9) em 

uma única célula e aumentar a altura das mesmas (Figura 5). O projeto também inclui o 

funcionamento de uma estação de tratamento do chorume, já em fase de operação (Foto 17).     

 

 

 

 

                                    

 

                                    Área de 

                                     acesso 

     

 
 
 
 a)                                                                           b)  Depois de preenchidos os atuais acessos, 
                                                                              as quatro   células   serão transformadas  em                     

                                                                               uma grande célula.                   
                                                           
Figura 5 – a) Modelo atual das células de disposição de lixo; b) modelo do projeto de 
ampliação das células. 
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                       Foto 16:  Célula de disposição de resíduos do Aterro da Muribeca. 

 

 

 

 

 

 
         Foto 17: Estação de tratamento do chorume no Aterro Controlado da Muribeca. 
 

 

 

A presença do Aterro da Muribeca na bacia hidrográfica do rio Jaboatão gera problemas, 

tais como: 
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- Produção de líquidos percolados (chorume), pois apesar da área ser constituída de rochas 

cristalinas (o que diminui a suscetibilidade para a contaminação), a grande espessura de solo 

residual dessas rochas acaba sendo poluído pelo lixo, aumentando assim a probabilidade de 

percolação de contaminantes.  

Também existe o risco na área de contaminação dos mananciais, pois, embora o aterro 

tenha um sistema de drenagem, o mesmo não é totalmente eficiente, acarretando uma 

drenagem subterrânea que provoca a circulação de chorume para áreas indevidas, inclusive 

para o riacho Muribequinha (Foto 18), indo o mesmo desaguar no rio Jaboatão.  

De acordo com Silva et al. (2000), pesquisas demonstram que apenas nos meses de 

estiagem o riacho Muribequinha sofre influência do chorume proveniente do Aterro da 

Muribeca, não sendo observadas alterações significativas na qualidade da água do rio 

Jaboatão em decorrência do aporte do Muribequinha.  

- Geração de gases decorrentes da decomposição da matéria orgânica presente nos 

resíduos, ocasionando um forte odor e riscos ambientais devido a sua fácil inflamabilidade.  

- Risco de deslizamento, uma vez que é encontrada na área a presença de sulcos e ravinas 

nas encostas das células de disposição de resíduos (devido a deficiente compactação das 

camadas), indicando a ocorrência de erosão linear (Foto 19). 

-Assoreamento e obstrução de cursos d’água superficiais, devido à ocorrência da erosão 

ocasionada pela movimentação de terra utilizada na cobertura do lixo ou na execução e 

manutenção de acessos. A água carreada pode atingir os cursos d’água próximos e provocar o 

seu assoreamento e obstrução.      

- Desenvolvimento de vetores, devido à presença da matéria orgânica na massa de 

resíduos, animais e insetos responsáveis pela transmissão de doenças são atraídos para o local, 

tais como, moscas, ratos, etc., além de outros animais indesejáveis como urubus.    

- Desenvolvimento da atividade de catação de lixo, atividade insalubre e que gera 

conflitos de uso.   

A presença do aterro também gera impactos econômicos e sociais, como: desvalorização 

imobiliária de áreas próximas e queda na qualidade de vida da população do entorno.  
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             Foto 18: Parte do chorume do aterro que não está sendo capitado pela 
                            estação de tratamento e que está convergindo para  o  riacho 
                            Muribequinha, sobretudo nos meses de estiagem. 

 
 
 
 
 

 

Sulcos e ravinas.  

Foto 19: Célula de disposição de resíduos apresentando sulcos e ravinas 
                                 indicando a ocorrência de risco de deslizamento. 
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5. PROCESSOS DESTRUTIVOS NA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO JABOATÃO 

 

 

A inadvertida utilização e ocupação do solo podem ativar e/ou acelerar diversos processos 

desencadeadores de problemas ambientais, como é o caso da erosão e assoreamento.  

De acordo com Salomão e Iwasa (1998), a erosão pode ser definida como o processo de 

desagregação e remoção de partículas do solo ou de fragmentos e partículas de rochas, pela 

ação combinada da gravidade com a água, vento, gelo e organismos (plantas e animais). 

De forma geral, a evolução dos processos erosivos tem início com o desmatamento, 

seguido pelo carreamento das partículas do solo (cuja velocidade depende das características 

físicas do solo, da declividade e pluviosidade) e termina com o surgimento de ravinas e 

voçorocas, induzindo aos deslizamentos e desmoronamentos. Entre as principais 

conseqüências da erosão está o assoreamento dos cursos e reservatórios de água pelos 

materiais transportados.  

Para Oliveira (1995), o assoreamento deve ser considerado, de forma ampla, num quadro 

de desequilíbrio ambiental de caracteres: geomorfológicos, porque faz parte do conjunto de 

processos do modelado do relevo; pedológico, porque o assoreamento responde à erosão que 

acompanha importantes transformações do solo, tanto física quanto quimicamente; e 

hidrológico, porque todos os processos respondem a alterações significativas do 

comportamento hídrico dos terrenos. 

Na bacia do rio Jaboatão, os processos erosivos e o assoreamento têm provocado a perda 

de volume d´água nos mananciais, redução da profundidade dos canais, trazendo reflexos 

importantes na retenção de poluentes (portanto, na qualidade da água), nas alterações na vida 

aquática, nas ocorrências de inundações e na perda da eficiência de obras hidráulicas, 

constituindo fator preocupante tanto do ponto de vista ambiental, como social. 

Entre as áreas mais atingidas pela erosão hídrica, estão: a Lagoa Olho D´Água, as áreas de 

morros e a planície de inundação do rio Jaboatão.  
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Os processos erosivos também têm afetado a área costeira da bacia, tendo como causas 

principais: obras de engenharia na costa (alterando o curso das correntes marinhas e os ciclos 

de erosão e deposição), mineração de areia nos cursos d’água, elevação do nível dos mares, 

entre outras. 

 

 

5.1 LAGOA OLHO D´ÁGUA 

 

Localizada na faixa litorânea do município de Jaboatão dos Guararapes (Figura 6), a 

Lagoa Olho D´Água (também denominada de Lagoa do Naútico ou Lagoa das Garças), está 

inserida na microbacia Olho D’Água, pertencente a bacia hidrográfica do rio Jaboatão.  

Trata-se da mais típica lagoa de restinga do Estado de Pernambuco, cujo espelho d’água 

ocupa uma área de aproximadamente 3,7km2 (FIDEM, 1996). Possui uma forma losangular e 

está instalada entre dois depósitos arenosos topograficamente mais elevados, os Terraços 

Marinhos (Superior, a Oeste e Inferior, a Leste). Corresponde a um sistema lagunar, 

extremamente raso, com dois canais artificiais: um a norte, o Canal de Setúbal, e outro a sul, o 

Canal Olho D’Água. 

A alimentação da lagoa está condicionada às precipitações nos períodos chuvosos, que 

elevam o nível das águas do rio Jaboatão, e às águas oceânicas que ingressam ciclicamente 

através do Canal Olho D’Água. 

Segundo Leal (2002), o ambiente da lagoa apresentava-se equilibrado até meados dos 

anos 60, quando teve início uma intensa pressão urbana, o que favoreceu a degradação desse 

ambiente, descaracterizando seus aspectos vegetais e faunísticos.   

A ocupação da área sem planejamento e infraestrutura adequada trouxe como 

conseqüência o acúmulo de detritos (Foto 20) e o assoreamento acelerado da lagoa, o que tem 

provocado inundações, retenção de poluentes, eutrofização, proliferação de vetores e danos à 

flora e fauna local.  

O assoreamento também tem atingido os dois canais artificiais presentes na área, 

sobretudo, o Canal de Setúbal, que de acordo com a Assis e Pfaltzgraff (2001), 

originariamente, unia a lagoa ao complexo estuarino do Capibaribe-Tejipió-Jordão, conhecido 

como bacia do Pina, e atualmente está sofrendo um intenso assoreamento, o que tem 

dificultado a circulação das águas e causado um aumento significativo da poluição.  
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Figura 6 - Localização da Lagoa Olho D’Água (Jaboatão dos Guararapes).

34º 45’

IPOJUCA

CABO DE SANTO
AGOSTINHO

MORENO

JABOATÃO
DOS

GUARARAPES

RECIFE
SÃO LOURENÇO

DA MATA

CAMARAGIBE OLINDA

ABREU E LIMA PAULISTA

IGARASSU

ARAÇOIABA
ITAPISSUMA

ITAMARACÁ

35º 00’

35º 00’

34º 45’

N

7º 40’

8º 45’

Candeias

Barra de
Jangada

Piedade

Setúbal
(Recife)

Jaboatão dos
Guararapes

Lagoa 
Olho
D’Água

N



 37
 
 

 
                     Foto 20: Acúmulo de detritos na área da Lagoa Olho D’Água  
                                    (próximo à Vila Sotave). 
 
 

 

5.2 – A PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO RIO JABOATÃO 

 

A planície de Inundação do rio Jaboatão vem sendo seriamente degradada em decorrência 

da ocupação desordenada do solo e do aterro indiscriminado de amplas áreas (Foto 21). O 

acelerado processo de urbanização, sobretudo no município de Jaboatão dos Guararapes, tem 

provocado a ocupação da planície de inundação, expondo a população aos riscos de 

inundação.  

 
                    Foto 21: Aterro da planície de inundação do rio Jaboatão, próximo  
                                   a Muribeca (Jaboatão dos Guararapes). 
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5.3 – ÁREAS DE MORROS 

 

As áreas de morros na bacia do rio Jaboatão, assim como nos demais municípios da 

Região Metropolitana do Recife, vêm ao longo dos anos, sendo ocupadas de forma 

desordenada, onde são executados cortes indiscriminados para a construção de moradias, o 

que tem ocasionado importantes desequilíbrios ambientais, por não considerar as 

características e dinâmicas do relevo. 

A ocupação de áreas instáveis, do ponto de vista geológico e de regime pluviométrico 

elevado e concentrado em curtos períodos do ano, tem conduzido ao agravamento dos 

problemas gerados pela erosão.  

Entre os fatores desencadeadores e/ou aceleradores dos processos erosivos nos morros 

localizados na bacia do rio Jaboatão estão: a redução/eliminação da cobertura vegetal, a 

fixação de obstáculos à drenagem natural das águas precipitadas (muros e detritos), e a 

impermeabilização de grandes superfícies (aumentando a descarga de águas pluviais).  

Outra importante causa dos atuais problemas na área tem sido a ocupação de encostas 

degradadas e abandonadas pela mineração, que com os cortes e aterros escalonados para a 

criação de patamares para a construção de moradias, ficam desprotegidas e sujeitas a 

acidentes em decorrência das rupturas do relevo (Mota e Alheiros, 2002). 

As regiões mais atingidas pela erosão (Foto 22) e deslizamentos de encostas na bacia 

estão localizadas no município de Jaboatão dos Guararapes, são elas: os bairros do Ibura, Vila 

Rica, Santo Aleixo, Jaboatão Velho e Cavaleiro. 

 

 
Foto 22: Erosão na área de morros (Jaboatão dos Guararapes). 
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5.4 – A ZONA COSTEIRA 

 

Os processos erosivos na costa do Nordeste são históricos, porém, a ação humana, através 

da ocupação acelerada e desordenada, vem causando sérias interferências e agravando muito o 

problema.  

Segundo Alheiros (1995), a intensa ocupação da área costeira tem potencializado ainda 

mais a erosão, transformando muitos trechos da costa pernambucana em uma seqüência de 

baías artificiais sujas e inadequadas ao banho, devido à baixa circulação e a presença de 

emissários de esgotos domésticos em vários pontos.  

A grande valorização pela qual tem passado a zona costeira vem provocando a expansão 

da ocupação urbana ao longo do litoral, através da implantação de loteamentos, 

desmatamentos de mangues e estuários, aterros indiscriminados, construções irregulares, etc., 

o que tem acarretado sérios desequilíbrios ao meio físico. 

Onde a ação erosiva está ativa (área costeira de Jaboatão dos Guararapes, sobretudo, nas 

áreas próximas a foz do rio Jaboatão), são observados inúmeros problemas decorrentes da 

erosão costeira. 

Um dos pontos mais atingidos é a praia de Barra de Jangadas (Jaboatão dos Guararapes) 

onde para conter a erosão acelerada da costa foram construídos muros, diques, além da 

colocação de pedras (Foto 23). Porém, essas barreiras vêm provocando danos em áreas 

vizinhas, pois, as ondas ao encontrar um muro ou um dique de proteção passam a adquirir 

mais energia, causando problemas mais adiante (Foto 24). A área já se encontra seriamente 

afetada, pois, a faixa de praia vem perdendo sedimento constantemente, casas a beira mar 

estão sendo atingidas e o potencial turístico vem sendo afetado, além de inúmeros outros 

problemas. 

Também estão sendo atingidas pela erosão as praias de Candeias e Piedade (está última, 

em menor proporção). 
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 Foto 23: Colocação de pedras para impedir a erosão costeira em Barra de 

                         Jangadas (Jaboatão dos Guararapes).  
 

 

 

 
          Foto 24: Erosão costeira em Barra de Jangadas, Jaboatão dos Guararapes. 
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6. QUALIDADE DA ÁGUA E DO AR NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 

JABOATÃO 

 

 

6.1 – QUALIDADE DA ÁGUA: ASPECTOS GERAIS 

 

Os problemas ligados à questão hídrica no Brasil vêm ao longo dos anos chamando a 

atenção da sociedade devido a grave deterioração pela qual está passando os cursos d’água e 

os aqüíferos brasileiros. 

A escassez de água em quantidade, e sobretudo, em qualidade tem gerado uma série de 

pesquisas e monitoramentos a cerca da atual situação dos recursos hídricos no País. 

No Estado de Pernambuco a bacia hidrográfica do rio Jaboatão constitui-se em uma das 

áreas mais degradadas, em função, especialmente, da elevada poluição hídrica decorrente do 

lançamento nos cursos de água de efluentes domésticos e industriais e do deflúvio superficial 

urbano e agrícola.  

A falta de planejamento e de infra-estrutura adequada nos municípios que compõe a bacia 

tem contribuído de forma significativa para a elevação dos níveis de poluição das águas do rio 

Jaboatão.  

 

 

6.2 – CLASSIFICAÇÃO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS DA 

BACIA DO  RIO JABOATÃO 

 

A Resolução n° 20, de 18 de junho de 1986 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), estabelece critérios e condições a serem atendidos pelos mananciais brasileiros, 

classificando-os em 5 diferentes classes de acordo com a qualidade da água, definindo para 

cada uma dessas classes diferentes tipos de uso possíveis, como mostra o quadro 2. 

Baseado na classificação definida pela Resolução CONAMA N° 20/86, o Governo do 

Estado de Pernambuco, através do Decreto Lei no 7.269, de julho de 1981, classificou as 

águas da bacia hidrográfica do rio Jaboatão em 3 classes de qualidade da água (Anexo 4): 
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- Classe 1: trecho à montante do município de Moreno e na porção próxima ao limite 

norte da bacia. 

- Classe 2:  rios localizados na área que abrange o município de Moreno (à montante de 

Jaboatão dos Guararapes) e a Lagoa Olho d’água. 

- Classe 3: a partir da área à jusante de Moreno até o deságüe do rio Jaboatão no mar. 

 
 

Quadro 2 – CLASSES DE QUALIDADE DAS ÁGUAS SEGUNDO RESOLUÇÃO 
CONAMA NO 20, DE 18/06/1986 

CLASSE USO 
ESPECIAL Abastecimento sem prévia ou com simples desinfecção 
  Preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas 
  Abastecimento doméstico após tratamento simplificado 
  Proteção das comunidades aquáticas  
CLASSE 1 Recreação de contato primário (natação, mergulho, esqui) 
  Irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas rentes ao solo 
  Criação natural e/ou intensiva de espécies destinadas à alimentação humana
  Abastecimento doméstico após tratamento convencional 
  Proteção das comunidades aquáticas 
CLASSE 2 Recreação de contato primário (natação, mergulho, esqui) 
  Irrigação de hortaliças e plantas  frutíferas 
  Criação natural e/ou intensiva de espécies destinadas à alimentação humana 
  Abastecimento doméstico após tratamento convencional 
CLASSE 3 Irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras 
  Dessedentação de animais   
  Navegação 
CLASSE 4 Harmonia paisagística 
  Usos menos exigentes 
Fonte: Tucci, 2002. 

 

A Universidade Federal de Pernambuco, através do Laboratório de Saneamento 

Ambiental, tem realizado desde 1999 coletas bimestrais em 7 pontos permanentes (Anexo 4) 

com o objetivo de avaliar as condições ambientais dos cursos d’água que compõem a bacia 

hidrográfica do rio Jaboatão. 

O quadro 3 e apresenta a localização dos pontos de monitoramento mantidos pela UFPE 

ao longo do rio Jaboatão. 
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Quadro 3 – LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE MONITORAMENTO DA UFPE NA  
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JABOATÃO. 

PONTOS DE 
MONITORAMENTO LOCALIZAÇÃO 

P1   Próximo a nascente do rio Jaboatão (Vitória de Santo Antão) 
P2   Barragem de Jussara (Moreno) 
P3   À montante da cidade de  Moreno 
P4   À jusante da cidade de Moreno 
P5   Jaboatão dos Guararapes (próximo a Portela) 
P7   Muribeca (Jaboatão dos Guararapes) 
P8   Jaboatão dos Guararapes (na ponte da  BR  101 Sul) 

        Fonte: UFPE, 2004. 

 

A Companhia Pernambucana do Meio Ambiente (CPRH) também realiza, desde 1990, 

monitoramentos sistemáticos da qualidade das águas da bacia hidrográfica do rio Jaboatão, 

através de análises de qualidade da água, tendo como base os padrões da Resolução 

CONAMA n0 20/86. Como mostra o quadro 4, as estações de monitoramento da CPRH 

(Anexo 4) estão localizadas no trecho compreendido entre o centro do município de Moreno e 

Jaboatão dos Guararapes, e portanto abrange a área mais povoada da bacia e onde estão 

instaladas a maior parte das indústrias.    

 

Quadro 4 - ESTAÇÕES DE  AMOSTRAGEM DA REDE  DE  MONITORAMENTO  DA   
CPRH NA BACIA DO RIO JABOATÃO 

ESTAÇÕES  ATIVAS LOCAL 
JB 2-10 Rio Jaboatão, a jusante da cidade de Moreno. 
JB 3-20 Rio Jaboatão, na ponte de pedestres próximo à Avenida Gal. 

Dantas Barreto, a jusante da Usina Bulhões, em Jaboatão dos 
Guararapes. 

JB 3-35 Rio Duas Unas, próximo à foz, perto do Ginásio da REFNE, na 
cidade de Jaboatão dos Guararapes. 

JB 3-40 Na ponte de acesso à Fazenda Vila Natal, a jusante da Fábrica 
Portela, em Jaboatão dos Guararapes.  

JB 3-41 Rio Jaboatão, na ponte da Armindo Moura, por trás do 14 
BIMZ do Exército, em Jaboatão dos Guararapes (a jusante do 
Conjunto Industrial Multifabril).  

JB 3-55 Rio Jaboatão, após receber o rio Suassuna na ponte próximo a 
antiga Usina Muribeca. 

Fonte: CPRH, 2003. 

 

 

 



 44
 

6.2.1 Parâmetros utilizados nas análises de qualidade da água 

 

Para a análise da qualidade da água são utilizados diversos parâmetros físico-químicos e 

biológicos, tais como: Temperatura, Cor, Turbidez, Oxigênio Dissolvido (OD), etc.  

Dentre esses parâmetros, foram selecionados para o tratamento analítico ora apresentado o 

Oxigênio Dissolvido (OD), a Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e o Número Mais 

Provável (NMP) de Coliformes Fecais, por serem indicadores significativos do grau de 

poluição e contaminação das águas.  

 

● Oxigênio Dissolvido 

 

Para a manutenção da vida aquática é necessário que a quantidade de oxigênio dissolvido 

(OD) presente na água seja suficiente para a manutenção das condições naturais de equilíbrio 

dos processos metabólicos. 

Todo manancial possui a capacidade de repor o oxigênio utilizado pelas bactérias na 

decomposição de matéria orgânica, através da absorção do oxigênio da atmosfera ou através 

da atividade de organismos fotossintetizantes. Entretanto, há casos em que a reposição de 

oxigênio é insuficiente para cobrir o consumo o que provoca sérios desequilíbrios ecológicos, 

podendo resultar na morte de peixes e de outros organismos aeróbicos (Gomes, 2001). 

Baixos teores de oxigênio dissolvido podem indicar que houve uma intensa atividade 

bacteriana decompondo a  matéria orgânica lançada na água. 

Os principais consumidores de oxigênio são os despejos domésticos e industriais com 

características orgânicas. 

 

● Demanda Bioquímica de Oxigênio   

 

A Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) é um parâmetro bastante utilizado na 

caracterização de esgotos domésticos e industriais, sobretudo, quando se avalia o seu 

potencial de causar poluição orgânica (Gomes, 2001). 

A DBO de uma água indica a quantidade de oxigênio necessária para oxidar a matéria 

orgânica por decomposição microbiana aeróbica para uma forma inorgânica estável. Sua 

determinação é realizada em laboratório, observando-se o oxigênio consumido em amostras 

de líquidos, durante 5 dias à temperatura de 20 0 C. 
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Elevados níveis de DBO indicam a presença de grande concentração de matéria orgânica 

biodegradável, podendo provocar o desaparecimento de peixes e demais seres aquático.  

 

● Número Mais Provável de Coliformes Fecais 

 

O Número Mais Provável (NMP) de Coliformes Fecais é um importante indicador de 

poluição. A presença de coliformes fecais indica que as águas receberam matéria fecal e que 

podem, portanto, conter microrganismos patogênicos responsáveis pela transmissão de 

doenças de veiculação hídrica, tais como cólera, febre tifóide, etc. 

O lançamento de esgotos domésticos sem tratamento é o grande responsável pela presença 

de coliformes fecais nos rios. 

O Decreto Lei N0 7.269, de 05 de junho de 1981, do Estado de Pernambuco,  estabelece  

limites para os parâmetros utilizados nas análises de qualidade da água, de acordo com as 

normas do CONAMA. O quadro 5 mostra quais os limites estabelecidos para o Oxigênio 

Dissolvido (OD),  Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e Número Mais Provável (NMP) 

de Coliformes Fecais, para as classes nas quais estão enquadrados os cursos d’água da bacia 

hidrográfica do rio Jaboatão.  

 

 Quadro 5 – LIMITES DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA AS CLASSES 1, 2  
E 3, DE  ACORDO COM O DECRETO LEI N0 7.269/81 

LIMITE DE CLASSE PARÂMETROS DE QUALIDADE 
UNIDADE CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3

Oxigênio Dissolvido – OD mg/l ≥6,0 ≥5 ≥4,0 

Demanda Bioquímica de 
Oxigênio – DBO 

mg/l ≤3,0 ≤5,0 ≤10,0 

Número Mais Provável de 
Coliformes fecais – NMP 
de coliformes 

NMP/100 1.000 1.000 4.000 

    Fonte: CPRH, 1999.  

 

 

6.2.2. Resultados Obtidos 

 

Utilizando-se os dados obtidos pela UFPE e CPRH durante o ano de 2003, verificam-se os 

seguintes resultados: 
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– Para o Oxigênio Dissolvido (OD), os pontos 5, 7 e 8, monitorados pela UFPE em 2003, 

apresentam-se muito abaixo dos limites estabelecidos pelo Decreto Lei N0  7.269, de 

05/06/81, do Estado de Pernambuco, em quase todos os meses do ano, como mostra a     

figura 7. 

Isto decorre do fato destes pontos estarem localizados na área de maior adensamento 

populacional da bacia do rio Jaboatão (município de Jaboatão dos Guararapes), onde é grande 

número de indústrias poluidoras, provocando o lançamento de elevada carga de efluentes 

domésticos e industriais com características orgânicas, fazendo com que haja um aumento 

significativo do consumo de oxigênio.   
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            Figura 7 –  Oxigênio Dissolvido nos pontos monitorados pela UFPE no ano 
                               de 2003.  
                        Fonte: UFPE, 2004. 

 

 

Os dados divulgados pela CPRH confirmam que os níveis de Oxigênio Dissolvido (OD) 

no rio Jaboatão estão muito abaixo do limite esperado em quase todas as estações 

monitoradas, sobretudo nas estações localizadas após Jaboatão-Centro, onde em alguns meses 

do ano constatou-se nível 0,0 de OD (Figura 8).   
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Figura 8 – Oxigênio Dissolvido (2003) nas estações de monitoramento da 

                                    CPRH localizadas na bacia do rio Jaboatão. 
                           Fonte: CPRH, 2003. 

 

 

 

– Os dados referentes à Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), de acordo com a UFPE 

(2004), durante o ano de 2003 mantiveram-se dentro dos limites estabelecidos para as três 

classes de qualidade da água na bacia do rio Jaboatão nos pontos P1 e P2 (área 

predominantemente agrícola), como mostra a figura 9. Nas áreas de maior densidade 

populacional, correspondentes as estações localizadas nos municípios de Moreno e Jaboatão 

dos Guararapes e onde existe uma intensa atividade industrial (distrito de Pontezinha), 

ocorreram os maiores índices de DBO, principalmente no ponto P5 que está localizado logo 

após o centro de Jaboatão dos Guararapes.   

Os dados obtidos pela CPRH também constataram que em termos de DBO, o rio Jaboatão 

apresentou, em 2003, níveis que ultrapassaram o limite máximo estabelecido para as três 

classes de qualidade da água em quase todas as estações monitoradas (Figura 10).  
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              Figura 9 – Demanda Bioquímica de Oxigênio nos pontos monitorados 
                               pela UFPE  no ano de 2003.  
                            Fonte: UFPE, 2004. 
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               Figura 10 – Demanda Bioquímica de Oxigênio nas estações de monitoramento 
                                  da CPRH localizadas na bacia do rio Jaboatão. 

                          Fonte: CPRH, 2003. 

 
 
- Os níveis do Número Mais Provável (NMP) de Coliformes fecais, segundo dados da 

UFPE, mantiveram-se dentro dos limites máximos esperados para os pontos P1, P2 e P3. Os 

pontos P4, P5, P7 e P8, apresentaram em alguns meses índices muito elevados, como  mostra 

a figura 11. 
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Um dos grandes fatores responsáveis por esses índices é a precariedade do sistema 

sanitário dos municípios pertencentes à bacia hidrográfica do rio Jaboatão, provocando o 

despejo de esgotos domésticos diretamente nos cursos d’água (Foto 25).  
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      Figura 11 – Número Mais Provável de Coliformes Fecais nos pontos monitorados 
                         pela UFPE no ano de 2003.  
                    Fonte: UFPE, 2004. 

 
 

 

 
                       Foto 25: Lançamento de esgoto residencial in natura no rio. 
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No ano de 2003, para a análise do Número Mais Provável de Coliformes Fecais, a 

CPRH   realizou coletas nos meses de janeiro, maio e setembro e os dados obtidos demonstraram 

que em todas as estações monitoradas os índices ultrapassaram muito os limites estipulados, que 

são de 1.000 NMP/100ml para a classe 2 e de 4.000 NMP/100ml para a classe 3 (figura 12).  
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                  Figura 12 – Número Mais  Provável  de Coliformes Fecais nas estações de 
                                     monitoramento da CPRH localizadas na bacia do rio Jaboatão. 

                            Fonte: CPRH, 2003. 

 
 

 

 

6.2.3 Índice de Qualidade da Água (IQA) da bacia do rio Jaboatão  

 

Com o objetivo de facilitar a interpretação das informações obtidas referentes à qualidade 

da água do rio Jaboatão, o Laboratório de Saneamento Ambiental da UFPE, realizou o cálculo 

do Índice de Qualidade da Água – IQA, a partir de nove dos parâmetros analisados, 

considerados relevantes para a avaliação de qualidade das águas. São eles: Temperatura, 

Turbidez, pH, DBO, Coliformes Fecais, Nitrogênio Total, Fósforo Total, Sólidos Totais e 

Oxigênio Dissolvido.  
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O IQA foi desenvolvido e adaptado pela CETESB, a partir de um estudo realizado em 

1970 pela “National Sanitation Foundation” dos Estados Unidos, tendo como determinante 

principal a utilização da água para abastecimento público. 

A partir dos resultados obtidos com as análises são atribuídos conceitos aos valores de 

IQA, como mostra a tabela 7.  

                          

 

 

 

Tabela 7 – CONCEITOS ATRIBUÍDOS AOS VALORES 
DE IQA 

DE 80 A 100 ÓTIMA 

DE 52 A 79 BOA 

DE 37 A 51 ACEITÁVEL 

DE 20 A 36 RUIM 

DE  0 A  19 PÉSSIMA 

                        Fonte: UFPE, 2004. 

 

 

 

A divisão das áreas de coleta para a análise de qualidade da água do rio Jaboatão em 

diferentes subáreas (UFPE, 2004), de acordo com a ocupação e uso preponderantes do solo 

(Anexo 4) , foram obtidos os seguintes resultados:    

 

● Subárea 1 – Corresponde aos pontos de coleta P1 e P2, onde a principal atividade 

desenvolvida é a agricultura de subsistência e a monocultura da cana-de-açúcar. Sendo assim, 

trata-se de uma área de drenagem agrícola, onde o rio Jaboatão serve inclusive como meio de 

irrigação. 

A figura 13 mostra que os dados de IQA correspondentes ao período de dezembro de 2002 

a março de 2004, obtidos nos dois pontos de coleta possuem uma similaridade apresentando 

valores considerados Ruins. 

 



 52
 

0

10

20

30

40

50

60

dez/02 abr/03 ago/03 dez/03

Período (Mês/Ano)

Ín
di

ce
 d

e 
Q

ua
lid

ad
e 

da
 Á

gu
a

(I
Q

A
)

P1

P2

ACEITÁVEL

RUIM

PÉSSIMA

 
                    Figura 13 – Índice de Qualidade da Água na Subárea 1 do rio Jaboatão. 

                        Fonte: UFPE, 2004. 
 

 

 

 

● Subárea 2 – Estão localizados nesta subárea os pontos P3, P4 e P5. Os dados coletados 

nos pontos P3 e P4, demonstram a influência exercida pelo centro urbano do município de 

Moreno sobre a qualidade das águas do rio Jaboatão. Estando localizado à montante de 

Moreno, o trecho que compreende o ponto P3 apresentou durante o período estudado uma 

qualidade da água superior àquela verificada no ponto P4, à jusante de Moreno (Figura 14).  

O ponto P5, localizado à jusante do município de Jaboatão dos Guararapes apresentou, no 

mesmo período, Índices de Qualidade da Água considerados Péssimos, em decorrência da 

forte influência exercida pelo grande adensamento populacional e pela presença de um grande 

número de indústrias.   
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                      Figura 14 – Índice de Qualidade da Água na Subárea 2 do rio Jaboatão. 

                         Fonte: UFPE, 2004. 

 

 

● Subárea 3 – Compreende a área onde estão localizados os pontos de coleta P7 e P8, 

os quais apresentaram no período analisado Índices de Qualidade da Água entre Ruim e 

Péssimo (Figura 15). Esses baixos índices têm como causa principal a forte influência 

exercida pela área urbano-industrial de Jaboatão dos Guararapes.  
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                   Figura 15 – Índice de Qualidade da Água na Subárea 3 do rio Jaboatão. 

                            Fonte: UFPE, 2004. 
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6.3 – QUALIDADE DO AR 

 

 

A presença de atividades agrícolas que provocam queimadas (monocultura da cana-de-

açúcar) e de importantes áreas industriais emissoras de poluentes atmosféricos tem 

comprometido a qualidade do ar em diversos trechos da bacia hidrográfica do rio Jaboatão. 

As populações residentes nas áreas próximas as grandes industrias, como é o caso da área 

vizinha a Fábrica Portela (Foto 26) em Jaboatão dos Guararapes, são as mais atingidas pela 

poluição atmosférica. 

 

 
 

 
         Foto 26: Emissão de gases poluentes pela Fábrica de Papel Portela (Jaboatão  
                        dos Guararapes). 
 
 
 
Através de uma Rede de Monitoramento iniciada em 1991, a CPRH, vem realizando 

pesquisas a respeito da qualidade do ar na Região Metropolitana do Recife, utilizando como  

base para o Índice de Qualidade do Ar o PSI - Poluttant Standards Index, desenvolvido pela 

Agência Americana de Proteção ao Meio Ambiente (USEPA). 

Os poluentes monitorados são: partículas totais em suspensão (PTS). fumaça, dióxido de 

enxofre (SO2), dióxido de nitrogênio (NO2). 

De acordo com os dados obtidos em 2001, a qualidade do ar na bacia do rio Jaboatão, de 

modo geral, vem se mantendo entre Boa e Regular, não afetando significativamente a 

qualidade das águas do rio Jaboatão, não havendo, segundo a CPRH/FACEPE (2001), 
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evidencias de impactos ambientais diretos e imediatos devido à topografia da região e as boas 

condições da dispersão das emissões na atmosfera. 

O quadro 6 apresenta o padrão e a classificação da qualidade do ar de acordo com os 

dados obtidos. 

 
Quadro 6 – PADRÃO E CLASSIFICAÇÃO DA QUALIDADE DO AR  DE ACORDO 

COM A CPRH 
VARIAÇÃO DOS ÍNDICES 

DE QUALIDADE 
CLASSIFICAÇÃO DA 
QUALIDADE DO AR 

SIGNIFICADO 

0 - 50 Boa Índices abaixo da metade dos 
Padrões 

51 - 100 Regular Índices abaixo dos Padrões 
101 - 199 Inadequada Índice acima dos Padrões 

200 - 299 Má Índices acima do nível de 
atenção 

300 - 399 Péssima Índices acima do nível de 
alerta 

> 400 Crítica Índices acima do nível de 
emergência 

Fonte: CPRH, 2004. 
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7. SIG APLICADO A BACIAS HIDROGRÁFICAS 

 

 

7.1 – OS SISTEMAS DE GEOINFORMAÇÃO: ASPECTOS GERAIS 

 

O crescente desenvolvimento tecnológico, sobretudo, de sistemas computacionais, vem 

contribuindo significativamente para o avanço dos estudos acerca dos problemas ambientais. 

Um importante exemplo dessa contribuição são os Sistemas de Geoinformação (SIG) e suas 

inúmeras formas de aplicação. 

Existem uma série de definições para SIG, podendo-se destacar:  

Poderoso conjunto de tecnologias para aquisição, armazenamento, recuperação, 

transformação e exibição de dados espaciais do mundo real (Burrough, 1986). 

Conjunto de procedimentos manuais e computacionais empregado para armazenar e 

manipular dados georreferenciados (Aranoff, 1989).  

Sistema de apoio à decisão onde são integrados e relacionados dados espaciais 

georreferenciados aos problemas de determinado ambiente. (Cowen, 1989).  

Como destaca Câmara et. al. (1996), “as definições de SIGs refletem, cada uma à sua 

maneira, a multiplicidade de usos e visões possíveis desta tecnologia e apontam para uma 

perspectiva interdisciplinar de sua utilização”. 

 

 

7.1.1 Breve Histórico 

 

Os primeiros SIG foram desenvolvidos no Canadá na década de 1960, sendo parte de um 

plano estratégico governamental de longo prazo para criar um inventário automatizado de 

recursos naturais. No início, os principais objetivos do sistema eram o planejamento de 

recursos naturais e o uso do solo. 
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Durante os anos 70, desenvolveram-se fundamentos matemáticos voltados para a 

cartografia. Neste período ocorreram importantes avanços tecnológicos,  sobretudo no que se 

refere à capacidade de interatividade computacional (Tomlinson, 1990). Até então, apenas 

grandes organizações utilizavam SIG em sistemas de grande porte.  

Na década de 1980, com a popularização e barateamento dos computadores pessoais e 

bancos de dados, ocorreu uma maior difusão do SIG com a incorporação de muitas e novas 

funções, inclusive na análise espacial. 

O progresso tecnológico vem facilitando o desenvolvimento de SIG e permitindo o 

aperfeiçoamento dos mecanismos de aquisição de dados georreferenciados. Isto tem 

possibilitado um aumentou na complexidade da coleta, armazenamento, manipulação e 

visualização dos dados, em função do seu volume, variedade e heterogeneidade. 

Segundo destaca Câmara et al. (1996), atualmente, as aplicações de SIG variam na 

extensão da área geográfica considerada (que pode abranger desde um quarteirão em uma 

cidade até o globo terrestre); equipamento utilizado (desde um computador pessoal até super-

computadores); abrangência (de interesse particular até patrocínio de agências 

governamentais abrangendo diferentes países) e equipe técnica (que requer profissionais com 

formação adequada).  

A figura 16 apresenta um fluxograma básico de um SIG. 

 

 
                Figura 16 – Fluxograma básico de um Sistema de Geoinformação. 
                              Fonte: Câmara et. al., 1996.
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7.1.2 Componentes principais 

 
 

Um Sistema de Geoinformação para funcionar de modo eficaz necessita de alguns 

componentes básicos, são: 

● Aplicação 

A aplicação diz respeito à finalidade para qual se quer desenvolver o sistema aplicativo 

com base em SIG.  

A fase inicial de estruturação de um Sistema de Geoinformação compreende o 

conhecimento da aplicação, que é de extrema importância para o bom funcionamento do 

sistema, uma vez que os dados a serem considerados vão depender da definição dos 

propósitos. 

Existem inúmeras aplicações possíveis em SIG, como mostra o quadro 7. 

 

Quadro 7 – EXEMPLOS DE APLICAÇÕES POSSÍVEIS EM SISTEMAS DE 
GEOINFORMAÇÃO 

 
APLICAÇÕES 

 
EXEMPLOS 

 
 
Sócio-econômicas 

acompanhamento e inventário de cadastros imobiliários rurais 
ou urbanos; definição de políticas para uso de solo; serviços de 
utilidade pública (redes de telefonia, esgotos, eletricidade, 
transportes); estudos de marketing; alocação de recursos em 
geral para manutenção ou expansão da infraestrutura de uma 
região, etc. 

 
Ambientais 

monitoração do desflorestamento; monitoração da emissão e 
ação de poluentes; gerenciamento costeiro; planejamento e 
supervisão de redes hidroelétricas, etc. 

 
 
Gerenciamento e 
Planejamento 

identificar regiões de expansão urbana; definir locais de aterros 
sanitários; gerenciamento de recursos agrícolas (por ex. na 
análise de áreas de cultivo, identificação de épocas de 
estiagem, etc); planejamento e controle de obras públicas; 
planejamento da defesa civil, etc. 

 
Saúde 

monitoramento de casos de doenças, determinação de ações na 
área da saúde, etc. 

Fonte: Câmara, et. al., 1996.  
 
 

● Equipamentos Computacionais e Eletrônicos  

Formados pelo computador (CPU), servidores de rede, dispositivos de entrada (teclado, 

scanner, mesa digitalizadora, mídia magnética, dentre outros) e de saída (monitor, impressora, 

plotter, entre outros).  
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É de fundamental importância a escolha de equipamentos adequados para que o sistema 

aplicativo funcione de forma eficiente. 

 

● Programas Computacionais 

Os programas têm como funções básicas: permitir a entrada de dados; possibilitar a 

armazenagem, gerenciamento, e análise dos dados; saída e apresentação de informações; 

transformação dos dados; Interação com o usuário.  

São exemplos de programas: ArcView, Spring.  

 
 

● Dados Espaciais 

Formados por dados gráficos e dados descritivos, os dados espaciais possuem uma 

posição espacial, ou seja, uma localização geográfica definida, expressa através de sistema de 

coordenadas cartográficas (Figura 17). 

Os dados espaciais caracterizam-se por dois componentes fundamentais: 

Dados gráficos – descrevem a localização, as feições geográficas e os relacionamentos 

espaciais entre as feições. Compõem a base cartográfica, que é constituída de dois elementos 

principais: a rede de pontos de referência e o mapa. Como destaca Sá (2001), a rede de pontos 

de referência é a base do sistema cartográfico, pois define as coordenadas a partir do sistema 

de referência.   

Dados descritivos – elementos que descrevem ou caracterizam as feições representadas no 

mapa. 

Deve-se destacar também a importância do componente tempo que está associado aos 

dados espaciais, uma vez que quase todos os fenômenos concretos que ocorrem na superfície 

terrestre estão relacionados com intervalos ou instantes de tempo (Sá, 2001). 

 

 

      ● Equipe Técnica.  

Sua constituição vai depender da aplicação pretendida. A escolha da equipe técnica é um 

dos componentes mais difíceis no desenvolvimento de um sistema aplicativo com base em 

SIG, uma vez que exige a atuação de profissionais especializados e com formação adequada 

para a aplicação que está sendo desenvolvida. 
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                   Figura 17 – Exemplo de relacionamento entre dados gráficos e não-gráficos 
                                      através de coordenadas. 
                                  Fonte: Carvalho, Pina, Santos, 2000. 

 
 
 
 
 

7.2 – IMPORTÂNCIA DA APLICAÇÃO DO SIG NOS ESTUDOS E ANÁLISES DE 

BACIAS HIDROGRÁFICAS 

 
 
 
A bacia hidrográfica, cada vez mais utilizada como unidade de planejamento e gestão 

territorial, tem tido sua qualidade ambiental afetada por problemas gerados pela crescente 

demanda por água e pela ocupação e uso desordenado do solo, decorrentes do acelerado 

crescimento populacional, industrialização, pressões na agricultura, etc. A conseqüente 

degradação ambiental verificada, sobretudo nas áreas urbanas, vem tornando cada vez mais 

urgente a utilização de sistemas que tornem as informações mais precisas e rápidas.Os 

sistemas aplicativos com base em SIG vêm sendo desenvolvidos nas mais diversas áreas do 

conhecimento. Nos estudos acerca de bacias hidrográficas, onde as variáveis sócio-

econômicas (população, número de indústrias, etc.) e ambientais (vegetação, clima, solos, 

etc.) envolvidas possuem grande heterogeneidade temporal e espacial, a utilização do SIG tem 

possibilitado uma maior eficiência ao planejamento, gestão, gerenciamento e proteção de sua 

qualidade (Centeno e Kishi, 1992). 

Entre os inúmeros benefícios do SIG podem ser citados: 
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- criação de uma base de dados georreferenciado, possibilitando relacionar todos os 

aspectos ambientais, sociais e econômicos; 

- identificação da posição geográfica com as respectivas coordenadas das informações 

armazenadas; 

- viabilização de entrada de dados em grande quantidade e de natureza diversa; 

- facilidade de atualização das informações; 

- processamento rápido e eficiente dos dados possibilitando as inter-relações entre os 

planos de informação; 

- possibilidade de seleção de cartas temáticas conforme o interesse do usuário.Outra 

importante característica do SIG é permitir a integração de informações espaciais de origem e 

formato diversos numa base de dados espaciais, possibilitando a geração de novas 

informações e sua visualização cartográfica.  

Devido a todas essas possibilidades e benefícios, o SIG vem se destacando como 

instrumento de apoio em recursos hídricos por permitir a atualização dos dados de forma 

rápida e eficaz e a representação de alternativas e soluções para os mais diversos problemas 

encontrados em bacias hidrográficas, além de permitir monitorar e simular condições que 

poderiam ocorrer dentro das mesmas. 

 

 

7.3 – O CASO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JABOATÃO 

 

O diagnóstico ambiental de uma bacia hidrográfica envolve uma complexidade de 

informações acerca dos diversos fatores físicos, bióticos e antrópicos presentes na sua área de 

abrangência. 

A utilização dos Sistemas de Geoinformação para a área da bacia hidrográfica do rio 

Jaboatão teve como objetivo principal apresentar um exemplo de como a utilização do SIG 

pode auxiliar na compreensão e análise dos inúmeros problemas que atualmente atingem a 

bacia, gerando informações úteis ao planejamento e tomada de decisões. 

 

 

7.3.1 O SIG PARA A ÁREA DA BACIA DO RIO JABOATÃO 

 

A aplicação desenvolvida constou de quatro etapas fundamentais: 

1 – Identificação da situação real 
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Nesta etapa, a partir da realização do diagnóstico ambiental da bacia hidrográfica do rio 

Jaboatão, foi possível identificar a situação real da área, definir e analisar o problema a ser 

tratado. 

2 – Edição da base cartográfica 

A base cartográfica (Figura 18), utilizada é composta pelos mapas geológico, 

pedológico, de cobertura vegetal e de ocupação e uso do solo, ambos na escala 1:50.000, 

fornecidos pelo projeto “Estudo da Qualidade das Águas e Solos para Revitalização 

Ambiental da Bacia do Rio Jaboatão” (2000), de modo a adequá-los ao SIG. Assim como, o 

mapa referente às classes de qualidade da Água da bacia do rio Jaboatão, fornecido pela 

Companhia Pernambucana de Meio Ambiente – CPRH, na escala 1:50.000, de 2001. 

Na edição foram solucionados problemas como: presença de entidades abertas, 

entidades duplicadas, informações incompletas, etc. 

Trata-se de uma das etapas mais complexas do SIG, uma vez que demanda muito 

tempo, trabalho e atenção, pois qualquer falha nos dados podem comprometer toda a 

aplicação. 

 

 

 

 
Figura 18 – Edição da base cartográfica. 
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3 – Tratamento dos Dados Espaciais 

Os dados gráficos foram organizados em temas (Figura 19) e os dados descritivos em 

tabelas no banco de dados (Figura 20). Foi utilizada a estrutura vetorial na elaboração dos 

dados gráficos. 

 

 

 
Figura 19 – Organização dos dados gráficos em temas de acordo com a geometria  

                          correspondente (linha, polígono, ponto). 
 

 

 

 

 
Figura 20 – Organização dos dados descritivos em tabelas. 
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O quadro 8 apresenta a organização de alguns dos dados gráficos utilizados de acordo 

com a sua geometria correspondente. 

 

 

Quadro 8 – GEOMETRIA DOS DADOS GRÁFICOS 
DADOS GRÁFICOS GEOMETRIA 

Hidrografia  Linha 

Lagoa Linha 

Área Urbana Polígono 

Área Urbanizável Polígono 

Limite de Drenagem Polígono 

Vegetação Polígono 

Geologia Polígono 

Tipos de Solo Polígono 

Limites Municipais Polígono 

Estradas Linha 

Limite da Bacia Linha 

Engenhos Polígono 

Usina Polígono 

Pontos de Monitoramento da 
qualidade da água  

Ponto 

Texto Anotação 

 

 

 

 

4 – Desenvolvimento do SIG 

 

Nesta etapa foi realizada a junção dos dados espaciais (descritivos e gráficos) através de 

um identificador (ID), como mostram as figuras a seguir. 
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Figura 21 – Depois de montadas as tabelas no Excel, as mesmas foram salvas na extensão  

                 dBASE IV.  
 

 

 

 
                Figura 22 – Inclusão das informações ao banco de dados do ArcView. 

 

A partir das tabelas do Excel com os devidos dados tabulados, foram criados campos de 

correspondência, entre os dados descritivos (do banco de dados) e os dados gráficos (mapas). 

O identificador (ID) possibilitou a ligação entre as tabelas e os dados gráficos (Figuras 23 e 

24). 
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   Figura 23 – Tabela construída no Excel com os dados de população do município do 
                      Cabo de Santo Agostinho. 
 

 

 

 

 
Figura 24 - Definição dos campos de correspondência entre os  dados  descritivos  e  os  
                  dados gráficos referentes aos municípios que compõem a bacia hidrográfica 
                  do rio Jaboatão. 

 

 

7.3.1.1 Exemplo Prático 

 

Ao clicar, utilizando o mouse, nos elementos desejados, serão abertas telas de visualização 

das informações existentes na base de dados espaciais. 

Por exemplo, ao clicar no polígono correspondente a um dos municípios que compõe a 

bacia (Cabo de Santo Agostinho), o usuário poderá obter dados relativos a população do 

mesmo como mostra a figura 25.   



 67
 

 
Figura 25 – Visualização de dados referentes à população dos municípios que 

                              compõem a bacia do rio Jaboatão. 
 

 

 

Também é possível a visualização de dados referentes às análises de qualidade da água 

selecionando os pontos monitorados pelo Laboratório de Saneamento Ambiental da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e pela Companhia Pernambucana de Meio 

Ambiente (CPRH), referentes aos parâmetros Oxigênio Dissolvido (OD), Demanda 

Bioquímica de Oxigênio (DBO) e Coliformes Fecais, além dos dados relativos ao Índice de 

Qualidade da Água da bacia. Outra possibilidade é a visualização de mapas temáticos da área, 

incluindo fotos representativas do tema selecionado (Figuras 26 e 27). 

Além disso, o SIG também permite a visualização de vídeos representativos do tema 

selecionado. 

A visualização de fotos e vídeos permite que o usuário possa estabelecer comparações 

entre a situação real da área no momento estudado e situações em períodos anteriores ao 

estudo, possibilitando assim que haja um constante monitoramento. 
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Figura 26 – Visualização de mapa temático (Mapa de Ocupação e Uso do Solo) da 

                         bacia hidrográfica do rio Jaboatão.  
 

 

 

 
  Figura 27 - Visualização de foto de um dos pontos de monitoramento da qualidade 

                         da água na bacia do rio Jaboatão. 
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8. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

 

Por abranger núcleos habitacionais densamente povoados, importantes áreas industriais e 

uma diversidade de usos do solo, a bacia hidrográfica do rio Jaboatão, assim como a maioria 

das bacias hidrográficas brasileiras, apresenta inúmeros problemas ambientais, podendo-se 

destacar entre eles a poluição hídrica, processos erosivos e o assoreamento dos cursos d’água. 

Os resultados obtidos a partir dos dados referentes à qualidade da água do rio Jaboatão 

(principal curso d’água da bacia),  indicam que os impactos gerados pela poluição do rio têm 

como causa principal o lançamento de efluentes domésticos e industriais. Segundo os dados 

do IQA (Índice de Qualidade da Água), a qualidade da água do rio Jaboatão apresenta valores 

que variam entre aceitáveis a péssimos. 

Observou-se também em campo que, a falta de planejamento urbano e infra-estrutura 

adequada contribuem significativamente para o agravamento da degradação ambiental da 

bacia, onde são verificadas inúmeras residências que lançam seus esgotos in natura nos 

cursos d’água, grande acúmulo de detritos em muitos trechos (inclusive nas margens dos 

rios), processos erosivos em áreas de morros, aterros indiscriminados de extensas áreas, 

ocupação de áreas de risco, etc. 

Com o objetivo demonstrar um exemplo de como os Sistemas de Geoinformação podem 

ser utilizados como instrumento de apoio para o planejamento e gestão da bacia, foi montado 

um SIG para a área da bacia do rio Jaboatão, utilizando os dados obtidos a partir do 

diagnóstico ambiental.   

Como as variáveis envolvidas no diagnóstico possuem uma grande complexidade e 

heterogeneidade espacial e temporal, o SIG para a área possibilitou a integração de dados 

espaciais de diversas origens e permitiu através do relacionamento entre esses dados a geração 

de cartas temáticas, as quais podem ser úteis para ações de planejamento e gestão da bacia do 

rio Jaboatão. 
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Deve-se destacar que as investigações não se esgotam com este trabalho assim como as 

possibilidades de desenvolvimento de um sistema aplicativo, pois um maior grau de 

detalhamento pode ser obtido através da ampliação dos temas explorados a respeito da 

problemática ambiental referente à bacia hidrográfica do rio Jaboatão. Contudo, pode-se 

afirmar que os dados utilizados na pesquisa possibilitaram um eficiente diagnóstico da bacia, 

permitindo que os objetivos dessa dissertação fossem atingidos.  

Como sugestões de intervenção, visando a recuperação das condições ambientais da bacia 

do rio Jaboatão podem ser citadas: 

– Planejamento urbano eficiente e efetivo respeitando as características ambientais da 

área; 

– Coleta regular e seletiva do lixo; 

– Implantação de sistemas adequados e eficientes de coleta, tratamento e disposição dos 

esgotos; 

– Fiscalização e controle efetivo dos principais causadores de poluição como indústrias, 

usinas, etc.; 

– Controle das áreas afetadas ou sujeitas a erosão; 

– Programas de educação ambiental junto à população com enfoque no combate a 

poluição do rio, na  coleta seletiva do lixo, aulas de reciclagem, etc.; 

– Estudos das microbacias para definição do sistema de drenagem natural e delimitação 

das áreas passíveis de inundação. 

Apesar da bacia hidrográfica do rio Jaboatão já possuir um comitê instalado, o mesmo 

ainda não atingiu de forma satisfatória os seus objetivos que são o de promover debates a 

respeito das questões relacionadas aos recursos hídricos e implementação de ações vinculadas 

ao planejamento e gerenciamento ambiental da bacia.  
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