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RESUMO 

 
 
 

 Este trabalho teve por objetivo unir informações ambientais e sócio-econômicas, 

que permitam subsidiar uma política de ocupação e uso do solo que tenha por fundamento a 

otimização da gestão dos recursos hídricos no município do Cabo de Santo Agostinho, 

localizado no litoral sul do Estado de Pernambuco.  O procedimento metodológico teve 

como base o levantamento bibliográfico e cartográfico, com a coleta de dados junto aos 

órgãos gestores com vistas a  caracterização das principais ações desenvolvidas e dos 

entraves encontrados no processo de gestão. Os recursos hídricos de superfície, 

analisados neste trabalho são representados pelas bacias dos rios Jaboatão, 

Pirapama e Massangana, e os de subsuperfície pelos aqüíferos livres dos 

segmentos terciários e quaternários, pelo aqüífero fissural do embasamento 

cristalino e pelo aqüífero Cabo. Os Comitês das Bacias dos Rios Jaboatão e 

Pirapama, já implantados, têm respaldo político e dispõem de instrumentos legais 

utilizados na controle dos sistemas. A gestão dos recursos hídricos no município 

do Cabo de Santo Agostinho tem amparo na sua Lei de Uso e Ocupação do Solo 

e nos instrumentos legais, que gerem o uso da água nas diversas esferas de 

competência. O abastecimento municipal é feitos preferencialmente por águas 

superficiais, enquanto as águas subterrâneas são mais utilizadas pelos usuários 

independentes e pelo setor industrial. O levantamento de opinião, junto aos 

técnicos da CPRH, COMPESA, SRH e DNPM, identificou dificuldades 

administrativas, operacionais e apresentou sugestões relacionados à melhoria do 

processo de gestão dos recursos hídricos. 
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ABSTRACT 

 
 
 

 The present work has as objective providing environmental and 

socioeconomic information which permits to subsidize a policy of occupation and 

land use whose fundamental is water resources management in Cabo de Santo 

Agostinho, a municipality situated on the southern coast of the state of 

Pernambuco. The methodological proceedings had as basis bibliographical as well 

as cartographical research, and data collection from government departments, 

aiming the characterization of the main actions developed in the area and of the 

existing obstacles in  the administrative process. The surface water resources 

analysed in this work are represented by Jaboatão, Pirapama, and Massangana 

river basins, and the subterrranean water resources are here represented by the 

free aquifers of tertiary and quaternary sediments, by the fissure aquifer of 

crystalline basement, and by the cape aquifer. The river basin committees of 

Jaboatão and Pirapama, already established, have political support and 

regulations used for their management system.  Water resources management in 

Cabo municipality has its support based on the land use law and other legal 

instruments that control the use of water in a broad range of competences. The 

municipality supply of water is mainly made by surface water, and by subterranean 

water which is gotten by independent users and the industrial sector.  An  opinion 

poll carried out among CPRH, COMPESA, SRH, and DNPM  technicians idenfied 

administrative and operational difficulties, and presented suggestions for the 

improvement of  water management process. 
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1- INTRODUÇÃO 
 
A presença da água e sua utilização têm contribuído ao longo dos tempos para o 

aparecimento e desenvolvimento de várias civilizações. Historiadores relatam a importância 

que tiveram os rios Nilo, Tigre-Eufrates, berços da mais antigas culturas, por contribuírem 

para com a fertilidade do solo, fornecerem abundante alimentação protéica e facilitarem o 

transporte nas regiões das quais faziam parte.  

Homero, Tales e Platão, antigos filósofos gregos, admitiam a hipótese de que as 

nascentes fossem formadas pela água do mar que, através de canais subterrâneos, 

chegavam por baixo das montanhas e ascendiam até a superfície após serem purificadas. 

Aristóteles (384-322 a.C.) reconheceu o caráter cíclico do caminho da água entre a terra e o 

ar e sua importância na formação das chuvas e destas na origem dos rios (Manoel Filho, 

1997). 

Na história contemporânea, os recursos hídricos são elementos promovedores de 

desenvolvimento econômico, social, cultural e de qualidade ambiental. A utilização dos 

recursos hídricos tem se multiplicado muito nos últimos anos, pois aumenta a cada dia a sua 

demanda na agricultura, na indústria e mesmo para uso doméstico. O consumo per capita é 

elevado, principalmente, nas áreas urbanas onde verificam-se uma maior concentração da 

população e crescimento dos setores econômicos. Não resta dúvida quanto à água ser um 

elemento vital, e ao desenvolvimento das atividades do homem. A ciência econômica, até 

pouco tempo, definia ser a água um bem livre, ou seja, aquele que existe em quantidade 

superior às necessidades do Homem. Hoje, sabe-se que os problemas referentes ao uso da 

água não dizem respeito só ao volume (quantidade) disponível, mas, sim, à “qualidade” no 

que diz respeito as condições apresentadas pela água e pode esta ser utilizada de imediato 

pelo homem ou qual tratamento  requer para que a viabilização do seu uso. 

Dessa forma, a água é considerada um bem escasso. Essa escassez pode ser 

observada no aspecto espacial quando decorre de fatores físicos e hidrometeorológicos. No 

aspecto temporal, devido à conseqüência das variações no escoamento entre anos, meses, 

estações, dias ou escalas de tempo menores. E por fim, no aspecto qualitativo que está 

relacionado à aptidão da água para os diversos fins (Manoel Filho, 1997). 

A escassez ocorre também, em função do crescimento da demanda e do surgimento 

de conflitos envolvendo usos e usuários de água. 

Por ser bem escasso, a água passa a ter valor econômico e o gestor atribui ao seu 

uso um valor a ser pago por todos que a utilizam. 
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Hoje, o grande desafio para o homem parece ser a definição de uma política que 

garanta o uso dos recursos de forma racional evitando grandes perdas nos sistemas de 

distribuição que hoje são constatadas  podendo atingir níveis próximos a 50%. 

Preocupações relacionadas a outorga, cobrança pela utilização dos recursos 

hídricos, modernização operacional, fiscalização dos usos e proteção das águas em suas 

nascentes e nos aqüíferos têm mobilizado a sociedade civil e os governos em discussões 

amplas onde são definidas normas e intenções a serem observadas, em períodos pré-

determinados, pelas nações sejam elas consideradas desenvolvidas ou não. 

Exemplo da mobilização da sociedade, é possível mencionar a Conferência 

Científica das Nações Unidas sobre a Conservação e Utilização dos Recursos Naturais, em 

1949, onde a comunidade internacional se posicionou no sentido de “É necessária uma 

estreita cooperação entre os diversos especialistas que se ocupam dos recursos hídricos, 

de seu uso e controle; serão necessários conhecimentos e experiência de silvicultores, 

cientistas agrícolas, engenheiros civis, engenheiros eletricistas, administradores e 

economistas” (United Nations, 1950 in apud Campello Netto, 1995). 

O Comitê Preparatório das Conferências das Nações Unidas sobre o Homem e o 

Meio em reunião, no ano de 1972 em Estocolmo, debate temas como “ar, água doce, 

oceanos, e solos” destacando os recursos naturais e os recursos hídricos, em relação à 

conservação do meio ambiente (Campello Netto, 1995). 

Em janeiro de 1992, acontece na cidade do Rio de Janeiro, a Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, marcada por reconhecer a 

necessidade de uma gestão global dos recursos naturais, incluindo os recursos hídricos. O 

objetivo é estabelecer uma ordem econômica internacional mais justa e incorporar 

preocupações de ordens sociais e culturais. 

A reunião ocorrida em Johanesburgo (2002), também chamada de Rio +10, deu voz 

a representantes de instituições governamentais e não governamentais, que clamavam por 

atenção ao revelar dados alarmantes referentes ao uso inadequado dos recursos naturais 

agravadores e promotores de problemas ambientais. 

Com o fim da reunião, pode-se avaliar o nível de consciência que as nações tem dos 

problemas atuais e futuros e a falta de compromisso destas com as populações, retratadas 

no descaso com a questão ambiental. Os avanços foram mínimos ou inexistentes pelos 

estudiosos. 

No Brasil, a busca para atingir o chamado desenvolvimento sustentável, resultante 

do equilíbrio entre o crescimento econômico e a preservação dos ecossistemas naturais, 

tem conduzido, gestores federais, estaduais e municipais a promoverem estudos e 

pesquisas. A intenção é obter respostas que ajudem a desenvolver um gerenciamento 



Leal, C. M. F                                                                  Subsídios para o Uso e Ocupação do Solo.. 4

sistemático, observando na formulação de políticas, a participação do setor privado e da 

sociedade civil e a otimização dos recursos diante das limitações financeiras. 

O Estado de Pernambuco tem trabalhado no sentido da realização de estudos que 

possibilitam um maior controle na explotação dos recursos hídricos superficiais represados e 

do manancial hídrico subterrâneo, protegendo-os da ação exploratória predatória. 

O município do Cabo de Santo Agostinho objeto deste estudo está localizado no 

Estado de Pernambuco a cerca de 33 km da cidade do Recife, capital do Estado. 

O município apresenta crescimentos populacional, urbano e econômico, somados a 

problemas do tipo: insuficiente produção de água tratada, elevadas perdas, alto grau de 

desperdício, precário atendimento por sistema de esgotamento sanitário, problemas de 

drenagem provocados pela ocupação inadequada do solo urbano, poluição hídrica 

acentuada de alguns mananciais que justificam a preocupação, daqueles que estão no 

comando do município, com os recursos hídricos disponíveis. 

Essa preocupação motiva a implantação de ações planejadas que deverão 

considerar a análise da oferta e do uso da água. 

Quando da administração da oferta, deverão ser observadas as potencialidades, as 

disponibilidades e as possibilidades de intervenção sobre o meio físico. 

Para a administração do uso da água, é preciso o conhecimento do estágio atual do 

desenvolvimento econômico e social, e uma avaliação das demandas atuais e futuras. O 

levantamento das disponibilidades, das demandas e dos conflitos referentes ao 

aproveitamento dos recursos hídricos permitirão a indicação das áreas onde existe 

abundância ou escassez de água. Conseqüentemente, será diagnosticado onde os 

problemas existem no presente e onde e quando poderão ocorrer no futuro para que o 

poder público possa definir ações de controle ou que permitam evitá-los (PERH-PE, 1998). 

Para tal fim, este trabalho inclui um conjunto de dados e informações que permitem 

caracterizar os setores produtivos, que servem de alicerce à economia, o perfil demográfico 

e as condições de vida da população, do município objeto de estudo, que podem servir de 

subsídio a formulação de uma política de ocupação do solo que tenha por objetivo a 

otimização dos recursos hídricos. 

 
1.1- Área de Estudo 
 
A área objeto de estudo desta dissertação, está inserida no Estado de Pernambuco, 

mais especificamente no setor 3 da Zona Costeira do Estado (Figura 1.1.1). Constitui parte 

do Município do Cabo de Santo Agostinho, entre os estuários dos rios Jaboatão e 

Massangana, (Figura 1.1.2), limitada pelas coordenadas (UTM) 9.072.000 e 9.076.000 N e 

272.000 e 286.000 E. 
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Figura 1.1.1- Setorização da Zona Costeira de Pernambuco. Fonte: CPRH, 1999. 
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Figura 1.1.2- Mapa de localização da área estudada na escala .Fonte: Assis, 2002. 
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1.2- Objetivos 
 
O trabalho ora apresentado teve por objetivo o levantamento de dados dos meios 

físico e social do município do Cabo de Santo Agostinho, que permitem subsidiar uma 

política de ocupação do solo focada no uso racional dos recursos hídricos.  

 

1.2.1- Objetivos específicos 
 
• Definir os condicionantes geoambientais e sócio-econômicos. 

• Caracterizar os componentes do sistema de recursos hídricos. 

• Caracterizar os instrumentos de gestão dos recursos hídricos. 

• Identificar as formas de controle de qualidade da água. 

• Identificar através de levantamento junto aos órgãos gestores os principais 

problemas relacionados à gestão da água.. 

 

1.3- Métodos 
 
O trabalho proposto envolveu principalmente o levantamento e a sistematização das 

informações produzidas por estudos geológicos, hidrológicos e de gerenciamento na área 

do estudo e o levantamento de opiniões de técnicos de órgãos gestores de Recursos 

Hídricos. 

O levantamento bibliográfico e cartográfico abrangeu vários trabalhos realizados 

sobre a área de estudo e o tema proposto. A base cartográfica na escala 1:100.000 foi 

tratada em ambiente ArcView, 3.2 a partir dos dados fornecidos em meio digital pela CPRH 

(GERCO/1999), CPRM (Projeto SINGRE, 2002) e acrescida dos limites das bacias 

hidrográficas (Alheiros, 1998). 

O levantamento de opinião foi aplicado junto aos técnicos da Secretaria de Recursos 

Hídrico (SRH), Companhia Pernambucana do Meio Ambiente (CPRH), Companhia 

Pernambucana de Saneamento (COMPESA) e Departamento Nacional de Produção Mineral 

(DNPM) para a obtenção de um panorama da realidade atual da gestão de recursos hídricos 

razão  pela qual, não foram aplicados os métodos cientificamente indicados. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2 – CONDICIONANTES 
GEOAMBIENTAIS 
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2- CONDICIONANTES GEOAMBIENTAIS 
 
2.1- Clima 
 
O município do Cabo de Santo Agostinho está situado na Região Metropolitana do 

Recife – RMR que encontra-se inserida na zona fisiográfica de maior precipitação 

pluviométrica do Estado, que é a denominada Mata Úmida. 

Considerando a classificação de Köppen (1948), o clima é do tipo As’ denominado 

de pseudotropical. Esse tipo de clima apresenta chuvas de inverno antecipadas para o 

outono. As chuvas ocorrem com maior freqüência no período que vai de março a agosto e 

a estiagem de setembro a fevereiro. 

As precipitações sofrem redução nos sentidos sul para norte e do litoral para o 

interior podendo apresentar 2.106 mm anuais no Cabo de Santo Agostinho (Andrade & 

Lins, 1984 apud CPRH, 1999). 

A temperatura média anual apresenta-se em torno de 24º C e a máxima pode 

chegar a 32º C e está sujeita à influência da ação dos ventos alísios que sopram de SE e 

NE. 

A Evaporação Potencial média anual é inferior à pluviometria, o que indica 

excedente hídrico e justifica a presença, relativamente generosa, das águas de superfície 

na região.  

A umidade relativa do ar registra-se alta, atingindo valor médio em torno de 79,8% 

na RMR e a insolação apresenta-se de acordo com a temperatura da região, 

apresentando valores baixos nos meses chuvosos e valores elevados nos meses de 

estiagem, (Costa, 1998). 

 

2.2- Vegetação 
 
Madruga Filho (1999) descreve a vegetação de toda a costa pernambucana, o que 

inclui a área de estudo, considerando a predominância de dois tipos básicos de 

formações florestais. A primeira dessas formações seria a floresta subperenifólia, 

caracterizada por apresentar-se densa, com árvores que podem alcançar uma altura de 
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20-30 m. A segunda seria a litorânea representada pela restinga, os manguezais, as 

formações de praia e os campos de várzeas. 

 

2.2.1- Floresta Subperenifólia 
Recobre a faixa costeira do Estado e é denominada, por muitos estudiosos, de 

Floresta Tropical Atlântica e distribui-se de forma esparsa devido à substituição de suas 

espécies pela cultura da cana-de-açúcar, a policultura comercial e, em menor escala, pela 

cultura familiar. 

O Diagnóstico Sócio-Ambiental e Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro 

(CPRH, 1999) registram a presença de áreas remanescentes de Mata Atlântica, 

localizadas próximas ao litoral do Cabo de Santo Agostinho, são as Matas do Zumbi, 

Duas Lagoas e Camaçari. Outras áreas representativas de Mata Atlântica foram 

constituídas legalmente, são as Reservas Ecológicas das Matas do Sistema Gurjaú, da 

Serra do Cumaru, de Contra Açude, de Bom Jardim, da Serra do Cotovelo e do Urucu. 

Todas estas reservas encontram-se total ou parcialmente no território que integra o 

município do Cabo de Santo Agostinho. 

 

2.2.2- Restinga, Manguezal e Formações de Praia 
Formação vegetal que ocorre paralela à costa, podendo-se distinguir dois tipos; a 

mata de restinga caracterizada por apresentar poucos estratos, árvores com copas largas 

e irregulares e o campo de restinga que possui vegetação arbustiva de densidade variável 

(ABEMA,1991). 

No município do Cabo de Santo Agostinho, é possível observar mata de restinga 

ao norte da praia de Itapoama, próximo ao estuário dos rios Pirapama – Jaboatão. 
O Manguezal é constituído por uma formação lenhosa que ocupa terrenos baixos 

e alagados sujeitos à interferência constante das marés. Caracterizado por uma fauna 

típica e bastante diversificada. 
Já as Formações de Praia apresentam uma vegetação rasteira que ocorre próxima 

ao mar. Os campos de várzea estão presentes ao longo dos cursos d’água onde registra-

se o acúmulo de água doce. 

 

2.3- Geomorfologia 
O relevo do litoral sul de Pernambuco compreende a existência de três níveis de 

altitudes diferentes. A primeira constituída pelos morros, os quais apresentam cotas que 
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podem variar de 30 a 400 metros, são formas representativas do Embasamento 

Cristalino. As colinas terciárias, conforme Cobra (1961) se distribuem na parte leste, entre 

o cristalino e o mar e têm altitudes de 40 a 60 metros. Foram modeladas sobre os 

sedimentos e rochas pertencentes às Formações Barreiras, Cabo, Algodoais e Ipojuca, 

(CPRH, 1999). 

Representando o terceiro nível, que pode oscilar entre 0 e 10 metros, a Planície 

Costeira resulta da atuação combinada dos rios e mar. A Planície Costeira é 

caracterizada por uma série de feições tipo praias, restingas, manguezais e várzeas 

fluviais (CPRH, 1999). 

 

2.4- Geologia 
O estudo realizado por Lima Filho (1998) mostra que a área de estudo está 

localizada na Bacia Pernambuco que compreende a bacia sedimentar, a qual margeia o 

litoral e limita-se, ao norte, com o Lineamento Pernambuco e, ao sul, com o Alto 

Maragogi-Barreiros. A Bacia compreende uma área de 900 km2, com extensão de 80 km 

e 12 km na porção emersa e seu limite, a oeste, faz-se com o Maciço 

Pernambuco/Alagoas (Madruga Filho, 1999). 

 

2.4.1- Bacia Pernambuco 
Lima Filho (1998) divide a Bacia Pernambuco em duas sub-bacias separadas pelo 

Alto Estrutural Cabo de Santo Agostinho. A sub-bacia que fica ao norte limita-se com o 

Lineamento Pernambuco e o Alto do Cabo de Santo Agostinho. A sub-bacia, que fica ao 

sul, encontra-se entre o Alto do Cabo de Santo Agostinho e o Alto de Maragogi-Barreiros 

(Figura 2.4.1.1). 

A carta estratigráfica proposta para a Bacia Pernambuco por Lima Filho (1998) 

mostra que a mesma apresenta unidades de idade cretácea, terciária e quaternária, 

(Figura 2.4.1.2) e engloba as Formações Cabo, Estiva, Algodoais, Barreiras e Suíte 

Ipojuca que compreendem os depósitos cretáceos e terciários enquanto que os depósitos 

quaternários estão representados por depósitos marinhos, leque aluvial e lagunar, (Lima 

Filho, 1998 apud Mendes, 2000). 

Leal (1994) descreve a sub-bacia Sul, que fica ao sul do Lineamento Pernambuco, 

que passa em Recife, ser um registro litológico da abertura do Atlântico, sendo conhecida 

como rift do Cabo. Salienta que as Formações Cabo, Estiva e Ipojuca são unidades 
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litoestratigráficas do rift do Cabo, enquanto que as Formações Beberibe, Gramame e 

Maria Farinha, que formam o Grupo Paraíba, pertencem à Bacia Paraíba. 

 

 

Figura 2.4.1.1- Mapa de localização e subdivisão da Bacia Pernambuco. 

Fonte: Lima Filho, 1998. 
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Figura 2.4.1.2- Carta Estratigráfica Preliminar da Bacia Pernambuco.  

Fonte: Lima Filho, 1998. 
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2.4.1.1- Formação Cabo (Cretáceo Inferior-Aptiano) 
Apresenta espessuras variáveis, podendo ir de algumas dezenas de metros até cerca 

de 3000 metros, características observadas em poço perfurado na Praia do Cupe. Sua 

constituição engloba conglomerados polimíticos e matriz arcoseana, arcóseos, siltitos, 

argilitos e arenitos grossos, (Leal, 1994), Foto 2.4.1.1.1. 

 

 
Foto 2.4.1.1.1- Formação Cabo. Cedida por Margareth Alheiros. 

 

O estudo realizado por Nóbrega (1995) define a petrografia dessa formação, 

reconhecendo três fácies sedimentares para a Formação Cabo que são: a fácies M 

representada por arenitos variando de muito grossos, conglomeráticos, médios a muito 

finos, sendo subdivididos em quatro subfácies: conglomerados (M1), arenitos arcoseanos 

(M2), arenitos grossos a médios a muito finos (M3) e arenitos grossos a médios com 

estratificações (M4). Depósitos terminados em leques sedimentados próximos às margens 

do lago foram subdivididos em ritmitos (D1) e ritmitos areno-pelíticos (D2) com 

bioturbação, representando a fácies D. A última fácies L representa sedimentação anóxica 

em lago formado em regiões baixas, compostas por folhelhos de coloração cinza escura 

ou negra. 

 



-Capítulo 02- 

 
15

2.4.1.2- Formação Estiva (Cretáceo Médio-Cenomaniano) 
Leal (1994) caracteriza essa formação, sendo composta de arcóseos 

carbonáticos, sobrepostas por margas e calcáreos dolomítiicos fossíliferos interdigitada 

com a Formação Cabo. 

Lima Filho (1998) observou que a Formação Estiva exibe três bons afloramentos 

conhecidos na Bacia Pernambuco: 

Na ilha de Cocaia, (Praia de Suape), onde é subaflorante. No Engenho Gameleira 

(oeste de Porto de Galinhas) é formado por um banco de calcáreo horizontal, com 

aproximadamente 2 m de altura e 6 m de extensão. Apresenta três níveis distintos, ou 

seja um superior com coloração creme e porções alaranjadas, bastante compacto. Outro 

nível intermediário apresenta-se argiloso com coloração variando de creme a cinza; o 

nível inferior e maciço cinza esbranquiçado com granulometria fina. Na Fazenda Estiva 

(Praia de Tamandaré), foram encontrados blocos e folhelhos associados a calcário 

dolomítico. 

 
2.4.1.3- Suíte Ipojuca (Aptiano – Eoceno) 
Leal (1994) descreve essa unidade sendo um conjunto de rochas vulcânicas de 

composição extremamente variável desde basáltica até riolítica. 

Amaral & Menor (1979 apud Madruga Filho, 1990) fazem referência a um conjunto 

de rochas plutônicas (granitos e dioritos) e vulcânicas (traquitos, basaltos, andesitos, 

riolitos, tufos e brechas) e aglomerados vulcânicos que afloram de forma irregular.  

O relatório técnico do estudo hidrogeológico da RMR, Costa (1998), refere-se à 

esta unidade como conjunto de rochas vulcânicas de composição variável que vai desde 

básica (basaltos, andesitos e traquitos) até ácidas (riolitos), apresentando-se em 

derrames, sills, plugs e diques, presentes no município de Ipojuca e Cabo de Santo 

Agostinho. 

O referido relatório registra a presença dessas rochas na planície do Recife, em 

poços perfurados nas regiões do Ipsep e de Piedade-Candeias. Afirma-se não oferecerem 

interesse enquanto aqüífero, podendo ainda comprometer as condições de porosidade e 

permeabilidade das rochas da Formação Cabo e Estiva que funcionam tais quais 

encaixantes, em virtude da cimentação promovida pelos, fluidos, em elevadas 

temperaturas, emanados das intrusões ígneas. 

 
2.4.1.4- Formação Algodoais (Coniaciano – Maestrictiano) 
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Esta unidade foi assim designada por Lima-Filho et al (1994) que nela 

identificaram três fácies: o leque aluvial pós-vulcânico, o leque aluvial mediano pós-

vulcânico e o leque aluvial distal. 

A Formação Algodoais tem sua origem vinculada a processos tectônicos após o 

Turoniano que ocasionou mudanças do nível de base, formando altos e baixos, no 

embasamento composto por rochas vulcânicas e pirocláticas. As rochas erodidas por 

processos fluviais e gravitacionais prencheram os vales formados por essa tectônica 

(Lima-Filho, 1998). 

Segundo Lima-Filho (1998) a Formação Algodoais foi dividida em duas unidades 

informais para facilitar sua descrição: 

• unidade basal (Água Fria) constituída por conglomerados com seixos de 

tufos e rochas vulcânicas com dimensões que podem variar de 5 a 10 cm, 

dispersos na matriz arcoseana grossa, composta por feldspato e quartzo, 

apresentando geralmente a coloração avermelhada a amarelada; 

• seqüência superior (Tiriri) é representada por um arenito conglomerático de 

cor branca a creme com granulometria média a grossa e essencialmente 

quartzosa. 

 
2.4.1.5- Formação Barreiras (Terciário- Quaternário) 
Leal (1994) afirma ser essa formação composta de areias argilosas e argilas 

variegadas de origem continental e espessuras variáveis. 

Esta unidade teve sua deposição associada a eventos cenozóicos de natureza 

climática e/ou tectônica que permitiram, durante o final do terciário (Plioceno), há cerca de 

2 milhões de anos, que o extenso cobrimento das superfícies expostas do embasamento 

e das bacias Cretácea a leste, colmatando um relevo, então, bastante movimentado”, 

(Bigarella & Andrade, 1964; Mabesoone et al, 1972; Alheiros & Lima-Filho, 1991 apud 

Alheiros, 1998). 

Lima-Filho (1998) afirma que a Formação Barreiras aflora na área de forma 

descontínua, principalmente, entre os promontórios formados pelo Cabo de Santo 

Agostinho e o traquito da Ponta das Pedras Pretas. Podendo ocorrer no atual nível de 

base ou ocupando cotas mais altas, sotoposta à sedimentação cretácea existente. 

Observou um perfil típico dessa sedimentação na proximidade do granito do Cabo de 

Santo Agostinho. 

 
2.4.1.6- Depósitos Quaternários 
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Compreendem as unidades geológicas formadas no período Quaternário, 

independente de sua natureza e gênese, ocupando as baixadas litorâneas e os aluviões 

ao longo dos vales fluviais afirma Alheiros (1998) e continua considerando 

representativos, os depósitos praiais de idade pleistocênica e holocênica, depósitos flúvio-

lagunares, de mangues de aluviões antigos e atuais. 

O mapa das unidades morfológicas (Assis,2002) contém os principais elementos 

geológicos e geomorfológicos do município do Cabo de Santo Agostinho aos quais foram 

acrescentados os limites das bacia hidrográficas que se encontram na área (Anexo 1). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3 – ASPECTOS SÓCIO - 
ECONÔMICOS 
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3- Aspectos Sócio-Econômicos 
 
A Constituiçao Federal do Brasil no Capítulo VI, Artigo 225, declara que “todos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida,...” 

Para que o Poder Público e a sociedade possam alcançar esse objetivo, terão que 

consolidar uma política de controle sobre o emprego de técnicas e substâncias, sobre a 

implantação de obras e atividades que possam comprometer a qualidade de vida da 

população e o meio ambiente. 

A definição de programas e projetos, que visem assegurar o uso adequado dos 

recursos hídricos, requer um conhecimento da realidade sócio-econômica, dos sistemas 

de abastecimentos de água, saneamento e coleta de lixo da área em estudo, para que 

possam ser estabelecidos os usos e usuários em relação à disponibilidade desse recurso. 

O mapa produzido pela CPRH/GERCO (1999) define os usos e ocupações 

predominantes do solo do município do cabo de Santo Agostinho. A este mapa, foram 

acrescidos os limites das bacias hidrográficas que se encontram na área (Anexo II). 

 
3.1- Dados Sociais 
A população do município do Cabo de Santo Agostinho, em 1991, era composta 

por 127.036 habitantes; em 1996, passa para 140.764 habitantes e, em 2000, alcança os 

152.836 habitantes. Apresentando uma taxa de crescimento anual, no período de 1991 a 

1996, de 2,07 e, no período de 1996 a 2000, de 2,08, o que demonstra pouca variação se 

comparados os dois períodos. 

No Censo de 2000, o total da população residente no município, 75.118 era 

constituído por pessoas do sexo masculino e 77.718 de indivíduos do sexo feminino. Do 

total dessa população, 87,91% residem em área urbana e a densidade demográfica do 

município era de 343,45 hab/km2. A população do Cabo de Santo Agostinho está dividida 

entre a sede do governo e os seus três distritos, (Tabela 3.1). 
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IDADE SEDE PONTE DOS CARVALHOS JUSSARAL SANTO AGOSTINHO

0-4 anos 9.056 4.701 818 435 

5-9 anos 10.130 5.010 905 509 

10-14 anos 10.576 5.132 849 514 

15-19 anos 9.079 4.621 608 482 

20-59 anos 35.336 17.361 2.039 1.649 

60 ou + anos 4.624 2.107 269 226 

TOTAL 78.801 38.932 5.488 3.815 

 
Tabela 3.1: Distribuição da população do Cabo de Santo Agostinho, por Grupos de Idade e 

Divisão Política-1991. Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 1991. 

 
No município, predomina a população de jovens, sendo que, na sede, ela chega a 

49% e, nos demais distritos, ultrapassa a casa dos 50%. 

Na realidade, o Cabo de Santo Agostinho e os demais municípios brasileiros 

convivem com desequilíbrios do tipo: distribuição irregular da população, deficiência da 

estrutura social, econômica e de serviços, concentração fundiária, pobreza, 

analfabetismo, entre outros. 

No período de 1980-1991, a alta densidade urbana refletiu sobre o processo de 

ocupação do espaço, fazendo com que as populações invadissem e ocupassem áreas 

não apropriadas, os morros e alagados, facilmente constatados na sede do município, 

foto 3.1.1. 

 
Foto 3.1.1- Ocupação Desordenada da Área. Fonte: SEPLAM – Cabo de Santo Agostinho. 
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O município apresenta, em 1986, dez zonas com sérios problemas de barreiras, 

drenagem e uma ocupação desordenada por parte da população, (Tabela 3.1.2). 

 
ZONAS DENOMINAÇÃO  ÁREA (ha) NO DE HABITAÇÕES POPULAÇÃO 

01 Sapucaia 5,0 220 1.100 

02 São Francisco (A) 4,5 225 1.25 

03 São Francisco (B) 3,0 150 750 

04 São Francisco (C) 0,7 37 187 

05 Malaquias 4,8 240 1.200 

06 Feudalho do Cruzeiro 5,0 250 1.250 

07 Tominha 6,6 280 1.400 

08 Canal de São Francisco  1,5 50 250 

09 Canal de Malaquias 0,8 19 95 

10 Canal do Centro 2,2 50 80 

TOTAL  34,0 1.487 7.437 

 
Tabela 3.1.2: Distribuição da população e habitações nas Zonas com Problemas de Morros. 

Fonte: Plano Diretor do Cabo-1986. 

 
O número médio de pessoas por habitação é 5,0 nas diversas zonas, exceto na 

zona denominada de Canal do Centro que apresenta, em média, 1,6 pessoas por 

habitação. 

Em 1980, o município do Cabo de Santo Agostinho registrou um percentual de 

43% da população formada por crianças fora da sala de aula, valor superior ao da média 

nacional e estadual e inferior ao da média da região. 

Em 1991, este percentual caiu. O município reduziu para 20,1% o total das 

crianças que não freqüentavam as escolas. O percentual apresentado em 1991 é inferior 

às médias nacional, regional e estadual (Tabela 3.1.3). 

 
 
 

LOCAL 

 
Proporção De Pobres 

Percentual de Crianças 
que não Freqüentam as 

Escolas 

1980 1991 1980 1991 

BRASIL 39,47 45,46 32,80 22,70 

NORDESTE 66,53 71,68 50,40 34,70 

PERNAMBUCO 60,02 65,17 41,20 27,90 

CABO DE STO. AGOSTINHO 54,24 63,84 43,00 20,10 

Tabela 3.1.3: Indicadores Sociais 1980-1991. Fonte: PNUD-IPEA-FIP-Atlas de 

Desenvolvimento Urbano no Brasil, 1998. 
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O Município apresenta elevada taxa de analfabetismo, envolvendo principalmente 

a população de 15 anos, correspondendo a 26,5%, enquanto a do Brasil não ultrapassa 

os 19,4%. O município, no entanto, apresenta 1,8% em média de sua população com 

mais de 11 anos de estudos, contra os 7,8% da média nacional. 

O Cabo de Santo Agostinho convive com grande número de alunos com idade de 

10 a 14 anos que apresentam mais de 1 ano de atraso nas escolas, o que serve de 

indicador a uma série de problemas do tipo: repetência, evasão e custo adicional para o 

município (Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho, 2001). 

Os estabelecimentos de ensino compreendem 111 unidades distribuídas entre os 

que formam as redes municipal, estadual e particular (Tabela 3.1.4). 

 
Estabelecimento Urbano Rural Total 

Municipal 23 49 72 

Estadual 07 04 11 

Particular 19 09 28 

Total 49 62 111 

 
Tabela 3.1.4- Número de Estabelecimentos por esfera administrativa. (Prefeitura Municipal 

do Cabo Santo de Santo Agostinho, Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento e Inclusão 

Social no Cabo de Santo Agostinho, 2001). 

 
A reprovação acontece de forma considerável, o que faz com que a Prefeitura 

alertar para a necessidade de uma análise consistente dos métodos e sistemas de 

avaliação do ensino. 

A taxa de evasão escolar, em 1996, foi de 13% no ensino fundamental e 24,4% no 

ensino médio. A Prefeitura do Cabo reconhece a falta de uma base de dados mais 

confiável sobre o rendimento escolar por não possuir um sistema padronizado e 

informatizado dos dados relacionados à Educação no Município. 

Já a FIDEM, quando do perfil municipal de 2001, registrou, no município do Cabo 

de Santo Agostinho, a existência de 73 instituições de pré-escolar, 123 de ensino 

fundamental, 10 de ensino médio e 1 de ensino superior (FACHUCA). Nesse 

levantamento, é possível identificar-se uma taxa de analfabetismo, envolvendo crianças 

de 7 a 14 anos que não freqüentam escolas, na ordem de 20,1%. 

A proporção de pobres, no município nos anos de 1980 e 1991, apresenta-se 

maior que a média nacional e menor que a regional e estadual. Registra-se um aumento 
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na proporção de pobres no país, em 1991, a nível nacional, regional, estadual e 

municipal, conforme mostrado na tabela 3.1.3. 

Outro elemento a ser registrado e que espelha a condição de vida da população 

diz respeito à renda recebida mensalmente pelos chefes de família, a qual não ultrapassa 

os 3 (três) salários mínimos por 86,9% dos pesquisados. 

Na sede, 65,7% dos chefes de família vivem com até 2 salários mínimos; 

enquanto, em Ponte dos Carvalhos, este percentual atinge 74,6 % contra os 80,2% do 

Cabo de Santo Agostinho e os 81,9% do total dos domicílios de Jussaral. 

Um outro problema a ser administrado, pelo Município em questão, é a saúde da 

população e, por isso, ele foi subdividido em Nove Unidades Administrativas  que 

receberam o nome de APAs, as quais correspondem a partes do Território Municipal, a 

saber: 

APA1- Centro 

APA 2- São Francisco 

APA 3- Cohab 

APA 4- Vilas 

APA 5- Praias 

APA 6- Ponte dos Carvalhos 

APA 7- Pontezinha 

APA 8- Jussaral 

APA 9- Charneca 

A partir de registros nessas APAs, foi possível detectar que a maior causa dos 

óbitos deve-se aos problemas do aparelho circulatório, responsável em média por 30% do 

número de mortes no Cabo em 2002. São também significativas as mortes que ocorrem 

em função das afecções no período perinatal e de doenças respiratórias. 

A Prefeitura pretende reduzir as afecções relacionadas ao período perinatal 

através do desenvolvimento de programas de acompanhamento de gestantes. 

A desnutrição está presente em quase todas as APAs, sendo registrado um 

número maior de casos nas APAs 2, 3 e 9. 

“As mortes por causas externas” chamam mais a atenção dos gestores municipais 

e correspondem a 13,3% do total. As agressões são o elemento central e tornam a 

violência o segundo maior causador de mortes no Município. 

Hoje, a rede municipal de saúde está composta por 15 unidades básicas, 3 

unidades hospitalares públicas e 4 unidades hospitalares privadas conveniadas ao SUS.  
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3.2 Aspectos Econômicos 
A população economicamente ativa do município do Cabo de Santo Agostinho, em 

1991, era de 59.625 pessoas. A Prefeitura registra que as atividades formais no Cabo 

geraram, em 1991, 13.160 postos de trabalho. Dos novos postos de trabalho, 45,9% 

foram oferecidos pela indústria de transformação; 37,3% pelo setor de prestação de 

serviços; 5,9% foram disponibilizados pela agricultura e 8,2% pela construção civil e por 

serviços de utilidade pública. 

A indústria de transformação absorve um número expressivo de trabalhadores, 

principalmente, nos ramos químico e de alimentos e bebidas. 

O salário médio do setor formal, no período de 1986/94, está em torno de 5 

salários mínimos. Os setores, que melhor remuneram seus trabalhadores, são as 

instituições financeiras, os serviços de utilidade pública, a indústria química, metalúrgica, 

material elétrico e comunicações, além do comércio atacadista. 

O ensino, a agricultura, a administração pública e a indústria da madeira e 

mobiliário aparecem nos setores que pior  remuneram seus trabalhadores. 

 
3.2.1- Agricultura 
A ocupação do espaço agrícola ocorre a partir da segunda metade do século XVI, 

quando o clima e o solo favoráveis à exploração da cana-de-açúcar promovem a 

expansão dessa cultura em terras antes cobertas pela vegetação nativa.Os engenhos 

eram considerados unidades econômicas, os quais reuniam grande número de 

trabalhadores. Posteriormente, os engenhos são substituídos pelas usinas possuidoras de 

tecnologias avançadas, capazes de produzir mais, fazendo aumentar a área de plantio e, 

dessa forma, expandindo os latifúndios hoje existentes no município.  

A cultura de cana-de-açúcar apresenta uma produtividade, considerada baixa, de 

40 t/ha. 

Os produtores, em todo o estado, passam por dificuldades em função da baixa 

produtividade, da falta de investimento em tecnologia e a um modelo gerencial mais 

apropriado aos dias atuais. Uma melhoria está relacionada à diversificação na produção 

dos derivados da cana-de-açúcar, introduzindo a aguardente e a rapadura. 

A estrutura fundiária do Cabo de Santo Agostinho espelha o processo de ocupação e 

exploração das terras. Apresenta-se a concentração de terras nas mãos de alguns 

poucos proprietários. É possível notar, na Tabela 3.2.1.1, no ano de 1991, 37 imóveis 
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detinham cerca de 87% das terras exploradas e, em 1998, 29 imóveis concentravam 

84,1% do total de terras produtivas no município. 

Os dados apresentam, porém, certa contradição no que se refere à área total dos 

imóveis, nos períodos trabalhados, atribuída ao fato de serem dados obtidos em fontes 

diferentes (Secretaria de Agricultura de Pernambuco e INCRA). 

 
Imóveis 1991 1998 

Nº de imóveis Área Nº de imóveis Área 

absoluto % Ha % absoluto % Ha %

Menor que 10 

ha 

211 49,1 1.443,4 3,8 101 49,0 673,6 4,5 

De 10 a menor 

que 100 ha 

182 42,3 3.581,7 9,4 76 36,9 1705,6 11,4

De 100 a menor 

que 1000 ha 

33 7,7 15.955,3 41,8 28 13,6 11.424,0 76,5

1000 há ou 

mais 

4 0,9 17.182,5 45,0 1 0,5 1.123,7 7,6 

Total de 

imóveis 

430 100 38.162,9 100 206 100 14.926,9 100 

 
Tabela 3.2.1.1- Imóveis Rurais e Áreas Correspondentes - 1991 e 1998. Fontes: Secretaria de 

Agricultura de Pernambuco apud Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho, 2001 e INCRA apud 

FIDEM, 1999, respectivamente. (modificada) 

 
Conforme dados fornecidos pela Prefeitura, que tiveram a sua origem no INCRA, 

dois assentamentos criados em 1995 e 1996 estão situados no Município e são Arariba 

de Baixo (Foto 3.2.1.1)e Arariba da Pedra que são formados respectivamente por 134 e 

62 famílias. No entanto, a Fundação de Desenvolvimento da Região Metropolitana do 

Recife - FIDEM, no Perfil Municipal-2001, refere-se a três projetos envolvendo 287 

famílias assentadas em área de 1738 ha. O município apresenta, ainda, grandes áreas, 

que hoje se encontram sob o domínio do Estado. As áreas de Suape, possuidoras de 

cerca de 10.000 ha de área agricultável, que, em grande parte, é considerada Zona de 

Preservação Ecológica. 
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Foto 3.2.1.1- Assentamento Arariba de Baixo, (CPRH,1999). 

 
O município se destaca também na produção de algumas frutas: a manga e a 

banana e investe em outras culturas: o maracujá, tomate, milho, feijão e mandioca, foto 

3.2.1.2 e tabela 3.2.1.2. 
 

 
Foto 3.2.1.2- Vista Aérea da Área Produtiva. SEPLAM - Cabo de Santo Agostinho. 
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PRODUTO ÁREA COLHIDA (ha) QUANTIDADE 
PRODUZIDA (t) 

RENDIMENTO MÉDIO 
(kg/ha) 

Cana-de-açúcar 19.440 777.600 40.000 

Manga 30 750 25.000 

Banana 135 135 1.000 

Maracujá 20 600 30.000 

Milho (grão) 80 34 425 

Feijão (grão) 70 29 414 

Mandioca 210 2.520 12.000 

Tomate 5 95 19.000 

 
Tabela 3.2.1.2- Área Colhida, Produção e Rendimento Médio dos Principais Produtos Agrícolas 

do Cabo de Santo Agostinho- 1995. Fonte: Produção Agrícola Municipal (modificada), 1995. 

 
3.2.2- Pecuária e Pesca 
O Cabo, no que se refere à pecuária, faz parte das microrregiões do Vale do 

Ipojuca e de Suape. Destaca-se na criação de bovinos, caprinos, suínos. 

O município apresenta potencial para desenvolver a pesca de interior e de mar 

aberto, tem, hoje, grande núcleo de pessoas que vive da pesca e da coleta de mariscos. 

A Associação de Pescadores de Gaibu e Suape acredita que o número de pessoas 

envolvidas, junto com familiares, nessas atividades podem superar 5.000. 

 
3.2.3- Atividade Industrial 
O município do Cabo de Santo Agostinho teve, em seu território, implantado o 

primeiro Pólo Industrial do Estado de Pernambuco. O fato aconteceu na década de 60, 

criando uma expectativa referente ao impacto que poderia causar no padrão de vida 

média dos habitantes. Decorridos 40 anos, os indicadores sociais do município apontam 

para um desenvolvimento e um acúmulo de problemas ao contrário do esperado. 

O Complexo Industrial do Cabo pode ser caracterizado por empresas de diversas 

áreas e porte, com concentração nos ramos químico, de bebidas e de alimentos. O setor 

cerâmico tende a crescer em função do interesse demonstrado por alguns grupos, 

inclusive, internacionais, pelo aproveitamento do caulim e argila locais. 

A Prefeitura Cabense, em seu Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável 

para 2010, define ações que objetivam consolidar o Parque Industrial, introduzindo-o à 

dinâmica de inserção produtiva de Pernambuco e internalizando os impactos positivos no 

que se refere à geração de empregos e renda. 

Algumas das ações propostas são: 
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• articulação dos diversos atores (locais, estaduais, nacionais), 

objetivando a ampliação de novos investimentos e consolidação dos 

existentes; 

• estruturação de um pólo de serviços industriais, de um programa de 

fornecedores locais e implementação de programas de requalificação 

profissional. 

 
3.2.4- Comércio e Prestação de Serviços 
O Cadastro Empresarial pelo SEBRAE-PE, em 1995 apud Projeto Cabo 2010, 

registra 1028 empresas de pequeno porte no município do Cabo de Santo Agostinho. 

Desse número 63%, estão vinculadas ao desenvolvimento de atividades ligadas ao 

comércio e 34% na prestação de serviços. Nas atividades comerciais, predominam o 

varejo de mercadorias em geral, os armarinhos e as padarias e confeitarias. As empresas 

de pequeno porte prestadoras de serviços são em maioria, bares, lanchonetes e 

restaurantes. A seguir, aparecem os salões de beleza, oficinas de reparo e manutenção, 

frigorífico dentre outras. Através de um processo de cadastramentos realizado pela 

Prefeitura em 1997, registra-se um total de 179 barraqueiros trabalhando nas praias do 

município. 

 
3.2.5- Turismo 
O Turismo é considerado uma atividade capaz de multiplicar o número de 

empregos e a renda e, por isso, é mais um setor merecedor de crescente atenção  dos 

poderes público e privado. Os municípios inseridos no litoral Pernambucano apresentam 

ampla potencialidade para expandir o turismo e torná-lo um dos pilares de sua economia. 

O Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável do Município do Cabo de 

Santo Agostinho, 1997, divide o município em três espaços homogêneos: 

• região costeira com características de turismo e lazer; 

• região central com características de centros urbanos, onde são 

desenvolvidas atividades relacionadas ao comércio, à indústria e à 

prestação de serviços; 

• região rural: predomínio do latifúndio vinculado ao plantio da cana-de-

açúcar e de sítios que desenvolvem a policultura de subsistência. 

As regiões central e rural apresentam alguns atrativos que estimulam o turismo: as 

feiras-livres (foto 3.2.5.1), a festa do padroeiro Santo Antônio, fortes, ruína do Convento 
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das Carmelitas, antigos engenhos, igrejas, hotéis, restaurantes e áreas destinadas à 

preservação de ecossistemas naturais. 

 
Foto 3.2.5.1- Feira-livre na Sede do Cabo de Santo Agostinho. 

Fonte: SEPLAM – Cabo de Santo Agostinho. 

 
A região costeira possui praias aprazíveis: Gaibu, Calheitas, Paiva, Xaréu e 

Itapoama, foto 3.2.5.2. 

 

 
Foto 3.2.5.2- Vista aérea da Praia de Gaibu. Fonte: SEPLAM – Cabo de Santo Agostinho. 

 

O inventário Preliminar de Infra-Estrutura e oferta Turística da Prefeitura do Cabo 

indica que o Município conta na sede com serviços de saúde, comércio diversificado, 
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serviços de transporte e agências de turismo. Nas praias, é possível dispor de serviços de 

seis hotéis e treze pousadas das quais onze estão em Gaibú. O turista pode contar, 

ainda, com bares e restaurantes alguns estruturados. Foram cadastradas 179 barracas, 

92 fixas e 89 móveis distribuídas principalmente em Gaibu, Suape, Xaréu e Itapoama. A 

região dispõe de outros atrativos: cachoeiras, reservas de Mata Atlântica, pontos elevados 

onde são praticados vôo-livre, sítios históricos, fortes e igrejas. 

Algumas deficiências foram registradas: deficiência de divulgação dos atrativos 

turísticos do município, insuficiente desenvolvimento de roteiros turísticos e 

desqualificação de mão-de-obra. 

O trabalho realizado pela Prefeitura salienta que o turismo tem o seu principal 

centro de decisões no âmbito externo do município. Demonstra o poder público interesse 

em expandir o setor. 

 
3.2.6- Sistema de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e 

Coleta de Lixo 
A Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA é responsável pelo 

abastecimento público de água e mantém controle operacional dos Sistemas de 

Abastecimento por ela gerenciado. 

A maior parte do Território Urbanizado da Região Metropolitana do Recife  tem seu 

abastecimento de água relacionado a sistemas integrados que atendem a várias 

comunidades e mantém certa interdependência. O abastecimento ocorre a partir da 

exploração conjunta de mananciais superficiais (contribuição maior) e subterrâneos 

(captação através de poços). 

O serviço de abastecimento às comunidades destacadas  do núcleo central é 

realizado pelos sistemas  isolados. 

Os sistemas foram divididos em setores que correspondem a espaços 

metropolitanos, que compartimentam unidades dos sistemas físicos de abastecimento e 

os núcleos de demanda com eles relacionados. O Quadro 3.2.6.1 registra. 
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Setor 

Sistemas Integrados Sistemas Isolados 

Sistema/Mananciais Sistema/Mananciais 

Norte Botafogo 
 Barragem de Catucá 
 Rio Conga 
 Rio Tabatinga 
 Rio Pilão 
 Rio Cumbe 

Monjope 
 Rio Utinga 
 Rio Pitanga 
 Rio Paratibe 

Beberibe 
 Rio Beberibe 

Dois Irmãos 
 Açudes do Prata e do Meio 

Aqüífero Beberibe 
 Águas Subterrâneas 

Itamaracá 
 Poços 

Araçoiaba 
 Riacho da Floresta 

Itapissuma 
 Poços 

Nova Cruz 
 Poços 

Oeste Tapacurá 
 Barragem de Tapacurá 
 Barragem Duas Unas 
 Rio Capibaribe-Tiúma 
 Rio Capibaribe-Castelo 
 Barragem Várzea do Uma 

Jangadinha 
 Represa de Jangadinha 

Bonança 
 Rio Jaboatão 
 Moreno 
 Rio Jaboatão 
 Nossa Senhora da Luz 
 Açude Queira Deus 
 Poços 

Sul Gurjaú 
 Barragem de Gurjaú 

Suape (transferência) 
 Barragem de Bita e Utinga 

Pirapama 
 Barragem do Pirapama 

Jussaral 
 Fonte 

Nossa Senhora do Ó 
 Sistema Suape Camela 
 Riacho São Pedro 

Charneca 
 Riacho Sebastopol 

Ipojuca 
 Riacho 3 barragens 

Quadro 3.2.6.1-Setores e Sistemas Físicos de Abastecimento. Fonte: PQA/PE, 1997. 
 
No caso do Município de Santo Agostinho, o abastecimento é realizado pelos 

Sistemas Integrados de Gurjaú e Suape. O Sistema Isolado de Charneca abastece a 

comunidade que recebe o mesmo nome. 

O Sistema Gurjaú está relacionado à exploração do Rio Gurjaú, captado em 

pequena barragem, com capacidade para acumular 1.100.000 m3, a qual tinha por 

finalidade a elevação do nível da água para que pudessem ser enviadas à estação de 

tratamento. A montante da barragem citada fica a represa de Sicupena, que tem 

capacidade de 3.200.000 m3, construída em um afluente do Rio Gurjaú com a finalidade 

de regularização de descarga. A área da bacia, no local da barragem, é de 114 Km2 e a 

vazão fornecida regularmente é de 0,89 m3/s. 
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Estudos foram realizados com o objetivo de observar a viabilidade, a qual se 

confirmou, de ampliação da capacidade do Sistema Gurjaú, que poderá ocorrer com a 

construção de uma nova barragem de regularização. A bacia hidrográfica controlada por 

essa nova represa teria 90,3 km2 e, segundo as estimativas efetuadas, poderia gerar um 

aumento na vazão global do sistema, passando ele a fornecer uma descarga regularizada 

da ordem dos 2,0 m3/s (PQA/PE, 1997). 

A disponibilidade hídrica do Sistema de Suape está, em grande parte, 

comprometida com o atendimento às demandas do Complexo Portuário de Suape, o que 

motivou a realização e dimensionamento das obras que integram o sistema. 

A existência de excedente, que chega a 0,40 m3/s, permitiu reforçar o sistema 

integrado de abastecimento metropolitano. As captações das águas são feitas em duas 

barragens de regularização nos rios Bita e Utinga de Baixo, Figura 3.2.6.1. Com o 

aumento provável das demandas do complexo de Suape, foi observada a possibilidade de 

construção da barragem no rio Ipojuca a ser dimensionada para contribuir, inclusive, com 

o abastecimento da RMR. As represas apresentam as características hidrológicas abaixo 

descritas, (PQA/PE, 1997): 

 Barragem do Bita 

Área da bacia hidrográfica                   20,7 Km2 

Capacidade de Acumulação          2.770.000 m3 

Descarga regularizada                           0,30m3/s 

 Barragem de Utinga 

Área da bacia hidrográfica                   14,7 Km2 

Capacidade de Acumulação          10.426.000 m3 

Descarga regularizada                           0,35m3/s 

O sistema do Pirapama, apesar de dispor da barragem do rio Pirapama concluída, 

não está operando por depender de obra de construção de ETA e da construção e 

ampliação de reservatórios.  É possível observar no quadro 3.2.6.2  na figura 3.2.6.3. 

 
Reservatório Capacidade atual (m3) Capacidade ampliada (m3) Capacidade após ampliação (m3) 

Cabo 

Ponte dos Carvalhos 

Prazeres 

Jordão 

4.500 

9.000 

10.000 

- 

13.500 

17.000 

45.000 

90.000 

18.000 

26.000 

55.000 

90.000 

Totais 23.500 165.500 189.000 

Quadro 3.2.6.2 – Reservatórios com capacidade atual e previstas após ampliação. 

Fonte: COMPESA, 2000. 
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Figura 3.2.6.1- Sistema de Abastecimento Cabo. Fonte: COMPESA, 2000. 
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O Sistema de Charneca atendeu à cidade do Cabo até 1986, quando passou a 

atender à população próxima às unidades de produção do Sistema, Figura 3.2.6.2. 

 

 
Figura 3.2.6.2- Sistema de Abastecimento Charneca. Fonte: COMPESA, 2000. 
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Figura 3.2.6.2- Sistema de Abastecimento Pirapama. Fonte: COMPESA, 2000. 
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A demanda de um sistema de abastecimento de água é determinada em função 

da população efetivamente atendida e das cotas ou parcelas destinadas a cada pessoa 

ou agrupamento destas para os seus mais diversos usos. 

As chamadas taxas “per capita” de suprimento, expressas em litros por 

habitantes/dia, destinam-se ao atendimento do homem e de suas atividades do cotidiano. 

Dados divulgados pela FIDEM, correspondentes ao ano de 1998, permitem definir 

o resumo das economias abaixo descritas com o número total de seus consumidores. 

 
Residenciais                             18.560 unid. 

Comerciais                                    668 unid. 

Industriais                                       98 unid. 

Públicas                                        135 unid. 

TOTAL                                     19.461 unid. 

 
A Divisão de Controle Operacional – DCO da COMPESA, identifica um índice de 

perdas de água nos sistemas que abastecem o Município do Cabo de Santo Agostinho, 

na ordem de 45% em dezembro de 2001, chegando a 55,45% em abril de 2002. 

A distribuição de água não ocorre com regularidade e um dos fatores está 

relacionado ao fornecimento de água para outro município da RMR a partir da represa de 

Gurjaú. Muitos domicílios do Município do Cabo não recebem água da COMPESA e se 

utilizam de poços e de outros meios, segundo informa a Prefeitura no documento 

“Desenvolvimento Humano e Inclusão Social no Cabo de Santo Agostinho”, de 2001. 

O Departamento Nacional da Produção Mineral – DNPM possui, no Sistema de 

Informações de Sondagens Hidrogeológicas – SISON, 12 poços cadastrados que 

exploram exclusivamente a água mineral identificados no Quadro 3.2.6.3. A água mineral 

Santo Agostinho, que não consta no SISON, tem sua fonte localizada no engenho Tiriri, 

Gaibú e processo DNPM de nº 840.050/97. 
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Localização Executor 

 Ponte dos Carvalhos DNPM 

Vila dos Funcionários Destilaria Presidente 

Vargas 

Não consta 

Destilaria Presidente Vargas DNPM 

Engenho Serraria Cia de Pesquisa de Recursos Minerais 

Inst. Açúcar e Álcool I Não consta 

Ponte dos Carvalhos Não consta 

Loteamento Itapuama Não consta 

Itapoama I Não consta 

Subestação Pirapama Não consta 

Norfil Não consta 

Ponte dos Carvalhos Não consta 

Suape Não consta 

Quadro 3.2.6.3- Poços Cadastrados pelo SISON. Fonte: DNPM, 2002. 

 
O Cadastro geral dos Poços do Estado de Pernambuco de julho de 2001 registra a 

existência de 15 poços no Município do Cabo de Santo Agostinho, com informações mais 

detalhadas sobre os mesmos, conforme o Quadro 3.2.6.4. 
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Localidade Proprietário Órgão 
Executor 

Data Tipo de 
Aqüífero 

Profundidade(m) Vazão 
(L/h) 

Arariba de 

Baixo 

- EMATER 1998 Aluvião    2.40 - 

Curcurana - CISAGRO 1990 Sedimento            101.00 19.800 

Destilaria 

Central 

Público DNPM - Cristalino 20.00  1.000 

Destilaria 

presidente 

Vargas 

- DNPM - Cristalino 26.00  2.000 

Fazenda Bom 

Jesus 

ETIL LTDA CONESP 1992 Cristalino  50.00  1.505 

Garagem São 

Judas Tadeu 

João faustino e 

CIA LTDA 

CONESP 1994 -  50.00 Seco 

Loteamento 

Itapoama 

- CISAGRO 1978 - 36.60  5.000 

NORFIL - CISAGRO 1974 Cristalino              28.00  5.461 

NORFIL NORFIL CONESP - Cristalino            224.00   17.600 

NORFIL - CONESP - Sedimento 59.00 4.000 

NORFIL - CONESP - Cristalino 61.00 3.500 

Pólo 

farmacêutico 

Laboratório 

SEDAR 

CISAGRO 1978 Cristalino 36.00  500 

Ponte dos 

Carvalhos 

Colégio Conde 

da Boa Vista 

CONESP 1972 Cristalino 33.00 6.336 

SUAPE Norberto 

Oderbrecht 

CONESP - Cristalino 49.00 3.666 

Subestação 

Pirapama 

CHESF CONESP - Cristalino 60.00 Seco 

Figura 3.2.6.4 – Listagem de Poços do Município do Cabo de Santo Agostinho. Fonte: 

Empresa de Abastecimento e Extensão Rural do Estado de Pernambuco – EBAPE, 2001. 

 
Um dos maiores problemas urbanos do Município consiste na quase inexistência 

de um sistema de esgotamento sanitário o que reflete diretamente na saúde da população 

e, conseqüentemente, causa mortes das crianças. A Secretaria de Saúde do município 

registra que 22% da mortalidade, envolvendo crianças menores de 1 ano de idade, têm 

causa nas doenças infecciosas e parasitárias associadas à precariedade da prática de 

higiene doméstica e pessoal, as condições de moradia e do ambiente componente do 

entorno. 
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As instalações sanitárias internas estão presentes, em maior número, nos 

domicílios situados no distrito sede, mas apresenta 19% das residências sem dispor 

desse equipamento. A situação se agrava nos demais distritos, pois Ponte dos Carvalhos 

possui 31,2% dos domicilios sem sanitários, no seu interior, enquanto Santo Agostinho, 

43,9% e Jussaral,  51,9%. 

A coleta do lixo é realizada em 68% dos domicílios, sendo a destinação dos 

resíduos domésticos em terrenos baldios com 24% dos casos, o que agrava os problemas 

vinculados à saúde ambiental e conseqüentemente à saúde da população (IBGE,1991). 

O PQA/PE, 1997, registra a existência de uma composteira, localizada no distrito 

de Pontezinha, a qual se encontra desativada e sem nenhuma atividade de tratamento, de 

compostagem e de reciclagem de resíduos. A separação de materiais recicláveis é 

realizado por catadores no próprio lixão. Em conseqüência do exposto, algum problemas 

são identificados: 

 não existência de controle de acesso à área; 

 não é efetuada a cobertura diária do lixo, o que atrai macro e microvetores; 

 não existe drenagem de águas pluviais, nem tratamento dos líquidos 

produzidos, o que ocasiona o seu livre escoamento pelo lixo, aumentando 

a produção de chorume e, conseqüentemente, poluição do solo e das 

águas, sejam elas superficiais ou subterrâneas; 

 não existe drenagem e tratamento dos gases produzidos. 

No município, são encontrados 5 sítios degradados pela disposição de resíduos, 

sendo que, apenas um deles, encontra-se ativo (PQA/PE, 1997), Quadro 3.2.6.5 e foto 

3.2.6.1 
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Lixão Localização  Proximidades Dos 
Recursos Hídricos  

Meio Antrópico Situação Atual 

Estrada Preta Faz limite com a 
Usina Bom Jesus e 
o Distrito Industrial 

do Cabo 

Próximo ao lixão passa 
córrego permanente, 
afluente do riacho do 

Raposo, que por sua vez 
é afluente do Rio 

Pirapama 

Cerca de 50 
catadores vivem do 
que retiram do local 
e residem em uma 
invasão que fica a 

1,5 km do lixão 

Em 
funcionamento 
há cerca de 14 

anos 

Sítio Mata do 
Zumbi 

Dentro da Reserva 
Ecológica Mata dos 

Zumbi 

Próximo ao riacho Zumbi 
que deságua no Oceano 

Atlântico 

 Não existem 
Aglomerações 
Urbanas nas 
proximidades 

Desativado 

Sítio SESI  BR-101, em frente 
à unidade do SESI  

Próximo a curso d’água 
que é afluente da 

margem direita do Rio 
Pirapama 

No período que foi 
utilizado gerou uma 
série de impactos 
como: atração de 

catadores, vetores, 
emissão de calor, 

risco de acidente na 
BR-101 

Desativado 

Sítio Santa Rosa I  Próximo a lagoa do 
SESI 

No fundo da área passa 
um córrego  afluente do 

Rio Pirapama 

Não há controle da 
operação e do tipo 

de resíduos 
colocados. 

Presença de 
catadores 

Utilizado há 
vários anos, 

para disposição 
de resíduos 

provenientes de 
indústrias. 

Sítio Santa Rosa 
II 

Não Consta No fundo da área passa 
um córrego que é 

afluente da margem 
direita do Rio Pirapama 

Registro de 
reclamações em 

função da presença 
de insetos, urubus e 
emissão de odores 

Desativado 

 
Quadro 3.2.6.4 – Relação dos Lixões do Município do Cabo de Santo Agostinho, 

Fonte: PQA/PE,1997. 
 

 
Foto 3.2.6.1- Lixão da Estrada Preta (Queima de material). Fonte: CPRH, 1999. 
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No município, foi selecionada uma área para a implantação de um aterro sanitário. 

A área escolhida para o Aterro Sul está localizada no Complexo Industrial e Portuário de 

Suape na região entre os Engenhos Setúbal, Jasmim e Serraria e receberá os resíduos 

sólidos urbanos dos municípios do Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca e também os 

resíduos industriais das empresas instaladas no Complexo Industrial e Portuário de 

Suape e nos distritos Industriais dos municípios citados. 

Segundo Alheiros et al, (apud PQA/PE, 1997) o sítio está situado sobre 

sedimentos da Formação Cabo, abrangendo, em grande parte, as litologias 

conglomeráticas de fácies proximais e, secundariamente, os arcósios da fácies mediana 

dos leques aluviais que deram origem a esses sedimentos. Os conglomerados 

apresentam blocos de rochas graníticas e gnáissicas com cerca de 30 cm de diâmetro, 

em média, imersos numa reduzida matriz arcosiana, permitindo, em grande parte, o 

contato direto entre os blocos. 

No que se refere à hidrogeologia, não ocorre na área, nenhum aqüífero estudado 

e com parâmetros delimitados, sendo considerada área de baixa vulnerabilidade das 

águas subterrâneas.  No que se refere às águas superficiais, o sítio apresenta vales com 

declividades medianas a acentuadas, sendo as águas pluviais drenadas para o riacho 

Jasmim que deságua no riacho Algodoais. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 4 – RECURSOS HÍDRICOS NO 
CABO DE SANTO AGOSTINHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



-Capítulo 04- 43

 
 
 
4- RECURSOS HÍDRICOS NO CABO DE SANTO AGOSTINHO 
4.1- Águas Superficiais 

O Diagnóstico Preliminar das Condições Ambientais do Estado de Pernambuco, 

considera as mesorregiões caracterizadas pelas diferenças físico-ambientais apresentadas. 

A partir da costa pernambucana, identificam-se a Mata, o Agreste e o Sertão. Em relação ao 

relevo, observa-se que o Maciço da Borborema constitui o principal divisor de águas, 

fazendo surgir dois grandes grupos de bacias distintas pela direção geral dos seus cursos 

d’água e pela forma a qual alcançam o Oceano Atlântico. O primeiro grupo é representado 

pelas bacias litorâneas, cujos rios são orientados na direção W-E, a partir da vertente 

oriental da Borborema e desaguam no Oceano, dentro ou fora do Estado. O segundo grupo 

é formado pelos rios tributários do São Francisco, com direção norte-sul, que constituem as 

bacias Interioranas, (SEMA/SUDENE-CPRH, 1977). 

As bacias hidrográficas foram definidas em unidades de gestão e seu monitoramento 

se torna fundamental quando do gerenciamento ambiental. Cada bacia deve ser trabalhada 

como unidade formada por rios caracterizados por descargas diferenciadas sazonalmente, 

podendo possuir trechos barrados para captação e armazenamento de água, objetivando o 

atendimento aos diversos tipos de demandas, ou mesmo, para conter enchentes. 

Os rios, que cortam o município do Cabo de Santo Agostinho, integram o grupo 2 

das pequenas bacias litorâneas do Estado (GL-2), correspondentes à Unidade de 

Planejamento Hídrico UP15, conforme o Plano Estadual de Recursos Hídricos de 1998. Está 

localizada no litoral do Estado de Pernambuco, limitando-se, ao norte, com a Bacia do Rio 

Capibaribe (UP3); ao sul, com a bacia hidrográfica do Rio Ipojuca (UP4); a leste, com o 

Oceano Atlântico e a oeste, com as bacias dos Rios Capibaribe (UP3) e Ipojuca (UP4) 

(PERH, 1998). 

Esse grupo de bacias é formado pelos rios que desembocam no Oceano Atlântico e 

tem seus principais cursos: os rios Pirapama, Gurjaú, Jaboatão e Duas Unas. As bacias 

hidrográficas, cujas áreas abrangem o município do Cabo de Santo Agostinho tem seus 

limites definidos nos Anexos 1 e 2. 

A população, na área da rede hidrográfica que compõe o GL2, perfaz o total de 

1.242.407 habitantes, sendo 1.134.355 pessoas residentes na área urbana e 108.052 

residentes na zona rural. Além da ocupação urbana, o solo é utilizado para o 

desenvolvimento de atividades industriais, agropecuária, de prestação de serviços e 
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comércio. A água, que serve ao abastecimento público, recebe efluentes domésticos 

gerados por 5 municípios e efluentes industrial e agro-industrial (CPRH, 2000). 

O espaço territorial, que detém o grupo Pequenos Rios Litorâneos, possui 14 áreas, 

por lei, destinadas à proteção ambiental. São elas: Mata do Engenho Moreninho, Mata do 

Engenho Salgadinho, Mata de Manassu, Mata de Mussuba, Mata Duas Lagoas, Mata do 

Sistema Gurjaú, Mata de Caraúna, Mata Serra do Cotovelo, Mata de Contra Açude, Mata de 

Bom Jardim, Mata do Lunar, Mata Serra do Cumam, Mata do Zumbi e Mata de Camaçari. 

 

 

0        4       8       12km

Escala

LEGENDA

Limite de bacias

Rios

Área de proteção
dos mananciais

1 - Bacia do Botafogo

2 - Bacia do Jaguaribe
3 - Bacia do Igarassu

4 - Bacia do Timbó
5 - Bacia do Paratibe
6 - Bacia do Beberibe
7 - Bacia do Capibaribe

8 - Bacia do Tejipió

9 - Bacia do Jaboatão
10 - Bacia do Pirapama

11 - Bacia do Massangana

12 - Bacia do Ipojuca

13 - Bacia do Merepe

14 - Bacia do Maracaípe

Figura 10 - Bacias Hidrográficas
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fonte: FIDEM (1995)

 
 

 

Figura 4.1 – Bacias Hidrográficas da RMR. 
Fonte: Alheiros (1998). 
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4.1.1- Bacia Hidrográfica do Rio Jaboatão 
A Bacia Hidrográfica do Rio Jaboatão está situada na região da Mata Sul do Estado, 

limitando-se, ao Norte, com a Bacia do Rio Capibaribe (incluindo o Rio Tejipió; ao sul, com 

as bacias dos Rios Pirapama e Ipojuca; a Leste, com o Oceano Atlântico e a Oeste, pelas 

bacias dos Rios Ipojuca e Capibaribe. 

O Rio Jaboatão nasce no município de Vitória de Santo Antão, foto 4.1.1.1 e 

atravessa os municípios do Recife , Moreno, São Lourenço da Mata, Jaboatão e Cabo de 

Santo Agostinho, onde passa pelas localidades de Ponte dos Carvalhos e Pontezinha. 

Possui uma superfície de drenagem com cerca de 422 km2, (Tabela 4.1.1.1). 

Foto 4.1.1.1- Nascente do Rio Jaboatão. Fonte: cedidas por Margareth Alheiros. 
 

Município Área Pertencente a Bacia 

Km2 % 

Cabo de Santo Agostinho 27 6,1 

Vitória de Santo Antão 42 9,5 

Recife 4 0,9 

Jaboatão dos Guararapes 225 50.9 

São Lourenço da Mata 46 10,4 

Moreno 98 22,2 

TOTAL 442 100 

 
Tabela 4.1.1.1- Área dos Município incluída na Bacia do Rio Jaboatão. 

Fonte: PQA, 1997. 
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Estudos realizados concluíram que a vazão mínima dos cursos da bacia é da ordem 

de 300 m3/dia/km2 com descarga regularizada em torno de 1000 m3/dia/km2, (PQA, 1997). 

Interligada ao Rio Jaboatão, nas proximidades de sua foz no Oceano Atlântico, a 

Lagoa Olho D’Água fica a sudeste do município de Jaboatão dos Guararapes e possui 

aproximadamente 5 km2, foto 4.1.1.2. 

 
Foto 4.1.1.2- Vista aérea Lagoa Olho D´Água e Entorno. Fonte: CPRH, 1999. 

 

A Lagoa tem sua origem numa depressão existente entre duas barreiras arenosas e 

alongadas e possui profundidades variadas atingindo 1,50 m na sua área central. A lagoa 

recebe considerável carga poluidora das casas e pequenas indústrias.  

Alheiros et al (2000) explica que essa Bacia é constituída, em cerca de 90%, por 

rochas cristalinas pré-cambrianas e, secundariamente, por sedimentos terciários (Formação 

Barreiras) e quaternários (aluviões e sedimentos de praia). 

Duas grandes unidades geomorfológicas são identificadas na bacia do Rio Jaboatão 

que são: 

• Superfície Pliocênica que corresponde a um pediplano inclinado de oeste para leste, 

apresentando-se dissecado pelo ciclo erosivo, que atua na região de ação 

predominantemente linear, condicionada pela rede hidrográfica existente; 
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Figura 4.1.2.1- Mapa de Localização da Bacia do Rio Jaboatão. Fonte: Alheiros et al, 2000. 

 
• Planície Costeira que margeia o litoral com cotas inferiores a 10 m, cuja formação 

está associada às variações do nível do mar desde o final do Terciário. 

A Bacia do Rio Jaboatão possui uma forma alongada e estreita em sua parte inicial 

até as proximidades do município de Moreno e vai alargando-se à medida que se aproxima 

do litoral. 

Esta Bacia enfrenta problemas, que levam à deterioração da qualidade de suas 

águas, como a contribuição de esgotos industriais e domésticos, o escoamento superficial 

em áreas agrícolas e o problema de erosão nos morros urbanos. Tal situação repercute na 

atividade pesqueira, na balneabilidade e no abastecimento (Alheiros et al, 2002). 

Sobre a análise dos recursos naturais, visando à sua utilização potencial, Alheiros et 

al  (2000) distinguem quatro unidades geoambientais: 

• Modelado Cristalino – constituído por rochas do embasamento cristalino que 

se encontram em grande parte, capeadas por solo residual e, em alguns 

locais, onde afloram, são exploradas para a produção de brita e 

paralelepípedos. O relevo é constituído por morros isolados, apresentando 

cotas que variam de 50 a 450 m, foto 4.1.2.1.1, com as formas mais altas 

ocupando o extremo oeste da bacia. Os vales fluviais apresentam formas de 

V e U (vales de fundo chato). A captação de água subterrânea é localizada e 

reduzida, sendo possível no manto de intemperismo e nos trechos mais 
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fraturados. O modelado cristalino apresenta dois tipos de áreas com potencial 

de uso, ou seja, os topos planos e as cabeceiras de drenagem; 
 

 
Foto 4.1.2.1.1- Relevo ondulado característico do Modelado Cristalino.  

Cedida por Margareth Alheiros. 
 
• Tabuleiros Costeiros - possui relevo predominantemente plano a suavemente 

ondulado, com topos aplainados com cotas que variam de 30 a 100 m. No 

que tange a sua geologia, estão associados à Formação Barreiras e à 

formação Algodoais e estão distribuídos de forma descontínua na porção 

leste da Bacia. Apresentam as áreas de potencialidades: os Topos Planos e 

as Áreas de Recarga de Aqüíferos. A capacidade de acumular águas de 

chuva faz com que estas áreas apresentem potencial para o desenvolvimento 

de culturas permanentes e para a conservação da Mata nativa local. 

• Terraços Marinhos – abrange três tipos de áreas com potencial de uso: 

Terraço Marinho Pleistocênico (com potencial para ocupação urbana e 

captação restrita de água subterrânea); Terraço Marinho Holocênico (o nível 

freático geralmente encontra-se a menos de 2 m  de profundidade, porém é 

alta a vulnerabilidade destas águas à poluição, tornando-as impróprias para o 

consumo humano e animal); Restingas e Praias indicadas para as culturas 

permanentes desde que a vegetação nativa seja preservada; 
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• Planícies – nessa unidade geoambiental, enquadram-se as planícies aluviais 

e flúvio-lagunares e os mangues. As áreas de potencialidade são: Várzeas 

Aluviais (constituídas por sedimentos transportados pelos principais rios da 

bacia e apresentam potencial para a extração de areia através de dragagens 

no leito dos rios); áreas Alagadas e Alagáveis (sedimentos flúvio-lagunares) 

compostos de areias, siltes e argilas, com matéria orgânica, formando 

extensas planícies. Essas áreas permanecem em parte ou todo o ano sob a 

água, viabilizando a criação de espécies animais aquáticas: peixe, camarão e 

moluscos; Manguezais (depósitos que estão concentrados na porção sudeste 

da bacia). O nível freático ocorre a menos de 10 m, porém não é apropriado à 

captação de água, em função da vulnerabilidade dos mesmos, à 

contaminação por infiltração de poluentes dispostos em superfície e 

subsuperfície, foto 4.1.2.1.2 e figura 4.1.2.2. 

 

 
Foto 4.1.2.1.2- Estuário dos Rios Jaboatão e Pirapama, ao fundo vista do manguezal. 

Fonte: CPRH, 1999. 
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Figura 4.1.2.2- Carta de Potencialidade dos Recursos Naturais. Fonte: Alheiros et al, 2002. 
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A população dos seis municípios listados na tabela 4.1.1.1 perfaz um total em 1996 

de 2.257.379 habitantes, correspondendo 2.005.727 à microrregião do Recife, 140.764 à de 

Suape e 110.888 à de Vitória de Santo Antão.  

A população da bacia é estimada em 650.000 habitantes, tendo uma densidade 

demográfica na ordem de 150 hab/km2 o que a caracteriza como uma bacia urbana. 

Vale salientar, segundo registra o PQA/PE de 1997, que: 

• na Microrregião do Recife, a concentração das áreas urbanas de Moreno e 

Jaboatão dos Guararapes estão na bacia; 

• no Recife, pertencem à bacia, as áreas a sudoeste, onde estão instalados 

conjuntos habitacionais densamente ocupados; 

• em São Lourenço da Mata, se incluem na bacia, áreas próximas às margens 

do rio que apresentam baixa densidade demográfica urbana. 

Na Microrregião de Suape, observa-se uma ocupação maior do solo, no âmbito da 

bacia, por parte da população no distrito de Ponte dos Carvalhos, no município do Cabo. Já 

na Microrregião de Vitória de Santo Antão, a área incluída na bacia é formada pelas 

nascentes do rio, que apresentam restrições do processo de urbanização e, 

conseqüentemente, apresenta população residente bem reduzida. 

No que concerne ao abastecimento de água, o rio Jaboatão constitui manancial de 

dois sistemas isolados do setor oeste que são o Bonança e Moreno. 

O Sistema Bonança tem a captação feita através de uma soleira para elevação do 

nível das águas do rio Jaboatão. A descarga do rio, no local da captação, é da ordem de 

0,25 m3/s, no entanto, a demanda atual de Bonança está próxima dos 17,0 L/s que não é 

atribuída em função das limitações das unidades de seu sistema. 

O Sistema Moreno apresenta o rio Jaboatão sendo captado em soleira vertedoura de 

elevação de nível situada à montante da zona urbana. Com ampliação, ocorrida em 1996, 

sua capacidade é de 80 L/s. 

A bacia apresenta uma média de 10% de seus domicílios sem instalações sanitárias. 

O caso é mais grave nos municípios do Cabo de Santo Agostinho e Moreno, onde mais de 

15% do total dos seus domicílios não possuem instalações sanitárias de quaisquer tipo; a 

seguir, aparece São Lourenço da Mata com 14%; Vitória de Santo Antão com 13% e Recife 

com apenas 8%. 

Os municípios que integram a bacia tem 29% dos seus domicílios ligados à rede 

geral. 

O Cabo de Santo Agostinho possui 45% dos domicílios com esse tipo de ligação, 

seguido do Recife com 35% e, nos demais municípios, o percentual é inferior a 20%. Muitos 

domicílios em Moreno e Vitória de Santo Antão jogam os dejetos diretos no rio e nos cursos 

d’água. 
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O PQA/PE, 1997, registra uma carga potencial poluidora na ordem de 24.105 kg 

DBO/dia e carga remanescente poluidora estimada em 8.488 kg/DBO/dia no rio Jaboatão. 

A pesca estuarina artesanal, realizada no Rio Jaboatão, apresenta-se expressiva, 

envolvendo um número estimado de 1.136 pessoas, das quais 45% vivem em regime de 

dependência excessiva da pesca, foto 4.1.2.1. 

 
Foto 4.1.2.1- Pesca no estuário dos rios Pirapama e Jaboatão. Fonte: CPRH, 1999. 

 

A zona estuarina ainda é utilizada para o cultivo de espécies aquáticas, 

apresentando 17,9 ha com viveiros, onde é utilizada tecnologia considerada superada. 

A Tabela 4.1.2.1 mostra a produção anual estimada do pescado, proveniente das 

duas modalidades de pesca citadas. 

 
Tipo de Pescado Quantidades 

Crustáceos  

Siris 797 

Guaiamuns 757 

Caranguejo-uçá 2.288 

Camarões marinhos  e de água doce 17.732 

Peixes 106.245 

Moluscos 10.179 

Total 127.998 

Tabela 4.1.2.1- Produção Anual Estimada de Pescado no Rio Jaboatão. 

 Fonte: Fernandes, 1996 apud PQA/PE - Relatório 01,1997. 

 
4.1.2- Bacia Hidrográfica do Rio Pirapama 

O rio Pirapama tem uma extensão aproximada de 80 km e sua nascente fica a 450 m 

de altitude no município de Pombos situado no Agreste de Pernambuco, foto 4.1.2.2. Possui 

vários tributários, podendo destacar-se os rios Gurjaú, Cajapuçu e Arariba que ficam na 
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margem esquerda e os riachos Santa Amélia, Utinga de Cima e Camaçari localizados na 

margem direita. O rio Pirapama compõe a bacia do mesmo nome, que possui uma área de 

600,01 km2 e está localizada na porção centro-sul da Zona da Mata Pernambucana, 

envolvendo os municípios de Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes, Ipojuca, 

Vitória de Santo Antão, Escada, Pombos e Moreno. 

 
Foto 4.1.2.2- Rio Pirapama vista a jusante do Cotonifício José Rufino. 

Fonte: CPRH, 1999. 
 

A referida Bacia possui o limite, ao norte, as bacias dos rios Jaboatão e Tapacurá 

(afluente do Capibaribe); ao sul, as bacias dos rios Ipojuca e Massangana; a oeste, a bacia 

do rio Ipojuca e a leste, o oceano Atlântico. 

A Bacia do Pirapama tem grande parte de sua área (5/6) sobre rochas cristalinas e 

um relevo onde predominam os morros de topos arredondados com altitudes superiores a 

60 m. 
O diagnóstico Ambiental Integrado da Bacia do Pirapama (CPRH, 1999) baseou-se  

nas características morfológicas do coletor principal para subdividi-lo em três trechos que 

são: 

• o alto curso que possui extensão de 20 km e tem por limite inferior à queda 

d’água localizada a jusante do Engenho Cachoeirinha que fica no município 

de Vitória de Santo Antão, próximo a PE-45. Nesse trecho, apresenta “uma 

calha estreita e profunda pontilhada de quedas e rápidos”, vale com perfil de 

V aberto, cujas “encostas, submetidas a contínuos deslocamentos de rochas 

meteorizadas, exibem afloramentos numerosos”; 

• o médio curso tem cerca de 40 Km, é limitado no trecho inferior pela 

corredeira do Engenho Barbalho que fica próximo à cidade do Cabo. Esse 
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trecho é caracterizado pelo perfil de vertentes mais suaves que no trecho 

anterior. Apresenta um número considerável de corredeiras em conseqüência 

do leito que foi modelado em rochas do embasamento cristalino; 

• o último trecho, considerado baixo curso, tem aproximadamente 20 km que 

estão situados entre o engenho Barbalho e a confluência do Pirapama com o 

rio Jaboatão. O rio Pirapama, nesse trecho, percorre a planície aluvial. 

A adaptação da calha fluvial às linhas de falhas que atingiram o embasamento 

cristalino é visível ao longo do curso do rio. Este fato originou um padrão de drenagem 

dominantemente dentrítico-retangular e a ausência de Terraços e Várzeas em vários trechos 

do Pirapama. O condicionamento estrutural repercute nas várias mudanças de direção do 

rio ao longo do trajeto, sempre obedecendo às direções predominantes das linhas de falhas 

e fraturas (CPRH, 1999). 

O Rio Pirapama é formado por tributários que, no total, integram 12 sub-bacias, que 

são: 

1- Riacho Arandu; 

2- Riacho Macacos; 

3- Riacho Cajabuçu; 

4- Riacho Manoel Gonçalves; 

5- Rio Pirapama (a montante da Barragem Pirapama); 

6- Riacho Utinga de Cima; 

7- Rio Gurjaú (a montante de São Braz); 

8- Arroio Sucupema; 

9- Rio Gurjaú (na Barragem Gurjaú); 

10- Rio Gurjaú (trecho São Braz – Gurjaú); 

11- Riacho Santa Amélia; 

12- Rio Pirapama (a jusante da Barragem Pirapama). 

Sete municípios têm parte de seus territórios inseridos na área da bacia do 

Pirapama. Esses municípios são: Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes, 

Moreno, Escada, Vitória de Santo Antão, Pombos e Ipojuca. Conforme tabela 4.2.1.1. 
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MUNICÍPIO Área Pertencente à Bacia 

Km2 % 

Cabo de Santo Agostinho 

Escada 

Ipojuca 

Jaboatão dos Guararapes 

Moreno 

Pombos 

Vitória de Santo Antão 

343,21 

70,80 

6,60 

14,40 

82,20 

25,80 

57,00 

57,2 

11,8 

1,1 

2,4 

13,7 

4,3 

9,5 

Total 600,01 100 

Tabela 4.2.1.1 – Área dos Municípios incluída na Bacia do Rio Jaboatão. Fonte: CPRH, 1999. 

 
A soma da população dos municípios que formam a bacia do Pirapama é de 900.627 

habitantes, o que representa 12,8% da população do Estado; Dos quais, 84,4% são 

residentes nas áreas urbanas dos municípios, 82% da população da Bacia do Pirapama são 

habitantes dos municípios de Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho e de 

Vitória de Santo Antão. 

As taxas de crescimento dos municípios que integram a bacia são baixas, 

apresentando-se inferior a 1%, constituindo exceção os municípios do Cabo, Jaboatão e 

Ipojuca. O crescimento do processo de urbanização se mostrou intenso, passando de 

65,35% em 1970, para 83,33% em 1996. A população rural dos municípios do Cabo de 

Santo Agostinho e Jaboatão dos Guararapes está próxima dos 10% (CPRH, 1999). 

Os municípios são abastecidos por águas fornecidas por um conjunto de sistemas de 

rios que captam águas dos rios Gurjaú, Tapacurá, Botafogo, Sistemas do Complexo 

Industrial e Portuário de Suape e de grande quantidade de poços. 

Os sistemas que abastecem os municípios que não estão inseridos na RMR: 

Pombos, Escada e Vitória de Santo Antão apresentam-se insuficientes para suprir a 

demanda atual, funcionam com intermitência, o que gera necessidade de reabilitações e 

ampliações para viabilizar um funcionamento mais eficiente. 

Referente ao sistema de esgotamento sanitário o município do Cabo de Santo 

Agostinho teve seu funcionamento descrito no capítulo 03 e os demais municípios não 

dispõem de rede coletora de esgotamento sanitário e fazem uso de fossas rudimentares ou 

encaminham os esgotos diretamente para as ruas, terrenos baldios ou valas a céu aberto. 

No município do Jaboatão dos Guararapes, vários conjuntos habitacionais utilizam vários 

tipos de ETE que têm seus efluentes lançados na lagoa. O Canal de Setúbal, sistema macro 

de drenagens dos bairros de Boa Viagem e Piedade, recebe esgotos brutos que afluem para 

a Lagoa Olho D’Água )CPRH,1999). 

A limpeza pública, nos municípios que integram a Bacia do Rio Pirapama, com 

exceção de Moreno e Pombos são terceirizadas. Em média, acima de 94% da população 
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urbana é atendida sendo, o município de Jaboatão dos Guararapes aquele que mais produz 

resíduos sólidos coletados diariamente (500 ton/dia), seguido do Cabo de Santo Agostinho 

(101 ton/dia), Vitória de Santo Antão (50 ton/dia), Escada (40 ton/dia), Moreno (35 ton/dia), e 

Pombos (6 ton/dia). Quatro dos seis municípios colocam os resíduos dos serviços de saúde 

junto aos demais resíduos e, em três, não existe coleta separada. 

A pisicultura, na área da bacia, é realizada, destacando-se a cultura de carpa, tilápia, 

tambaqui e curimatã. Esse trabalho é realizado por pequenos produtores rurais sob a 

orientação técnica da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho. A despescagem ocorre uma 

vez por ano e a comercialização é feita com a intermediação da Prefeitura junto aos 

frigoríficos ou envolvendo diretamente produtor e consumidor (CPRH, 1999). 

Abelhas das espécies Apis mellipera (abelha italiana) e Apis melíponas (abelhas 

nativas) são criadas por pequenos produtores e por produtores associados a Associação de 

Apicultores do Cabo de Santo Agostinho- AAMC. A Prefeitura fornece assistência técnica e 

permuta equipamentos de proteção e colméias por mel a ser entregue em até dois anos. Já 

os produtores associados à AAMC recebem orientação técnica e têm seus produtos 

beneficiados (cera, própolis e mel). 

O Diagnóstico Ambiental Integrado da Bacia do Pirapama (CPRH, 1999) registra, na 

área da bacia, a exploração de areia, argila, caulim e granito para brita, objetivando o 

atendimento à demanda da construção civil. 

A área onde foi observada a maior ocorrência de argila e caulim está localizada entre 

a cidade do Cabo de Santo Agostinho e o litoral. As argilas estão associadas aos 

sedimentos areno-argilosos da Formação Barreiras e a produtos do intemperismo de outras 

rochas como granitos, gnaisses, rochas vulcânicas básicas e depósitos de aluviões. Desses 

depósitos são extraídas também areias. 

Predomina a exploração informal, que atua sem o acompanhamento e controle por 

parte dos órgãos ambientais, causando impactos do tipo erosão de encostas, 

desbarrancamento de terraços fluviais e assoreamento dos rios. 

A bacia do Pirapama tem sua área, em maior parte, ocupada pelo desenvolvimento 

de atividades agrícolas, sendo a atividade industrial importante elemento da economia 

principalmente no que diz respeito ao município do Cabo de Santo Agostinho. A CPRH, 

(1999) identificou 24 indústrias onde predomina a produção ligada a produtos químicos em 

nove delas. As indústrias do setor mecânico somam cinco e as demais indústrias são de 

produção de papel e papelão, alimentos e bebidas, matéria plástica e de tecidos. 

A área ocupada por 22 das 24 indústrias perfaz um total de 666.264, 81 m2. As 

indústrias estão localizadas em grande parte (18) na área urbana e a elas estão vinculados 

3.292 operários (CPRH,1999). 
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3.1.3 – Bacia do Rio Massangana 
São fornecedores do rio Massangana os rios Tabatinga e Utinga de Baixo que 

nascem no município de Ipojuca. 

O rio Massangana separa o Cabo de Santo Agostinho de Ipojuca e deságua ao sul 

do promotório de Santo Agostinho onde encontra o rio Tatuoca que nasce a 6 km da foz. 

A bacia hidrográfica do rio Massangana está situada na região Sul do Estado, 

limitando-se ao norte, com a bacia do rio Pirapama, ao sul, com a bacia do rio Ipojuca e a 

leste com o Oceano Atlântico. 

A bacia do rio Massangana não teve sua área estudada por órgãos gestores do meio 

ambiente, no mesmo nível das bacias dos rios Jaboatão e Pirapama. Este fato contribui para 

uma escassez de dados sobre a mesma. Referente a área dos mapas foram desenvolvidos 

e anexados ( 1 e 2) a este trabalho: mapa de unidades morfológicas (Assis, 2002) e o mapa 

de uso e ocupação do solo (CPRH/GERCO, 1999). 

 

 
 

Foto 4.1.3.1 – Estuário do Rio Massangana. 
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Foto 4.1.3.2 – Vista do Manguezal do Rio Massangana. 

 
4.2- Águas Subterrâneas 
A faixa litorânea da Região Metropolitana do Recife - RMR, registra condições 

hidrogeológicas diferentes, observando-se a presença de aqüíferos livres e confinados, 

localizados ou apresentando extensões regionais e, ainda, com importância restrita ou 

destacada. 

De um modo geral, são considerados cinco tipos de aqüíferos (PQA, 1997): 

 Aqüífero fissural do embasamento cristalino na região ocidental; 

 Aqüífero Cárstico fissural Gramame/Maria Farinha da Bacia Sedimentar 

Pernambuco-Paraíba; 

 Aqüífero Intersticial Beberibe na Bacia Sedimentar Pernambuco-Paraíba; 

 Aqüífero Intersticial Cabo na Bacia Sedimentar do Cabo; 

 Aqüífero Intersticial Boa Viagem na Planície Sedimentar do Recife. 

 
4.2.1- Aqüífero Cabo 
Compreende toda a região costeira sul do Recife e do Município do Jaboatão dos 

Guararapes. É um aqüífero intersticial com considerável explotação, onde foram perfurados 

cerca de 800 poços e atende à demanda aproximada de 70% dos edifícios erguidos na orla 

costeira de Boa Viagem/Piedade/Candeias. Possui largura pouco acentuada entre 5 a 10 

km. 
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O aqüífero confinado da Formação Cabo, conforme Santos & Costa (1974), se 

constitui no mais importante da região e tem seu confinamento proporcionado pelos aluviões 

argilosos dos rios, via por sedimentos do Grupo Barreiras, por derrames ígneos e ora pelos 

sedimentos pelíticos da própria formação. Este aqüífero dispõe de três fontes de recarga: a 

infiltração pluvial direta, a infiltração de águas de escoamento dos rios e a drenança do 

aqüífero livre.  

Para o perfeito entendimento dessa unidade, os pesquisadores citados 

anteriormente, recomendam o conhecimento da mecânica de deposição da formação 

sedimentar. 

 

4.2.2- Aqüífero Barreiras 
Mota (2002) classifica como aqüitarde Barreiras e registra seu afloramento em 

extensas áreas da região norte do Recife, o que não ocorre na parte Sudoeste e na área do 

Município de Jaboatão dos Guararapes quando forma pequenas exposições. 

Formado por sedimentos do Grupo Barreiras, a recarga desse aqüífero é 

proporcionada apenas pela percentagem de precipitação atmosférica que se infiltra (Santos 

& Costa, 1974). Composto por areias e argilas com laterização, possui fraca vocação 

hidrogeológica em conseqüência de sua litologia. 

 
4.2. 3- Aqüíferos Rasos 
Estes aqüíferos não confinados são descontínuos e de pequena espessura e 

constituem os depósitos quaternários e da Planície Costeira.  

Santos & Costa (1994), em estudo hidrogeológico realizado em SUAPE, concluíram 

que:  

• no período de chuvas, os rios abastecem esse aqüífero; 

• devido à situação topográfica, esse aqüífero está sujeito à influência de 

avanço da maré alta (salinização em superfície) e, localmente, a superfície do 

freático confunde-se com os mangues que constituem o seu exutório natural 

(a leste); 

• a recarga desse aqüífero deve-se não só à infiltração dos cursos de água 

perenes (alimentados pelas ressurgências da Formação Cabo), mas também 

por infiltrações diretas das precipitações. 

Embora utilizados pela população através de poços rasos e cacimbas, apresentam 

alta vulnerabilidade à poluição urbana e seu uso não é indicado para consumo humano. 

 
4.3- Qualidade das Águas 
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Hoje, a tão reivindicada sustentabilidade ambiental vem sendo estudada e definida 

tal qual um elemento que pode assumir um caráter finito, tem seu limite estabelecido por 

dois fatores: tempo e espaço. Esses limites estão relacionados à combinação de uma série 

de fatores ambientais presentes em determinado espaço geográfico e intervalo de tempo. 

Esse espaço geográfico dispõe de características físico-ambientais que definem limites para 

o seu uso e ocupação que, uma vez não respeitados, determinará o fim de sua capacidade 

de sustentabilidade ou resposta (Campelo Netto, 1995). 

A instalação de centros urbanos, atividades industriais, de mineração ou 

agropecuária e lazer vêm provocando mudanças no espaço, gerando resíduos e definindo 

conflitos diante da necessidade de proteção dos recursos ambientais, incluindo os recursos 

hídricos. 

O crescimento populacional e das atividades econômicas tem provocado a ocupação 

e diferentes usos do solo nas áreas das bacias hidrográficas e do seu entorno, provocando 

alterações que geram impactos geralmente negativos sobre os recursos hídricos. 

Estabelecer um controle sobre a qualidade da água, que atende às mais diversas 

demandas, é um desafio que o Estado tem aceito, porém com resultados ainda longe de 

satisfatórios. 

Os principais indicadores adotados para determinação da qualidade da água são: 

 Oxigênio Dissolvido – OD; 

 Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO; 

 Coliformes Fecais – CF; 

 Índice de Qualidade da Água – IQA. 

O Índice de Qualidade da Água – IQA é determinado pelo produtório ponderado das 

qualidades de água correspondentes a: 

 Tempertaura; 

 Potencial Hidrogeniônico – pH; 

 Oxigênio Dissolvido – OD; 

 Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO; 

 Coliformes Fecais – CF; 

 Nitrogênio Total; 

 Resíduo Total; 

 Fosfato Total; 

 Turbidez. 

Pernambuco iniciou o programa de monitoramento da água dos seus rios em 1984, 

objetivando a análise das condições de qualidade da água. Os resultados orientaram o 

Estado na definição das medidas a serem adotadas visando ao controle da poluição. 
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A Companhia Pernambucana do Meio Ambiente – CPRH, desde 1984, é o órgão 

responsável no Estado, pelo monitoramento sistemático das bacias hidrográficas que 

drenam para o Oceano Atlântico. Parâmetros foram adotados para análise em todas as 

estações e as informações obtidas são complementadas com a determinação de coliformes 

fecais, conjunto de metais e parâmetros específicos que são definidos, observando as 

características do recurso hídrico no local monitorado. 

Foram implantadas um total de 196 estações de amostragem, que são ativadas 

conforme as necessidades estabelecidas pela CPRH. O número de estações ativas tem 

variado em função de alguns elementos: 

- ocorrência de epidemia relacionada ao uso da água; 

- implantação, reativação ou desativação de empreendimentos 

potencialmente poluidores; 

- processo crescente de urbanização entre outros. 

Hoje, a CPRH monitora 12 bacias hidrográficas, realizando análises em 66 estações, 

incluindo as duas estações localizadas no Canal de Santa Cruz e no Rio São Francisco. 

As coletas, análises e sistematização dos dados são realizadas e armazenadas em 

banco de dados. Os resultados são publicados em relatórios anuais com análises 

estatísticas dos principais parâmetros. 

A classificação das águas interiores, seus usos preponderantes e a classificação da 

qualidade das bacias hidrográficas foram definidas tomando por base o Decreto Estadual nº 

269/81 (Quadros 4.3.1 e 4.3.2). 

 
Classe Uso preponderantes 

1 Águas destinadas ao abastecimento doméstico, sem 

tratamento prévio ou com simples desinfecção. 

2 Águas destinadas ao abasrtecimento doméstico, após 

tratamento convencional, ao uso na agricultura irrigada, 

em produtos de consumo in natura e à recreaçãos de 

contato primário (natação, esqui-aquático e mergulho). 

3 Águas destinadas ao abastecimento doméstico, após 

tratamento convencional, à preservação de peixes em 

geral e de outros elementos da fauna e da flora, assim 

como dessedentação de rebanhos. 

4 Águas destinadas ao consumo doméstico após 

tratamento avançado ou à navegação, à harmonia 

paisagística, ao abastecimento industrial, à irrigação e 

a usos menos exigentes. 

 
Quadro 4.3.1 Classificação das águas interiores e usos preponderantes.Fonte: Decreto 

Estadual nº 7269 de 05/06/81 apud CPRH, 2002. 
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Classificação Descrição 

Não comprometida Enquadra-se nesta categoria, os corpos de água 

que apresentam condições de qualidade de águas 

compatíveis com os limites estabelecidos no 

Decreto Estadual nº 7269/81, para classe 1. 

Pouco comprometida Enquadra-se, nesta categoria, os corpos de água 

que apresentem condições de qualidade de água 

compatíveis com os limites estabelecidos no 

Decreto Estadual nº 7269/81, para classe 2. 

Moderadamente comprometida Enquadra-se, nesta categoria, os corpos de água 

que apresentem condições de qualidade de água 

compatíveis com os limites estabelecidos no 

Decreto Estadual nº 7269/81, para classe 3. 

Poluída Enquadra-se, nesta categoria, os corpos de água 

que apresentem condições de qualidade de água 

compatíveis com os limites estabelecidos no 

Decreto Estadual nº 7269/81, para classe 4. 

Muito poluída Enquadra-se, nesta categoria, os corpos de água 

que apresentem condições de qualidade de água 

não compatíveis com os limites estabelecidos no 

Decreto Estadual nº 7269/81, para classe 5. 

 
Quadro 4.3.2 - Classificação da Qualidade das Bacias Hidrográficas. 

Fonte: Decreto Estadual nº 7269 de 05/06/81 apud CPRH, 2002. 

 
A CPRH realiza a análise de qualidade das águas baseando-se nos usos 

preponderantes, decorrentes do enquadramento dos cursos de água, estabelecida através 

dos Decretos Estaduais nº 11.760 de 27/08/86, 11.358 de 29/04/86 e 11.515 de 12/06/86, 

(Quadro 4.3.3). 
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Portaria G.M. Nº 013 de 05.01.76 1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIOS 

Goiana 

Itapessoca 

Igarassú 

Botafogo 

Paratibe 

Beberibe 

Tejipió 

Ipojuca 

Sirinhaém 

Una 

Mundaú 

Ipanema 

Moxotó 

Pajeú 

Terra Nova 

Brígida 

Garça 

Pontal 

Jaboatão 

Pirapama 

Capibaribe 

Goiana 

Itapessoca 

Igarassú 

Botafogo 

Paratibe 

Beberibe 

Tejipió 

Ipojuca 

Sirinhaém 

Una 

Mundaú 

Ipanema 

Moxotó 

Pajeú 

Terra Nova 

Brígida 

Garça 

Pontal 

Jaguaribe 

Timbó 

Jaboatão 

Pirapama 

Capibaribe 

Goiana 

Beberibe 

Tejipió 

Jaboatão 

Pirapama 

 

 

 
Quadro 4.3.3- Enquadramento dos Cursos D´Água. 

 Fonte Capibaribe – Dec. Est. 11.515 de 12.06.86, Jaboatão e Pirapama – Dec. Est. 11.358 
de 29.04.86, demais rios – Dec.Est. 11.760 de 27.08.86, apud  CPRH, 2002. 

OBS: GM 013 Apresenta 4 classes; CONAMA: Apresenta 01 Especial. 
 

Os Decretos Estaduais citados, que definiram o enquadramento dos cursos d´água, 

foram elaborados a partir da classificação da qualidade da água, estabelecida através do 

Decreto Estadual 7.269 de 05/06/81, com base na portaria GM nº 13 de 15/01/76, do 

Ministério da Saúde. 

A Bacia hidrográfica do Rio Jaboatão possui dados armazenados desde março de 

1990 e, hoje, é monitorada em seis estações (Quadro 4.3.4.1). Já a bacia do rio Pirapama 

vem sendo monitorada com dados armazenados desde 1984 e em 2002, teve oito estações 

de onde foram coletados materiais para análise, (Quadro 4.3.4.2). 
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Estações Rio Localização 

JB2-05 Jaboatão Montante da cidade de Moreno e jusante da 

Barragem de nível, atual captação de água da 

COMPESA. 

JB2- 10 Jaboatão Jusante da cidade de moreno, ponte de pedestres 

próximo a igreja N.S.da Conceição. 

JB2- 15 Jaboatão Montante da Usina Bulhões e no lago da barragem 

de captação de água da indústria. 

JB3- 20 Jaboatão Jusante da Usina Bulhões, ponte de pedestre 

próximo a Av. Gal. Dantas Barreto. 

JB3- 22 Jaboatão Dentro da cidade de Jaboatão, antes da confluência 

com Duas Unas. 

JB1- 25 Duas Unas Ponte na estrada de acesso à localidade de matriz 

da Luz. 

JB1- 29 Duas Unas Na barragem Duas Unas, de captação de água da 

COMPESA. 

JB3- 30 Duas Unas Jusante da barragem de Duas Unas, captação de 

água da COMPESA, na ponte da BR-232. 

JB3- 35 Duas Unas Próximo a confluência com o Rio Jaboatão, na 

cidade de Jaboatão, próximo do Ginásio da REFNE 

à margem esquerda. 

JB3- 40 Jaboatão Na ponte de acesso à fazenda Vila Natal à jusante 

da Fábrica Portela S.A. 

JB3-41 Jaboatão Na ponte Armindo Moura, a montante do trecho 

contíguo ao 14 BIMZ do Exército, em Socorro, 

Jaboatão. 

JB3- 45 Jaboatão Afluente do Jaboatão pela Margem direita, ponte 

sobre o mesmo, mais próximo a sua confluência 

com o rio. 

JB3- 50 Jaboatão Na localidade do antigo Engenho Guarani, 

montante da confluência com o rio Suassuna. 

JB3- 55 Jaboatão Ponte em concreto, após receber o rio Suassuna, 

próximo a antiga Usina Muribeca; na estrada  da 

Muribeca. 

JB3- 60 Jaboatão Ponte em estrada carroçável, antes de receber o 

afluente Rio da Prata, na margem esquerda. 

JB3- 65 Jaboatão Jusante das indústrias do D.I. de Prazeres. 

JB3- 70 Jaboatão Próximo à cidade de Pontezinha, no ponto de 

influência forte da incursão da maré-estário de 

Barra de Jangada. 

JB3- 75 Jaboatão Na ponte da BR-101 em Pontezinha – Estuário. 

 
Quadro 4.3.4.1- Relação das Estações de Monitoramento localizadas na Bacia do Rio 

Jaboatão. Fonte: PQA/PE, 1997. 
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Estações Localização 

PP1-05 Rio Pirapama, a montante do Engenho Pitu, ponte no rio 

antes da barragem de captação do engenho, próximo do 

Engenho Várzea Grande. 

PP2-10 Rio Pirapama, a jusante do Engenho Pitu, 

aproximadamente 2,5 km em terra do antigo engenho 

Pirapama. 

PP2-15 Rio Pirapama, ponte a montante do Engenho Cachoeirinha. 

PP2-20 Rio Pirapama, a jusante do Engenho Cachoeirinha. 

PP2-25 Rio Pirapama, a montante do riacho Dois Braços. 

PP2-30 Rio Pirapama, a  jusante do riacho Dois Braços. 

PP2-35 Rio Pirapama, ponte em estrada carroçavel, a montante da 

Destilaria Liberdade (Inexport). 

PP2-40 Riacho dos Macacos, a montante da Destilaria Liberdade, 

antes de sua foz no Rio Pirapama, próximo à tomada de 

água. 

PP2-45 Rio Pirapama, ponte de acesso à Destilaria Liberdade. 

PP2-50 Rio Pirapama, local da barragem de captação de água da 

Compesa, antes do Cotonifício José Rufino. 

PP2-55 Rio Utinga, ponte na BR-101 Sul, a montante da Vila 

Carneiro. 

PP2-60 Rio Pirapama, ponte a jusante do Cotonifício José Rufino. 

PP2-65 Rio Gurjaú, a jusante da Barragem da Compesa. 

PP2-70 Rio Gurjaú, ponte na BR-101 Sul, próximo a sua foz no Rio 

Pirapama. 

PP2-75 Rio Pirapama, ponte na estrada de acesso ao a antigo 

Engenho Cedro. 

PP2-80 Rio Pirapama, ponte de acesso a jusante da Refinações de 

Milho do Nordeste S.A. 

OBS: PPX-YY- Ponto de Monitoramento; PPX- Classe; YY- nº da estação. 
 

Quadro 4.3.4- Relação das Estações de Monitoramento Localizadas no Rio Pirapama. Fonte 

Diagnóstico Ambiental Integrado da Bacia do Pirapama, CPRH, 2002. 

 
A coleta de amostragem, na bacia do Rio Jaboatão no período de 1993 a 1996 foi 

feita com maior regularidade  nas estações JB2-10, JB3-2-20 e JB3-75, pontos onde a 

qualidade da água do rio foi considerada mais afetada nos anos estudados.  

De 1995 e 1996, o Rio Duas Unas (estação JB3-35) apresentou qualidade de água 

com maior freqüência entre ruim e péssima. Na estação estuarina JB3-75, em 1996, 

tomando-se o conjunto das amostras para metais e fenóis, registrou-se, apenas para fenóis, 

limites não compatíveis com o padrão estabelecido (PQA/PE, 1997). 
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Hidroquimicamente, a água dos rios Pirapama, Utinga e Gurjaú se caracteriza por 

um elevado teor de sódio, cloreto e bicarbonato, com quantidade menor de sulfato e cálcio. 

O rio Pirapama apresenta níveis preocupantes de fósforo e os índices de coliformes fecais 

são elevados ao longo do rio e também os níveis de nitratos que se encontram em 

ascensão. Em 1999, a água do Rio Pirapama apresentava os parâmetros fora dos padrões 

estabelecidos pela legislação, exceto quanto aos níveis de nitrato, (CPRH, 1999). 

O PQA/1997 registra que, após uma década de funcionamento do sistema de 

monitoramento, as condições da qualidade das águas das bacias continuaram a decair. 

Para que esse fato ocorresse, contribuíram o crescimento urbano desassociado da 

implantação da rede coletora e de sistemas de tratamento dos esgotos sanitários, a 

crescente implantação de industrias que produzem efluentes químicos diversificados e a 

utilização urbana de produtos agroquímicos. As dificuldades apontadas foram relacionadas 

a dois aspectos:  

• programa de monitoramento – o enfoque  exclusivo sobre análises físicas e 

químicas fornece informações sobre os padrões numéricos de qualidade da 

água. O monitoramento se mostra eficiente na demonstração das 

transgressões aos padrões numéricos de qualidade da água, sem, contudo, 

fornecer elementos para dimensionar os efeitos dos poluentes nos 

organismos aquáticos. 

• integração administrativa – é registrada a necessidade de que a CPRH 

busque intensificar a causa das anormalidades e definir unidades cabíveis 

para controle. Para que isso venha a ocorrer, foi identificada a necessidade 

de integração entre o programa de monitoramento e os demais seguimentos 

da empresa, responsável por atividades ligadas, principalmente, ao 

licenciamento e fiscalização. 

 
4.3.1- Fontes Potencialmente Poluidoras 
As ações praticadas pelo homem comprometem a qualidade das águas. As fontes de 

poluição hídrica são agrupadas, segundo a sua origem, em urbana, rural ou industrial. Vale 

salientar que a poluição hídrica, gerada pelo setor industrial, apresenta uma diversidade de 

poluentes que varia de acordo com os diferentes processos adotados pelas indústrias. 

As ações antrópicas impactantes identificadas, no PQA/PE de 1997, foram 

sintetizados da seguinte forma: 

• atividades industriais: os efluentes industriais apresentam variada 

composição, sendo a carga orgânica um dos principais agressões do meio 

ambiente, podendo estar associada a substâncias tóxicas; 
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• poluição de origem urbana: é principalmente caracterizada pelos agentes 

poluidores de origem sanitária. O lançamento de esgotos, em cursos de água, 

é comprovado quando da presença de coliformes fecais. A inexistência de 

uma rede de coleta e de sistemas de tratamento de esgotos induz a 

população a fazer uso de soluções isoladas através de fossas negras, 

sépticas ou o sistema de microdrenagem, contaminando direta ou 

indiretamente os corpos de água. Os assentamentos de população de baixa 

renda na área ribeirinha é outro aspecto responsável por contribuir com a 

poluição dos recursos hídricos. O escoamento superficial é um fator de 

poluição em áreas urbanas, uma vez que as águas pluviais, ao escoarem 

pelo solo, carregam impurezas diversas, tipo matéria orgânica, sólidos 

inorgânicos, agro-químicos e microorganismos patogênicos, que interferem 

na qualidade da água do corpo hídrico que os recebem. Algumas substâncias 

podem parecer desagradáveis ou repugnantes, evitando o uso “in natura” da 

água. Outras podem reagir, formando complexos tóxicos à saúde do homem 

quando ultrapassam o nível admissível para o consumo humano; 

• poluição de origem rural: está relacionada ao escoamento superficial 

responsável por carrear nutrientes provenientes do uso de fertilizantes, que 

podem provocar a eutrofização dos reservatórios de água  e trazer problemas 

sérios para as comunidades. O Estado de Pernambuco não possui dados 

quantitativos de consumo mas, no período de 1992 a 1996, conforme 

cadastro dos produtos comercializados da Secretaria de Agricultura foram 

relacionados 573 agroquímicos, pertencentes a 14 tipos: acaricida, 

espalhante adesivo, fungicida, herbicida, hormônio vegetal, inseticida, 

inseticida-acaricida, inseticida-fungicida, inseticida-fungicida-nematicida, 

lesmicida e nematicida. Para esses produtos, foram identificados 172 

ingredientes ativos cujo pico para a vida aquática foi dimensionado em função 

de toxicidade aguda (concentração letal em mg/L) para peixes, invertebrados 

aquáticos e algas; 

• rodovias e pontes: consideradas fontes de poluição aquática em função dos 

poluentes levados pelo escoamento pluvial que tem sua origem nas 

chamadas fontes primárias: desgaste da pavimentação e pneus, óleo de 

motor, estruturas de aço, óleo diesel e fluidos hidráulicos. A concentração 

desses poluentes é estimada em função da média de veículos que trafegam 

diariamente; 

• lixões: resíduos dispostos em lixões a céu aberto contribuem para a 

degradação ambiental e, conseqüentemente, prejuízo à saúde da população. 
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Neles, são depositados lixo urbano, resíduos sólidos industriais de classe II e 

III inclusive lixo hospitalar, sem qualquer tratamento. O resultado obtido é o 

“chorume” que apresenta DBO elevadíssimo, da ordem de 30 a 100 vezes a 

dos esgotos sanitários, comprometendo a qualidade da água quando a 

alcança. 

• postos de combustíveis e de lubrificação de veículos: o sistema de drenagem 

dos postos estão geralmente ligados ao sistema de macrodrenagens das 

cidades que apresentam ligação com os cursos d’água das áreas que 

ocupam o seu entorno. As substâncias armazenadas para venda ou residuais 

podem representar um perigo quanto à contaminação hídrica, mas também 

no que se refere à possibilidades de explosão; 

• marinas: e outras construções que ocorram às margens de água, elas 

provocam a retirada da vegetação nativa e movimentação da terra que 

podem provocar a turbidez da água e conseqüente dano à fauna aquática. 

Além do que, as mesmas geram esgotos não tratados e material tóxico 

derivados das tintas, solventes, líquidos anti-corrosivos, combustível, 

preservativos de madeira entre outros; 

• casas de farinha de mandioca: na produção da farinha, obtém-se um resíduo 

líquido denominado de “manipuleira” que apresenta-se tóxico pela presença 

do ácido cianídrico que, uma vez em contato com a água, gera os cianetos. A 

toxidade para os peixes é alta. 

 
4.3.1.1- Bacia do Rio Jaboatão 
A bacia hidrográfica do rio Jaboatão apresenta 102 indústrias cadastradas na CPRH. 

Os municípios de Jaboatão dos Guararapes, Moreno e Cabo de Santo Agostinho, que 

fazem parte da Bacia do Rio Jaboatã, possuem 20 indústrias potencialmente poluidoras. 

Essas indústrias estão, em sua maioria, cadastradas na CPRH com exceção de 7 delas que 

apresentam cadastro na FIEPE. Três do total das indústrias em 1997 estavam desativadas 

(tabela 4.3.1.1.1). 

 
Município Cadastradas na CPRH Cadastradas na FIEPE Desativadas Total 

Cabo de Santo Agostinho 01 - 01 02 

Moreno 02 - 01 03 

Jaboatão dos Guararapes 10 07 01 18 

Total 13 07 03 23 

 
Tabela 4.3.1.1.1- Número de Indústrias Potencialmente Poluidoras por Municípios. 

Fonte: CPRH, 1997, apud PQA/PE-1997. 
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Um outro problema identificado na bacia é a carga poluidora dos esgotos sanitários. 

Para quantificar as cargas orgânicas geradas pelos habitantes com influência direta na 

bacia, o PQA-PE (1997) utilizou o número de ligações fornecido, pela COMPESA, as áreas 

dos municípios pertencentes à bacia, suas populações urbanas (IBGE-1996) e a eficiência 

estimada de cada sistema. Com base nesses padrões, foi calculada a carga poluidora 

potencial 24.105 kg DBO/dia e remanescente 8.488 kg/DBO/dia para a bacia do Rio 

Jaboatão. 

Na bacia do Rio Jaboatão, com o desenvolvimento das atividades agropecuárias, 

vem ocorrendo um maior consumo de produtos agroquímicos, principalmente, nos 

municípios onde há produção de banana, cana-de-açúcar, tomate, repolho e pimentão. As 

culturas citadas apresentam-se vulneráveis à instalação de pragas e doenças e, em função 

disso, registra-se o uso dos agrotóxicos como forma de combate. 

O vinhoto produzido, na área da bacia, é considerado um líquido com elevada 

capacidade de poluição, no entanto, este vem sendo utilizado na ferti-irrigação. A utilização 

do vinhoto deve ser precedida de estudos: topografia da área, solo, velocidade de infiltração. 

O resultado desses estudos subsidiará o cálculo da quantidade a ser aplicada sem que haja 

o risco de contaminação das águas. 

 
4.3.1.2- Bacia do Rio Pirapama 
Na área da bacia do rio Pirapama, existem 24 empresas, com produção 

diversificada, que geram resíduos líquidos e sólidos que, em contato com o meio, pode 

impactá-lo de forma negativa. Dessas indústrias, 19 estão situadas em áreas urbanas e 16 

têm, em seu entorno, instaladas outras indústrias. Do total das indústrias, 50% o que 

equivale a 12 destas, geram poluição hídrica e desenvolvem atividades ligadas aos setores: 

químico (3), de bebidas (2), de produção de alimentos (2), álcool (2), minerais não-metálicos 

(1), mecânico (1), gases industriais (1), (CPRH, 1999). 

No setor agro-industrial, foi identificado o uso do vinhoto para fertilizante de forma 

incorreta. Taxas de aplicação no solo ultrapassam as reconhecidas e, também, número de 

aplicações, acarretando o escoamento dessa substância, quando o solo apresenta-se 

saturado, direto para os cursos d’água. 

No tocante à limpeza urbana, na área da bacia, em serviço é de responsabilidade 

das Secretarias Municipais, com exceção do município de Jaboatão dos Guararapes. Os 

municípios não dispõem de legislação específica para a limpeza publica e somente o Cabo 

de Santo Agostinho e Vitória de Santo Antão realizam coletas em separado dos resíduos 

provenientes dos serviços de saúde. Na zona rural, não é disponibilizado o sistema de 

coleta de lixo, sendo o mesmo queimado ou lançado em áreas diversas. As indústrias de 
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maior porte, localizadas no Cabo de Santo Agostinho, terceirizam o serviço de coleta de 

resíduos classificados em classe II. 

No que concerne aos esgotos sanitários, os municípios pertencentes à bacia, 

necessitam de sistemas de coleta e tratamento, na área urbana e na zona rural. Nesses 

municípios, grande parte dos dejetos junto com as águas servidas são lançadas nas galerias 

de águas pluviais, correm a céu aberto ou têm o destino final nos canais e corpos d’água. 

Na realidade, a qualidade da água do rio Pirapama apresenta comprometimento em 

função dos problemas expostos. A diversidade de usos consultivos da água dificulta a sua 

disponibilidade enquanto manancial, que pode a vir abastecer parte da região metropolitana. 

Vale salientar que um conjunto de elementos de diversas naturezas (física, social, cultural, 

econômica, ecológica) podem motivar ações que promovam um desenvolvimento voltado à 

sustentabilidade ambiental da bacia (CPRH,1999). 

 

4.3.2- Vulnerabilidade dos Aqüíferos 
A Portaria nº 230/1998, do DNPM registra que os diversos modos de ocorrência e 

tipos de sistemas aqüíferos dão origens a condições diferenciadas no que diz respeito ao 

grau de vulnerabilidade ou de riscos de contaminação das águas. Diz ser necessário um 

adequado conhecimento do modelo hidrogeológico local e regional para a avaliação e 

delineamento de um plano de controle e proteção. 

Foster & Hirata (1993) afirmam não ser fácil observar ou medir o fluxo dos aqüíferos 

e o transporte de contaminantes por serem geralmente lentos. Registra que, por esse 

motivo, existe uma despreocupação generalizada sobre os riscos de contaminação das 

águas subterrâneas por aqueles que trabalham com a gestão dos recursos hídricos. 

Em 1987, Foster definiu que o termo vulnerabilidade à contaminação do aqüífero é 

utilizado para representar as características intrínsecas que determinam a susceptibilidade 

de um aqüífero de ser afetado por carga contaminante. 

A vulnerabilidade do aqüífero aparece como função de dois componentes a 

considerar (Foster & Hirata, 1993): 

• inacessibilidade hidráulica da penetração de contaminantes; 

• capacidade de atenuação dos estratos posicionados acima da zona saturada 

do aqüífero, resultado de sua retenção típica e reações químicas com o 

contaminante. 

A seguir, é afirmado que os dois componentes, relacionados acima da 

vulnerabilidade do aqüífero, interagem com outros dois componentes da carga contaminante 

no subsolo, que são: 

• o modo de disposição do contaminante no subsolo e a magnitude da carga 

hidráulica associada; 
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• a classe do contaminante em termos de sua mobilidade e persistência. 

Seller & Canter (1980); Le Grand, (1983); Carter et al, (1987) apud Foster & Hirata 

(1993) consideram ser mais coerente avaliar a vulnerabilidade para cada contaminante 

individualmente ou para grupo de atividades contaminantes separadamente. No entanto, o 

desenvolvimento desse processo esbarra na escassez de informação ou dados. 

Geralmente, os dados hidrogeológicos disponíveis, necessários ao componente da 

vulnerabilidade, definido em inacessibilidade hidráulica, são o tipo de contaminante e a 

profundidade da água subterrânea. Enquanto que, os dados hidrogeológicos disponíveis, 

necessários ao componente da vulnerabilidade, definido em capacidade de atenuação, se 

restringe ao grau de consolidação/fissuração do aqüifero e à sua característica litológica 

(Foster & Hirata, 1993). 

 

4.3.2.1- Carga Contaminante de Fontes Dispersas 
A carga contaminante de fontes dispersas pode ter sua origem ligada a duas áreas: 

• Áreas urbanas: espaço onde se desenvolve considerável parte das atividades 

humanas e, portanto, grande responsável pela produção de resíduoas 

potencialmente contaminantes das águas subterrâneas. A produção de 

dejetos e águas servidas sem a implantação de rede de esgoto ou sem a 

devida ligação das residências à mesma, gera carga contaminante que pode 

variar de acordo com a densidade populacional e expansão urbana. Os 

cemitérios podem se tornar fonte potencial de contaminação patogênica da 

água subterrânea. Nas cidades, há uma oferta maior de serviços, oferecidos 

pelos postos de gasolina, oficinas mecânicas, lavanderias e tinturarias dentre 

outros, onde estão presentes substâncias tóxicas que, ao alcançarem as 

águas subterrâneas, irão comprometer a qualidade das mesmas; 

• Áreas Rurais: nelas ocorrem o manejo do solo, objetivando o 

desenvolvimento de diversas culturas com ciclos diferenciados. Algumas 

práticas relacionadas ao manejo agrícola do solo, causam contaminação 

difusa nas águas subterrâneas por nutrientes e ou pesticidas, especialmente 

em áreas com solos de pouca espessura, muito poroso e/ou textura arenosa 

(Foster et al, 1986; Vrba & Romijn, 1986; Lawrence, 1987 apud Foster & 

Hirata, 1993). 

 
4.3.2.2- Carga Contaminante de Fontes Pontuais 
A carga contaminante de fontes pontuais tem sua origem vinculada a algumas ações 

antrópicas do tipo: 
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• Atividades Industriais: os níveis de concentração de contaminantes e práticas 

de disposição de resíduos e efluentes fazem com que essas atividades sejam 

de grande preocupação ambiental na avaliação da carga contaminante no 

subsolo, (Zoetman et al, 1981; Kimmel, 1984; Carvalho et al,  1985; Guzman-

nos et al, 1986 apud Foster & Hirata, 1993); 

• Lagoas de Efluentes: são utilizadas para armazenamento, manejo, 

evaporação, sedimentação e oxidação de efluentes de sistema de esgoto 

residenciais ou de atividades produtivas. São em grande parte constituídas de 

materiais naturais, impermeabilizados a um certo grau do resultado de 

compactação do solo e da sedimentação. Tais condições, normalmente, 

permitem infiltração e conseqüente contaminação das águas subterrâneas 

(Miller & Scalf, 1974); 

• Disposição de Residuos Sólidos e Águas Superficiais Contaminadas: 

constam de duas fontes importantes de carga contaminantes no subsolo. 

Foster e Hirata (1993) definiram quais são os dados necessários para se avaliar as 

atividades contaminantes em termos dos riscos potencial e da carga contaminante no 

subsolo. É possível analisá-los no quadro abaixo: 
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Informação mínima para calcular o índice de 
risco potencial. 

Informação adicional para estimar a carga 
contaminante no subsolo. 

Fontes Dispersas  

Áreas urbanas 

• Densidade da população 

• Recobrimento da rede de esgoto 

 

 

 

 

 

Cultivo Agrícola (área rural) 

• Tipo de solo e cultura 

• Tipo de sistemas de cultivo e 

irrigação. 

 

 

 

 

• Infiltração da precipitação 

• Uso de água per capita 

• Operação de unidade sanitária 

• Inspeção de reservatórios de hidrocarbonetos 

e químicos 

• Industrias de pequena escala 

 

• Excesso de precipitação mais irrigação 

• Contaminidade do cultivo 

• Uso e controle de fertilizantes e pesticidas 

• Eficácia da irrigação  

• Freqüência de arado 

Intensidade de pastagens 

Fontes Potenciais 

Atividade Industrial 

• Localização. 

• Tipo de industria 

• Uso da água 

 

 

 

 

 

Lagoas de efluentes 

• Localização e extensão 

• Origem do efluente 

 

 

Disposição de Resíduos Sólidos 

• Localização 

• Origem do resíduo; 

• Precipitação e irrigação artificial 

 

 

Corpos D’Água Superficial Contaminado 

• Localização; 

• Classificação de qualidade 

 

 

• Armazenamento químico, tipo, disposição e 

quantidade 

• Lagoas de efluentes 

• Tratamento de efluentes (incluindo matérias 

primas) 

• Método de disposição de efluentes 

• Método de disposição de resíduos 

 

• Detalhes de construção  

• Regime operacional 

• Detalhes de construção 

• Métodos operacionais 

 

• Detalhes de construção 

• Métodos operacionais 

 

 

 

 

• Condições hidrogeológicas; 

• Taxas de infiltração pela calha; 

• Origem de efluentes 

 

Quadro 4.3.2.2.1. Dados necessários para avaliar as atividades contaminantes em termos de 
risco potencial e da carga contaminante no subsolo. Fonte: Foster e Hirata, 1993. 
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Os mapas de vulnerabilidade são considerados instrumentos técnicos fundamentais 

voltados ao planejamento de ações de monitoramento dos aqüíferos, pois permitem a 

identificação de áreas potencialmente críticas. 
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CAPÍTULO 5 - ELEMENTOS PARA UMA 
POLÍTICA DE OCUPAÇÃO DO SOLO E 

PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS 
HÍDRICOS 
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5- ELEMENTOS PARA UMA POLÍTICA DE OCUPAÇÃO DO 

SOLO E PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 
Além das informações já levantadas nos capítulos anteriores, é de fundamental 

importância o conhecimento da base legal existente nos âmbitos federal, estadual e 

municipal, para a formulação de uma política voltada à ocupação do solo com objetivos de 

preservar e garantir o uso racional dos recursos hídricos. 

A legislação é um instrumento fundamental de orientação e comando no processo 

da gestão ambiental, pois é nela que são definidas as competências, funções, ferramentas e 

sanções a serem aplicadas pelos órgãos gestores. 

 

5.1- Estrutura Federal, Estadual e Municipal 
A Lei nº 6.938/81 cria o Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, que passa 

a representar a base para o desenvolvimento de uma estrutura institucional voltada para a 

implantação de uma Política Nacional visando à preservação, manutenção e recuperação 

dos Recursos Naturais do país. 

O SISNAMA está vinculado a uma instância superior representada pelo Conselho 

Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, que tem a função de assessorar, promover estudos 

e propor ao Conselho de Governo, as diretrizes de políticas governamentais para o meio 

ambiente e recursos naturais. Compete ainda ao CONAMA, baixar as normas necessárias à 

execução da Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA. Os Estados, por sua vez, tem a 

incumbência nas áreas de sua jurisdição, de elaborar normas e padrões relativos ao meio 

ambiente, necessários para o exercício da gestão ambiental. 

O Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH (Lei nº 11.426/97 e Lei nº 

20.423/98) é composto por conselheiros nomeados pelo governador e secretários do 

Estado. Tem a função de normatização e deliberação sobre a implantação, controle e 

avaliação da PERH. 

O comitê Estadual de Recursos Hídricos – CERH é formado por representantes de 

entidades que desempenham funções ligadas ao gerenciamento, uso dos recursos hídricos, 

proteção do meio ambiente e ao planejamento estratégico. 

No âmbito estadual, o órgão, que atua no licenciamento, fiscalização e execução da 

Política Ambiental do Estado, é a Companhia Pernambucana do Meio Ambiente – CPRH, 

que integra o SISNAMA. 
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O Conselho Estadual de Meio Ambiente – COSEMA instituído pela Lei nº 10.560/ 91 

é formado por representantes de entidades governamentais e da sociedade civil organizada 

além de integrantes do Sistema Estadual de Meio Ambiente. O COSEMA tem por 

competências, conforme Decreto nº 25.275/03, “definir os sistemas, as políticas e os planos 

de proteção do meio ambiente e dos recursos ambientais; estabelecer padrões e critérios 

relativos ao controle e manutenção da qualidade ambiental,...; deliberar sobre a aplicação 

dos recursos do Fundo Estadual do meio Ambiente – FEMA,...” 

O Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH, criado pela Lei Estadual nº 

11.426/ 97 têm funções relacionadas a implantação, execução, controle e avaliação da 

Política Estadual de Recursos Hídricos. 

A Lei Complementar nº 049/03 no capítulo II, (art.11) define  tendo a Secretaria de 

Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, a competência de planejar, coordenar e implantar a 

Política Estadual de Proteção do Meio Ambiente  e dos Recursos Hídricos. A referida Lei 

extingue a Companhia Pernambucana do Meio Ambiente – CPRH (art. 51) e cria a autarquia 

denominada de Agência Estadual de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos – CPRH. 

A autarquia criada está vinculada`a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio 

Ambiente, e passa a ter função de “órgão ambiental estadual, com poder de polícia 

administrativa e atuação no controle da poluição urbano – industrial e rural, na proteção do 

uso do solo e dos recursos hídricos”(Decreto nº 25.275/03, art. 5). 

O Corpo de Polícia do Meio Ambiente – CIPOMA e a Brigada do Meio Ambiente (em 

Recife), atuam na fiscalização das áreas protegidas e no apoio ao trabalho de campo 

realizados pelos órgãos que atuam na gestão do meio ambiente. 

No município do Cabo de Santo Agostinho, a Secretaria de Planejamento e Meio 

Ambiente responde pelo planejamento, controle e fiscalização do processo de ocupação do 

espaço municipal. 

 

5.2- Legislação Ambiental 
O Brasil, seus Estados e Municípios têm  Política de Proteção Ambiental regida pela 

Constituição e por um conjunto de instrumentos legais representados por Leis, Decretos-

Leis, Portarias, Resoluções e pelas Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT, entre outros. 

Nos quadros 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, apresenta-se a síntese da legislação federal, 

estadual e do Município do Cabo de Santo Agostinho. 
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Dispositivo Federal Conteúdo 

Constituição Federal de 05.10.88 

o Artigo 5º; 

o Artigos 20, 21, 22, 23, 24, 

26, 30; 

 

 

 

o Artigos 49, 231 

 

 

 

o Artigo 91 

 

 

 

o Artigo 225 

 

 

 

 

o Dispõe sobre a função social da propriedade; 

o Dispõe sobre os bens da união e a distribuição de 

competência entre as esferas federal, estadual e 

municipal para legislar e agir administrativamente 

sobre as matérias relacionadas à gestão e proteção do 

meio ambiente; 

o Dispõe sobre a competência da união de autorizar a 

exploração e aproveitamento dos recursos hídricos em 

terras indígenas com autorização do Congresso 

Nacional; 

o Dispõe sobre a competência do Conselho de Defesa 

Nacional de opinar sobre a gestão dos recursos 

naturais em áreas consideradas de segurança 

nacional; 

o Dispõe sobre o “direito ao meio ambiente 

ecologicamente e equilibrando, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida (...)”. 

Decreto-lei nº 7.841 de 08.08.45 

(Código de Águas Minerais) 

o Dispõe sobre a pesquisa, exploração, comercialização, 

tributação, classificação química das águas minerais e 

classificação das fontes de água mineral. 

Lei nº 4.771 de 15.09.65 (Código 

Florestal), e suas alterações: 

Leis nº 5.870/73 

6.001/73 

6.535/78 

7.511/86 

7.803/89 

o Dispõe sobre a gestão e proteção de florestas e outras 

formações vegetais. Define normas e competências 

visando à preservação, exploração, fiscalização e 

aplicação de sanções. 

Decreto-lei nº 221 de 28.02.67 

(Código de Pesca) 

o Trata da poluição das águas por lançamento de 

efluentes das redes de esgotos e resíduos sólidos ou 

líquidos das indústrias. 

Lei nº 6.513 de 20.12.77 o Trata da criação de guias especiais e de locais de 

interesse turístico e do inventário dos bens de valor 

cultural e natural. 

Lei nº 6.726 de 21.11.79 o Modifica o Parágrafo Único do artigo 27 do decreto-lei 

nº 7.841 de 08.08.45 (Código de Águas Minerais). 

 



-Capítulo 05- 79

Lei nº 6.776 de 19.12.79 o Trata do parcelamento do solo urbano, estabelece 

restrições à ocupação de áreas alagadas, com 

declividade e de preservação ecológica. 

Lei nº 6.902 de 27.04.81 o Trata da criação de Estações Ecológicas e Áreas de 

Proteção Ambiental. 

Lei nº 6.938 de 31.08.81 o Cria o Sistema Nacional de Meio Ambiente – 

SISNAMA e define os objetivos, as estruturas e a 

competência. Definem diretrizes e normas para o 

licenciamento e aplicações de sanções. 

Decretos nos 88.351/83 e 99.274/90 o Regulamentam a Lei nº 6.938/81. Estabelecem normas 

para a criação de Estações Ecológicas e Áreas de 

Proteção Ambiental a nível federal. Define a 

competência do órgão estadual de meio Ambiente para 

licenciar obras e atividades consideradas 

potencialmente poluidoras 

Lei nº 7.661 de 16.05.88 o Institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro – 

PNGC que terá aplicação vinculada à participação da 

União, Estados e Municípios, através dos órgãos 

integrados ao SISNAMA. A partir do PNGC, os 

Estados e Municípios poderão definir planos locais e 

prover o zoneamento de usos e atividades na Zona 

Costeira e buscar a proteção dos recursos naturais 

entre outros. 

Lei nº 7.797 de 10.07.89 o Trata da criação do Fundo do Meio Ambiente, 

objetivando o desenvolvimento de projetos que visem 

ao aproveitamento nacional dos recursos naturais. 

Lei nº 9.605 de 17.02.98 o Trata das sanções penais e administrativas aplicáveis 

no caso de conduta e atividades lesivas ao meio 

ambiente. 

Lei nº 9.984 de 17.07.00 o Dispõe sobre a criação da Agência Nacional das 

Águas – ANA, entidade federal de implantação da 

Política Nacional de Recursos Hídricos. 

Lei nº 9.985 de 18.07.00 o Regulamenta o art. 225 da Constituição Federal, 

institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza e dá outras providências. 
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Resoluções Conama 
nº 01 de 23.01.86  
 
 
 
 
nº 20 de 08.06.86 
 
 
 
 
 
nº 09 de 03.12.87 
 
 
 
 
 
nº 03 de 16.03.88 
 
 
 
 
 
nº 05 de 15.06.88 
 
 
 
 
 
 
 
nº 06 de 16.06.88 
 
 
 
 
nº 13 de 06.12.90 
 
 
 
 
nº 06 de 19.09.91 
 
 
 
 
 
 
 
nº 05 de 05.08.93 
 
 
 
 
 
nº 237 de 19.11.97 
 

o Estabelece definições, responsabilidades, critérios 

básicos e diretrizes gerais para uso e implementação 

da Avaliação de Impacto Ambiental. 

 

o Trata das diretrizes e normas para o enquadramento 

dos cursos d´água segundo padrões de uso e 

qualidade. Define competências. 

 

o Disciplina a Resolução do Conama de nº 001/86 no 

que diz respeito à Audiência Pública sobre o Relatório 

de Impacto Ambiental. 

 

o Confere a entidades civis que trabalham em prol do 

meio ambiente a competência para participar do 

processo de fiscalização das Áreas de Proteção 

Ambiental. 

 

o Trata das diretrizes e critérios para o licenciamento de 

obras de saneamento que possam impactar o meio de 

forma significativa. 

 

o Trata da realização de inventário de resíduos sólidos 

industriais. 

 

o Trata de instruções sobre a necessidade de Licença 

Ambiental para as atividades que possam afetar a 

biota da Unidade de conservação. 

 

o Desobriga a incineração dos resíduos sólidos, 

originados em estabelecimentos de saúde, portos e 

aeroportos, com exceção dos casos previstos em leis e 

acordos internacionais.  

 

o Define normas para o tratamento dos resíduos sólidos 

gerados em estabelecimentos de saúde, portos e 

aeroportos. 

 

Trata sobre procedimentos e critérios utilizados quando do 

licenciamento ambiental e estabelece critérios de competência.
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Portarias Ministeriais 
nº 05 de 17.01.95 
 
 
 
 
 
nº 470 de 24.11.99 

o Delega competência ao Departamento Nacional de 

Produção Mineral – DNPM para práticas de atos entre 

eles, institui o perímetro de proteção de fontes de água 

mineral, termal ou gasosa. 

 

o Define instruções sobre a aprovação de rótulos de 

Água Mineral e Potável de Mesa 

Portarias DNPM 
nº 117/1991 
 
 
 
nº 159/1996 
 
 
 
 
nº 222/1997 
 
 
 
 
 
 
nº 231/1998 

o Disciplina normas para realização dos estudos “in loco” 

e análises bacteriológicas. 

 

o Trata da importação e comercialização de águas 

minerais. 

 

o Trata da aprovação do regulamento Técnico nº 001/97, 

que dispõe sobre as “ Especificações Técnicas para o 

aproveitamento das águas Minerais e Potáveis de 

Mesa”.  

 

o Trata da definição da área de proteção de fonte. 

Quadro 5.2.1- Legislação Federal. 

 
Dispositivo Legal  Conteúdo 

Constituição Estadual de 95.10.89 

Artigo 5º 

 

 
 
Artigo 78 

 

 

 

Artigo 144 

 

 

 

 

 

 

Artigo 204,205 

 

 

 

o Trata do acompanhamento e fiscalização da 

exploração de recursos hídricos e minerais. 

 

o Trata da competência dos municípios de elaborar 

leis suplementares à legislação federal e estadual, 

visando à proteção e gestão ambiental 

 

o Trata da política de desenvolvimento urbano a ser 

formulada e executada pelos Estados e 

Municípios, visando a atender a “função” social do 

solo urbano, ao crescimento ordenado e 

harmônico das cidades e do bem-estar dos seus 

habitantes “. 

 

o Trata dos princípios e objetivos a serem 

observados visando à proteção ambiental. 
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Artigo 206 

 

 
 

Artigo 209 

 

 

 
Artigo 210 

 

 

 
Artigo 215 

 

 

 

Artigos 217, 218 

 

 

o Trata dos instrumentos a serem constituídos para 

implementação de um processo permanente de 

gestão ambiental. 

 
o Trata dos princípios que vão nortear a política 

Estadual de Meio Ambiente que tem por objetivo 

garantir a qualidade ambiental. 

 
o Trata do Plano Estadual de Meio Ambiente, o qual 

constituirá um instrumento com o objetivo de 

proteção dos ecossistemas marítimos e fluviais. 

 
o Trata da exigência de EIA-RIMA a condição para 

instalação de “atividade potencialmente causadora 

de significativa degradação ambiental”. 

 
o Dispõe sobre a proteção do solo, execução de 

programas estaduais de recuperação e 

conservação do solo agrícola 

Lei nº 7.541 de 12.12.77  o Trata da prevenção e controle da poluição 

ambiental. Estabelece normas disciplinadoras. 

Lei nº 8.361 de 26.09.80  o Dá nova redação a Lei nº 7.541/77 
Decreto nº 7.269 de 05.06.81 o Regulamenta a Lei 8.361/80, define conceitos, 

competência da CPRH, processo de 

licenciamento, infrações sanções, cadastros dos 

estabelecimento poluidores, classificação e 

condições limites de recepção das águas interiores 

para substâncias poluidoras. 
Lei nº 9.377 de 30.11.83  o Trata das medidas de proteção ao meio ambiente, 

no que se refere à instalação de destilarias de 

álcool. 
Decreto nº 11.358 de 29.04.86  o Dispõe sobre o enquadramento dos cursos de 

água das bacias dos rios Jaboatão e Pirapama na 

classificação conforme decreto nº 7.269/81. 
Decreto nº 11.515 de 12.06.86  o Dispõe sobre o enquadramento dos cursos de 

água da Bacia do Rio Capibaribe na classificação 

conforme decreto nº 7.269/81. 
Lei nº 9.860 de 12.08.86  o Trata da delimitação das áreas de proteção de 

mananciais de interesse da RMR e define 

condições para a preservação dos recursos 

hídricos. 
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Decreto nº 11.760 de 27.08.86  o Trata do enquadramento dos cursos d´água das 

Bacias dos rios e pequenos rios litorâneos e 

interiores conforme Decreto nº 7.269/81. 
Lei nº 9.931 de 11.12.86 o Trata da definição das áreas estuarinas, 

classificadas em “reservas biológicas” e áreas de 

proteção ambiental. 
Lei nº 9.960 de 17.12.86 o Define áreas de interesse especial e trata dos 

procedimentos básicos relacionados ao seu 

parcelamento para fins de ocupação urbana. 
Lei nº 9.989 de 13.01.87 o Trata da proteção dos mananciais que abastecem 

a RMR e cria Reservas Ecológicas constituídas 

por remanescentes de Mata Atlântica. 
Lei nº 9.990 de 13.01.87 o Trata do estabelecimento de normas para o 

parcelamento do solo para fins urbanos com 

observância à proteção do relevo, da vegetação e 

do sistema hidrográfico. 
Lei nº 11.206 de 31.03.95 (Política 

Florestal do Estado de PE) 
o Trata de conceitos, objetivos, diretrizes, normas e 

instrumentos visando à proteção florestal, fauna 

silvestre, reserva legal, unidades de conservação, 

ecoturismo, fiscalização, infrações e sanções. 
Lei nº 11.426 de 17.01.97 o Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos 

Hídricos e institui o Sistema Integrado de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos. Define a 

Bacia Hidrográfica em unidade territorial de 

planejamento. 
Lei nº 11.427 de 17.01.97 o Dispõe sobre a conservação e proteção das águas 

subterrâneas no Estado de PE. 
Decreto nº 19.711 de 09.04.97 o Trata da estruturação do “Programa Água de 

Beber”. 
Decreto nº 19.815 de 02.06.97 o Trata do reconhecimento das Reservas 

Particulares do Patrimônio Natural – RPPN pelo 

estado de PE. 

Decreto nº 20.269 de 24.12.97 o Regulamenta a Lei nº 11.426/97. Trata da Política 

Estadual dos Recursos Hídricos e institui o 

Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos. 

Lei nº 11.516 de 30.12.97 o Trata do licenciamento ambiental, infrações ao 

meio ambiente e redefine a denominação da 

CPRH. 
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Decreto nº 20.423 de março/98 o Regulamenta a Lei nº 11.427/97. trata de 

definições e Gestão das Águas Subterrâneas. 

Decreto nº 21.281 de 04.02.99 o Dispõe sobre a estrutura básica da Secretaria de 

recursos Hídricos. 

Lei Complementar nº 049 de 31.01.03 

(Reforma Administrativa) 

o Dispõe sobre as áreas de atuação, a estrutura e o 

funcionamento do poder executivo. 

Decreto nº 25.275 de 06.03.03 o Aprova o regulamento da secretaria de Ciência, 

tecnologia e Meio Ambiente. 

Quadro 5.2.2- Legislação Estadual 

 

Dispositivo Legal Conteúdo 

Decreto-Lei nº 1.164 de 16.12.76 o Dispõe sobre as áreas urbanas dos 

distritos 

Lei nº 1.520 de 18.03.89 o Código de obras. 

Lei nº 1.521 de 18.03.89 o Código de Posturas 

Lei nº 1.522 de 18.03.89 o Dispõe sobre o parcelamento do Solo 

Urbano. 

 o Lei Orgânica. 

 o Projeto de Lei de Uso e Ocupação do 

Solo Urbano. 

 
Quadro 5.2.3- Legislação do Município do Cabo de Santo Agostinho. Fonte: SEPLAM - 

Cabo, 2003. 

 
O Código de Posturas do Município do Cabo de Santo Agostinho, em seu capítulo V, 

trata da poluição das águas e do solo. 

Na Lei Orgânica, a questão ambiental é enfocada nos artigos 133 a 142. Nessa lei, 

podem-se observar,os seguintes temas tratados: poluição, erosão, assoreamento, 

deslizamentos de encostas, educação ambiental. Nesse instrumento legal, as áreas de 

proteção ambiental do município são: 

- os manguezais; 

- as praias; 

- as matas; 

- as paisagens notáveis; 

- as nascentes e os cursos de água. 

O Projeto de Lei de Uso e Ocupação do Solo, que hoje tramita na Câmara dos 

Vereadores, em seu Capítulo VI, trata dos Empreendimentos de Impacto, definição e 

condicionantes para instalação. No caso de pedido de impugnação por parte dos moradores 

dos lotes circundantes e defrontantes ao empreendimento de Impacto, será apreciado pelo 
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Conselho de Controle Urbanístico – CCU. O artigo 60 dispõe sobre a necessidade de 

Conselho Municipal do Meio Ambiente ser ouvido, quando da implantação de 

empreendimento que promove a utilização intensiva de recursos hídricos. 

A lei em questão, em seu artigo 67, define ser área non aedificandi  às margens de 

rios, canais, lagoas e açudes existentes no município. 

 
5.3- Instrumentos de Gestão 
 
5.3.1- Licenciamento Ambiental (CPRH, 2002) 
O licenciamento ambiental é um instrumento de controle, conservação, melhoria e 

recuperação ambiental, utilizado pela CPRH, hoje, Agência Estadual de Meio Ambiente e de 

Recursos Hídricos, têm por objetivo promover o desenvolvimento sócio-econômico de 

acordo com os princípios de desenvolvimento sustentável. 

Todas as pessoas físicas ou jurídicas, ligadas ao setor privado ou público, que 

tenham por objetivo desenvolver atividades, que utilizem recursos ambientais de modo a 

causar poluição ou degradação ambiental, estão sujeitas ao licenciamento ambiental. 

Ele pode ser obtido após entrega do requerimento fornecido pela CPRH, 

devidamente preenchido e, em anexo, deve constar os documentos necessários à análise 

pelo órgão. 

A CPRH, durante o processo de licenciamento, pode requerer esclarecimentos e 

estudos complementares. Os responsáveis pelos estudos e informações fornecidas serão os 

empreendedores e os profissionais que os subscrevem e estarão sujeitos às sanções 

administrativas, civis e penais cabíveis. 

A CPRH, uma vez de posse dos documentos, terá o prazo máximo de 60 dias a 

contar do ato de protocolo do requerimento para deferir ou indeferir. Quando houver 

necessidade de EIA/RIMA, o prazo passa a ser de 9 meses, no máximo.  

A CPRH poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, 

suspender ou conceder uma licença ou autorização expedida. Isso ocorrerá quando houver 

violação ou inadequação de exigências da Licença, quando ocorrer omissão ou falsa 

descrição de informações relevantes ou superveniência de graves riscos ambientais e de 

saúde. 

 

5.3.1.1- Atividades Sujeitas ao Licenciamento Ambiental 
 

o Atividades de transformação e beneficiamento de matérias-primas 

em produtos; 

o Empreendimentos de pesquisa e extração de minerais; 
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o Empreendimentos de tratamento e/ou disposição de resíduos; 

o Empreendimentos de esgotamento sanitários; 

o Empreendimentos mobiliários; 

o Empreendimentos comerciais e de serviços; 

o Empreendimentos viários; 

o Atividades pecuárias e agrícolas; 

o Empreendimentos de armazenamento de substâncias perigosas; 

o Empreendimentos com utilização hídrica; 

o Obras diversas 

 
5.3.1.2- Instrumentos de Licenciamento (CPRH-2002) 

o Licença Prévia (LP) 
É concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade. A 

licença consiste na aprovação da localização e concepção do empreendimento ou atividade, 

atesta a viabilidade ambiental e define os requisitos e condicionantes a serem atendidos nas 

fases seguintes de implantação. Essa licença não autoriza o início das obras ou o 

funcionamento do empreendimento ou atividade.  

Documentos necessários: 

o requerimento padrão fornecido pelo CPRH; 

o descrição preliminar do empreendimento em atividade e da área de 

localização; 

o planta da situação e localização ou ortofotocarta em escala compatível com 

os detalhes do empreendimento; 

o guia de recolhimento da taxa referente à análise do projeto fornecida pela 

CPRH. 

Prazo máximo de 1 ano, contando da data de sua expedição, podendo ser renovada 

a critério da CPRH. 

 
o Licença de Instalação – LI 

É solicitada pelos empreendimentos contemplados com a LP. Ela autoriza a 

instalação do empreendimento ou atividade após avaliação das especificações constantes 

dos planos, programas e projetos. 

Documentos necessários: 

o requerimento padrão fornecido pela CPRH; 

o planta da situação e localização ou ortofotocarta em escala compatível com 

os detalhes do empreendimento; 
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o anteprojeto conforme roteiro técnico; 

o memorial descritivo do empreendimento; 

o plano de controle ambiental; 

o autorização prévia dos órgãos ou entidades federais, estaduais e municipais; 

o cópia do documento de identidade e CPF do representante legal; 

o cópia da ata de eleição da última diretoria, quando se tratar de sociedade 

anônima; 

o cópia do contrato social registrado, no caso de Sociedade Limitada; 

o guia de recolhimento da remuneração referente à análise do projeto fornecida 

pela CPRH. 

Prazo máximo de 2 anos, contados da data de sua expedição. Pode ser renovada a 

critério da CPRH. 

 
o Licença de Operação 

Uma vez constatado o cumprimento do que consta nas licenças anteriores 

concedidas (incluindo as medidas de controle ambiental e demais exigências determinadas 

para a operação), pode-se fornecer a Licença que autoriza a operação do empreendimento 

ou atividade. 

Documentos necessários: 

o requerimento padrão fornecido pela CPRH; 

o plano de automonitoramento proposto para empreendimentos novos; 

o plano de automonitoramento em execução para empreendimentos operando; 

o outorga de água fornecida para os casos de captação de água ou 

comprovante de abastecimento de água; 

o regularização do sistema de controle de poluição para empreendimentos já 

em funcionamento e que não possuem licença ambiental _ projeto e termo de 

responsabilidade; 

o cópia do documento de identidade e CPF do representante legal; 

o cópia da ata de eleição da última diretoria, quando se tratar de Sociedade 

Anônima; 

o cópia do contrato social registrado, no caso de Sociedade Limitada; 

o guia de recolhimento da remuneração da análise do projeto fornecida pela 

CPRH. 

Prazo máximo de 5 anos, contados da data de sua expedição. Pode ser renovada a 

critério da CPRH. A renovação de prazo deve ser requerida com antecedência mínima de 

120 dias da expiração do prazo de validade expedido. 
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o Autorização 

Instrumento legal que libera, por um tempo pré-definido, a execução de ações que 

possam vir a provocar alterações no meio ambiente. As atividades sujeitas à Autorização 

são obras de drenagem de águas, obras de terraplanagem, aterro controlado de resíduos 

urbanos e readequação e/ou modificações de sistemas de controle ambiental. 

Documentos necessários: 

o requerimento padrão fornecido pela CPRH; 

o planta de situação e localização; 

o plano de controle ambiental; 

o guia de reconhecimento da análise do projeto 

Prazo variável de validade em função da natureza da ação a ser autorizada. 

 
5.3.2 - Lei do Uso e Ocupação do Solo do Cabo de Santo Agostinho 
O Município do Cabo de Santo Agostinho enviou à Câmara de Vereadores e 

aguarda a aprovação do Projeto de Lei de Uso e Ocupação do Solo do Município (2000), 

dentro do modelo de gestão apresentada na figura 5.3.2.1. 
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Figura 5.3.2.1- Modelo de Gestão. Fonte: Lei de Uso e Ocupação do Solo do Cabo de Santo 

Agostinho, 2000. 
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As principais unidades do zoneamento são Zona Urbana, Zona de Excepcional 

Interesse Urbanístico e Zonas Especiais. A Zona Urbana é composta por outras duas 

Zonas. A primeira delas é a Zona de Consolidação Urbana, onde se insere a Zona Urbana 

de Interesse Ambiental I, onde estão relacionadas as áreas sujeitas a alagamentos do Cabo 

sede. O trecho do setor 4 do loteamento Enseada dos Corais e o conjunto de veraneio da 

Sociedade Beneficente dos Pescadores localizado em Pontes dos Carvalhos. 

A Segunda Zona é a de Expansão Urbana de Interesse Ambiental II, que inclui a 

região central de Ponte dos Carvalhos, a região da Charneca/BR-101, Praia do Paiva e a 

Região de Enseada dos Corais/Gaibú, além da Zona Urbana da Ocupação Restrita, formada 

pela localidade Pirapama e entorno do Distrito Industrial. 

A Zona de Excepcional Interesse Urbanístico é defendida por áreas que contemplam 

a questão ambiental e em particular os recursos hídricos. A Zona citada é formada pelas 

Zonas: de Conservação das Bacias do Rio Pirapama e do Gurjaú; de Interesse Ambiental; 

de Preservação Ambiental (inclui florestas e o entorno dos lagos das represas do Pirapama 

e do Gurjaú); de Conservação e Recarga de Aqüíferos. 

A Zona de Conservação e de Recarga dos Aqüíferos insere a Zona de Interesse 

Ambiental, a Zona de Preservação Ambiental, as Reservas Florestais (Camaçari, Duas 

Lagoas e Zumbi), o entorno do lago da represa de Utinga e as áreas estuarinas do 

Pirapama e do Massangana. 

A Figura 5.3.2.1 retrata o macrozoneamento definido no projeto de Lei, onde é 

possível visualizar as áreas consideradas Zonas de Conservação das Bacias Gurjaú e 

Pirapama e a Zona de Conservação de Aqüíferos. 

Apesar de ainda não aprovada, a Lei de Uso e Ocupação do Solo vem sendo 

utilizada pela Prefeitura Cabense, considerada instrumento norteador das ações municipais. 
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5.3.3- Estudos Ambientais 
Os estudos ambientais usualmente associados ao uso dos recursos hídricos, dentre 

outros, são: 

 Estudos de Impactos Ambientais – EIA, Relatório de Impactos Ambientais – 

RIMA: Pode ser solicitado quando do processo de licenciamento de 

atividades conforme Resolução 001/86 do CONAMA.  

O EIA é o conjunto de atividades que englobam o diagnóstico ambiental, a 

identificação, a medição, a interpretação e quantificação dos impactos, a 

proposição de medidas mitigadoras e de programas de monitoração. Já o 

RIMA é um documento que esclarece todos os elementos que possam ser 

utilizados na tomada de decisão e ser divulgado, (Silva & Pruski, 2000). 

 Relatório de Controle Ambiental (RCA) – documento que pode substituir o 

EIA, com formato mais simplificado. Contém levantamentos que permitem 

avaliar os efeitos do empreendimento desejado sobre o meio ambiente (Silva 

& Pruski, 2000). 

 Plano de Controle Ambiental (PCA) – contém projetos executivos das ações 

mitigadoras dos impactos ambientais propostos pelo RCA ou RIMA e pelo 

órgão fiscalizador.  

 Plano de Recuperação das Áreas Degradadas (PRADE) consiste em 

consiste em documento com propostas de medidas mitigadoras para 

impactos causados; inclui projetos para reabilitação das áreas degradadas 

(Silva & Pruski, 2000). 

 Zoneamento Ecológico-Econômico: estudo de áreas urbanas, industriais, 

litorâneas, rurais e de proteção ambiental e ecossistemas integrados. 

 
5.3.4- Comitês de Bacias 
Fórum deliberativo, que reúne representantes da sociedade civil, empresários e 

poder público. Representando o poder público participarão representantes das Secretarias 

do Estado e de órgãos e entidades da administração direta e indireta. Tem por objetivo, o 

gerenciamento de Desenvolvimento Sustentável da bacia hidrográfica da qual faz parte. 

 

5.3.5- Educação Ambiental 
O Decreto nº 99.274/90 atribui essa ação ao Poder público. É um instrumento 

utilizado para mobilizar a sociedade em torno da questão ambiental e, a partir de um 

processo de conscientização, promover mudanças comportamentais quando do uso dos 

recursos naturais e do processo de ocupação do solo urbano e rural. 
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5.3.6- Projeto Pirapama 
Os instrumentos de Gestão adotados no Projeto Pirapama, (CPRH, 2001), são 

principalmente relacionados à Agenda 21 e ao Comitê da Bacia, além da Legislação Federal 

e Estadual. São eles: 

• Plano de Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Pirapama – composto 

por estratégias, programas e projetos que confirmam os municípios e 

conceitos da Agenda 21; 

• Protocolo da Agenda 21 – Pirapama – compromisso político do Estado e dos 

municípios da região com as ações propostas para a Bacia do Rio Pirapama 

(assinado em 30 de junho de 1999); 

• Comitê da Bacia do Pirapama – primeiro do Estado, instituído em 01.06.98, 

tem por objetivo o agenciamento do Plano de Desenvolvimento Sustentável 

da Bacia do Pirapama; 

• Zoneamento Ecológico/Econômico – instrumento de disciplinamento do uso e 

ocupação do solo na bacia e em seu entorno; 

• Plano de investimento para a Bacia do Pirapama – formado por documentos 

contendo estimativas de custos e cronogramas físicos e financeiros dos 

projetos propostos pela Agenda 21; 

• Sistema de Informações Sócio-Econômicas e Ambientais da Bacia do 

Pirapama (SISAP) – contém dados multidisciplinares referentes à Bacia do 

Rio Pirapama. O SISAP tem por objetivo subsidiar o planejamento e gestão 

dos recursos ambientais e hídricos. 

 

5.4- Considerações Sobre o Processo de Gestão dos Recursos Hídricos 
A sociedade, ciente da finitude dos recursos naturais, busca se organizar para definir 

formas de manter a utilização dos recursos, sem, no entanto, comprometer a sua 

disponibilidade futura. Para isso, se faz representar pelas esferas federal, estadual e 

municipal no controle sistemático das atividades que, de alguma forma, utiliza ou transforma 

o meio ambiente. 

Em especial, a utilização dos recursos hídricos pode servir de indicador do nível de 

vida e saúde da população. Porém, os relatórios e estudos realizados demonstram que o 

uso desses recursos está associado a desperdícios, poluição, desmatamentos, 

assoreamentos e a problemas de saúde das comunidades. 

Os órgãos e entidades responsáveis pelo processo de gestão dos recursos naturais 

esbarram na falta de recursos, sucateamento de equipamentos, ausência de um Sistema de 

Informação atualizado, deficiência do quadro de pessoal. 



Leal, C. M. F                                                          Subsídios para o Uso e Ocupação do Solo.. 94

Setti (1994) atribui aos Governos as ações principais, relacionadas à questão 

ambiental fora das possibilidades de quaisquer organizações não governamentais. Ações 

essas que necessitam ser incentivadas, mantidas e fiscalizadas pela própria sociedade que, 

muitas vezes, desconhece a natureza dos problemas e seus perigosos efeitos imediatos ou 

futuros. 

Na intenção de obter novos dados ou confirmar os já registrados, na vasta 

bibliografia sobre o assunto, foi realizado um levantamento de opiniões junto a técnicos que 

respondem ou assessoram Diretorias, Departamentos ou Unidades de Estudos e Projetos 

de órgãos gestores (Anexo 03). Os órgãos procurados foram SRH, CPRH, DNPM e 

COMPESA. 

 
Através desse levantamento, foi possível identificar dificuldades administrativas, 

operacionais e sugestões relacionadas à melhoria do processo de gestão dos recursos 

hídricos. 

Todos os que responderam às questões dispõem de equipe multidisciplinar e, em 

grande maioria, gostariam de aumentar o número de profissionais nas suas equipes. Os 

instrumentos de gestão são a legislação existente e pertinente ao assunto, bem como os 

dados fornecidos por Sistemas de Informações e material cartográfico. O licenciamento, a 

outorga, vistorias e Planos Diretores são considerados instrumentos de igual relevância. 

Parte dos técnicos, que opinaram, consideram satisfatórios os instrumentos de 

gestão que utilizam satisfatórios enquanto os demais afirmaram estar os instrumentos em 

processo de aperfeiçoamento pelos órgãos governamentais. 

As dificuldades identificadas, quando do cumprimento de suas atribuições, foram 

consideráveis, merecendo destaque as seguintes: pouca divulgação das Leis Estaduais; 

gestão dos recursos hídricos conduzida por técnico que nem sempre são da área; falta de 

articulação interna entre a área de planejamento e a área operacional; existência de número 

considerável de bolsistas que, após serem capacitados, são desligados dos órgãos; falta de 

articulação entre os órgãos gestores; número insuficiente de técnicos para atuar na 

fiscalização; falta de investimentos em capacitação do quadro de técnicos e, por fim, falta de 

recursos financeiros para serem aplicados na área do Meio Ambiente. 

Sugestões foram apontadas no sentido de minimizar as dificuldades expostas. 

Contratação de profissionais da área, devidamente capacitados, promoção da interação 

entre a área de planejamento e a área operacional, disponibilização de Sistema de 

Informações atualizado e efetiva aplicação dos recursos financeiros na área de gestão dos 

recursos hídricos. 

A relação existente entre as políticas de ocupação do solo e de gestão dos recursos 

hídricos foi questionada e obteve a resposta dos técnicos da COMPESA e DNPM, que esse 
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tipo de política não é atribuição desses órgãos. Já os técnicos da SRH e CPRH salientaram 

a importância do controle de ações que envolvam a ocupação do solo e o uso de 

agrotóxicos, desmatamentos e urbanização de áreas, além da importância do zoneamento 

agro-ecológico para a definição do uso dos Recursos Hídricos. 

Setti (1994) afirma ser preciso a seleção de pessoas e grupos que coloque o 

interesse do público acima dos interesses particulares e corporativistas, pois as 

preocupações de gestão dos recursos hídricos somente prosperam em ambiente onde o 

interesse público prevaleça. 

Na verdade, as ações de controle ambiental podem transcorrer de forma lenta ou 

não conclusiva em função da não regulamentação de leis, ausência de sistema de 

informações sistematicamente alimentado ou falta de interação entre os setores de uma 

mesma instituição ou envolvendo instituições diferentes. Um outro fato, que contribui de 

forma particular, é a falta de esclarecimento da sociedade quanto a seus direitos, deveres e 

aspectos que exigem uma participação mais ativa. Obstáculos burocráticos e, muitas vezes,, 

financeiros, por parecerem intransponíveis, levam a uma indolência social que muito 

estimula ações espasmódicas do Estado, quando não a sua omissão frente às questões 

ambientais. 

O Estado, através dos seus órgãos, adota uma política que investe no atendimento a 

situações pontuais que exijam respostas rápidas para que não venham marcar de forma 

negativa sua gestão. As ações para o meio ambiente são traçadas pelas diversas gestões., 

Poucas são implementadas e quase nenhuma obtém os resultados esperados. Tal fato 

ocorre em função das gestões serem definidas e, por tempo pré-fixados, enquanto que as 

questões ambientais requerem tempo e atenção ilimitados. 

As ações a serem desenvolvidas deverão ter por base programas bem definidos, 

recursos técnicos, econômicos e normativos necessários e prazos requeridos (Setti, 1994). 

Os pareceres e decisões políticas, muitas vezes, se sobrepõem aos pareceres e 

decisões técnicas, acarretando danos ambientais de dimensões variadas e, em alguns 

casos, de difícil correção. 

Há necessidade de um investimento na internalização das questões ambientais no 

âmbito da administração pública, o que promoverá um maior envolvimento das equipes 

técnicas e viabilizará a continuidade dos trabalhos definidos e necessários. Para isso, muito 

pode contribuir o técnico que têm seu vinculo no setor público, garantido pela qualidade do 

seu trabalho e não pelo compromisso que possa ter com determinada gestão. 
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Lei de Uso e Ocupação do Solo
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 Figura 5.3.2.2- Macrozoneamento conforme Lei de Uso e Ocupação do Solo do Município do Cabo de Santo Agostinho, 2000. 
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6- CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O crescimento da população, o déficit habitacional e a oscilação na política 

econômica contribuíram para um arranjo de ocupação e uso do solo que tem, a cada ano 

que passa, promovido a transformação do espaço físico de forma nem sempre planejada. 

Essa prática acarreta danos ao meio ambiente que repercutem sobre a qualidade de vida 

das pessoas. 

O Estado, como instituição responsável por garantir a integridade física e os direitos 

individuais e coletivos dos cidadãos, tem por competência o dever de manter o controle 

sobre as ações que interferem, alterando o equilíbrio do meio ambiente evitando dessa 

forma, danos que possam não ser reparados. 

A legislação ambiental promove a descentralização de poder, definindo 

competências nas esferas federal, estadual e municipal e estabelece necessidade do 

desenvolvimento de um trabalho conjunto que assume caráter complementar. 

Os recursos hídricos, hoje reconhecidamente escassos, tem sido objeto de estudo 

por parte do poder publico e pela iniciativa de instituições não governamentais. A 

preocupação está centrada no fato de se obter o equilíbrio entre a demanda crescente por 

este recurso e a capacidade que o Estado possui de disponibilizá-lo para a população e 

seus diversos setores produtivos. 

Em Pernambuco, a Secretaria de Ciência Tecnologia e Meio Ambiente é 

encarregada do planejamento, coordenação e execução da Política Estadual de Proteção de 

Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, sendo esse trabalho compartilhado com órgãos 

federais, estaduais e municipais. 

O município do Cabo de Santo Agostinho, que traz na Lei de Uso e Ocupação do 

Solo a preocupação com Recursos Hídricos, participa das ações de controle em duas 

grandes bacias a do Rio Jaboatão e a do Rio Pirapama. As duas bacias apresentam 

problemas relacionados a ocupação e uso da água semelhantes. 

As bacias dos Rios Pirapama e Jaboatão já possuem comitês instalados que vêm 

promovendo o debate das questões relacionadas aos recursos hídricos e implementando 

ações vinculadas ao Gerenciamento Ambiental de forma participativa, criando, assim, um 

canal de integração interinstitucional. 

Os aqüíferos da área, embora freqüentemente utilizados pela população e pelo setor 

industrial, não são explorados pelo órgão responsável pelo abastecimento de água no 
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Estado – COMPESA, em virtude da cultura vigente de uso preferencial das águas de 

superfície. 

Para que ocorra a ocupação dos solos urbano e agrícola, visando a um melhor 

aproveitamento dos recursos hídricos, fazem-se necessárias ações do tipo: 

• maior controle sobre a produção e destinação final dos resíduos sólidos e 

líquidos; 

• implantação e/ou recuperação de sistemas de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, drenagem e coleta de lixo; 

• mapeamento da vulnerabilidade dos aqüíferos e sua proteção nas áreas de 

recarga; 

• controle sobre o uso de substâncias e técnicas utilizadas, objetivando o 

combate a pragas e a fertirrigação; 

• atualização das leis de uso e ocupação do solo urbano e demais leis 

ambientais, procurando adaptá-las às mudanças exigidas por um modelo de 

gestão que define a necessidade de uma participação social mais ativa. 

• promoção da interação entre as áreas de planejamento e operacionalização 

das ações ambientais nos órgãos gestores. 

As ações relacionadas acima obterão o êxito desejado, caso ocorra o fortalecimento 

das instituições gestoras, o reconhecimento ao trabalho técnico produzido e o pleno 

esclarecimento das questões ambientais à sociedade. 
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Pesquisa de Opinião 
 
Nome: 
Órgão onde trabalha: 
Órgão de origem: 
Diretoria/Setor: 
Cargo: 
Função: 
 
Quais os profissionais que formam a equipe? 
 
 
 
Considera a equipe ideal? O que mudaria ou acrescentaria? 
 
 
 
Quais instrumentos de gestão que utiliza? 
 
 
 
 
Considera-os suficientes e eficientes? Justifique. 
 
 
 
 
Enumere as dificuldades identificadas quando do desempenho de funções ligadas a gestão dos 
recursos hídricos (licenciamento, controle, monitoramento) 
 
 
 
 
O que fazer para mudar as situações identificas no item anterior?  
 
 
 
 
Você identifica relação entre as políticas de ocupação do solo e de gestão de recursos hídricos? 
Justifique. 
 
 
 
 
Considerações finais 
 
 
 

Anexo 03 - Pesquisa de Opinião, com os principais órgãos responsáveis pelos Recursos 

Hídricos. 

 


