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RESUMO

No presente trabalho, os recursos hídricos da fai

xa costeira Reclfe-João Pessoa, na ãrea estudada, são, enfocados
como pertencentes a um sistema hidrolôgico natural constituído
por dois su.bsistemas fortemente inter:-relacionados, representados por ãgua superficial e água subterrânea. Cada subsistema
coexiste

atributos

- guantidade e qualidade de água.
Esses atributos, embora não constituam subsistemas, se interlj-gam por relações de causa e efeito.
Desta maneira, exi.ste umâ
relação direta entre a quantidade e a qualidade de um corpo <le
ãgua (agüÍfero, riacho, reservatório de acumulação, rio ou estuário), de modo que a um aumento na quantidade de água escoada
corresponderá um aumento (melhoria) en sua gualidade.
com seus

De maneira análoga, qualguer modificação

hidroló-

gica prov<>cad.a no sistema, por uma intervenção antrõpica qtre
afete a quantidade de âgua, também, afetarã a qualidade desta.
E, pelo fato dos doj-s subsistemas interagirem, ocorrerá uma rea
ção de impactos secundários, em cadeÍa, dentro do sistema. Tais
irnpactos poder:ão prejudica.r os usuários do recurso ágn-. Por
isso, uma falha técnica na gestäo de um dos subsistemas resulta
rã em um uso íneficiente do sistema como um tod.o.

Uso e gestão d.o recurso água j-neficientes poderão

ser evitados se as ent.idades gestoras tiverem a vj.são de to(io
sistema para, entãor gerl-lo de maneira gue produza os mãxintos
benef j-cics (ou minimos problemas) e não para mini¡nizar problemas de um

único subsistena ou grupo de usuários d.esse recurso.
Tirando pr:ovei.to d.essa f enomenologla, pr:opôs-se

,

proteger o recurso ãgua contra a ineficlêncj.a
de scu uso, Lrm modelo conceitual baseado em dois princfpios frrn
damentais: (I) as entidades gestoras desse recurso deverão estar consciêntes tanto das J-nterações físicas que ocorrerão encomo sol,ução para

tre os subslsternas quauto dos impactos decorrentes cle suas açõeà
de gest-ão; (2) as referidas entÍilades deverão rlispor de nétoclos
¡::;:r:o. icìenti.li.car , sef ecionar e implementar suas ações de gestão,
cc¡nsi.d.erando as necessidades

e o bem-estar de todos os usuãrios.

Llsta cor'lcepção avançada de proteção dos recursos

hídr:icos da faixa costeira Recife-João Pessoa' na ã¡ea est.udada, requer que as entidades gestoras dos referidos recursos estejarn providas de todas as condições técnicas, inst.itucionaÍs

e

l-egai,s necessÃ.rias ä mantença de um ponto de vista como este è,

ainda, qrre estejam dol-adas de auto-suficiência f ina.nceir:a para
ger:ir toclos os subsistenas dentro de um modelo tal como o ora
proposto, ou seja, dentro de um ¡nodelo harmônico e hÍdrologj.carnenLe equj.librado.
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ÀBSTRACT

In the present work, the wat-er resources of. the
coastal strip Recife-João pessoa, in the studied area, are focalized as belonging to a natural hydrological system composed
of two strongly inter-related subsystems represented. by sul:face water and ground water. Each subsystem coexists with two
attributes - quantity and quality water. Those attributes, aJ-though they do not constitute subsystems, they are ir.rter-tinked
by cause and effect relation. Thus,. there is a direct relation
between quanbity and quality of water body (aqu5_fer, stream,
accumrilation reservoir, river or estuary) , so that an increase
in f J-owing water quantity corresponds to an increase ( jmprovement) in its guality.
SimilarIy, any hydrologicat nodj-fication caused
in the system by human Íntervention, whÍch would affect the water quantity, will also affect its quality and, by virtue of
the interation of the two subsystems, there will occur in the
system a chain reaction impacts. Such impacts could harm the

users of the water resource.

Because of Lhis, a mismanagement

of one Lhese subsystems will result in an ineffícient.
the system as a whole.

use of

xIl-

Inefficlent use and malragement of the water resor:.rce can be avoided 1f t,he managing agencies have a vlsion of
the wl¡ole system, managing it then in a fashion to produce rnaxi¡num benefits (or mínlmum problems) and not to minimize problems of a sole subsystem or userrs group of thls resource.

Taklng advantage of thls phenomenology, as a so-

lutlon to protect the i,rater resource against the inefficiency of
lÈs use, a conceptual ¡nodeL is proposed based on two f un da¡ne¡tal
prlncípLes: (1) the managing agencies of this resource ought to
bear in mind not onJ-y the physical .interactions which will occl-lx
the subsystenrs but also the impacts stemming from their
managemerrti (21 the refered agencíes ought to have at their
betÌ,reen

dlsposal met.hod.s to Íclentify, select and implement their nì¿¡rÌãgement acti.ons, taking ínto account the well-being of all the
users

.

This advanced conception of protection of the water
resources of the coastal strip Recife-;oão Pessoa. ín the
studíed a::ea, requires that managing agencies of the mentioned
resources be provided with alI technical, institutional and l-ega1 facifities which are necessary from a point of view sj-milar
to this and, furthermore, that t.hey be endowed with fihancial
self-suffi.ciency to manage all subsystems within a modef líde
the one proposed here, that is, wiÈhin a úarmoníous and hydrolo
gically equiLibrated model
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TNTRODUÇÃO

A área

em

estud.o, a faÍxa

costelra

compreendicìa

entre Recife e João Pessoa (nigura 1.f), contarã, no ano 2.000,
com cerca de 3.468.200 habitantes, distribuidos em uma superfÍcie de aproximadamente 5.000 quilômetros quad::ados, equivalendo
a uma densidade demogrâfica média de 694 hab/km2. Esta elevada
densidade demográfica tem suas raizes histórícas no processo

de

(na di.reção
leste-oeste) e alongada (na direção norte-suI) faíxa de terras
dotadas de excelentes condições anbientais (sol-os férteis, cliocupação do espaço compreenclido por uma estreíta

e úmido, elevada pluviosidade' regular e bem def iniclo
perÍodo de estiagem) para o desenvolvimento de ativÍdades agroindustrial açucareira como a que aqui se lmpfantara.

ma quente

A existência dos portos de Cabedefo (norte de
João Pessoa) e de Recife muito contribuÍrarn Dara a expansão do
povoamento nas cercanÍas desses dois importantes locais de embargue e desembarque de açúcat a, ,titi*amente, álcoot e, taìnbêni, de produtos industriais diversos, dos setores secundários

e terciários da economia regional

.

A cidade de Recife, em decorrência de seu acelera
do desenvolvimento - mormente' agora, com o funcionamento do

¡oÃo pes s oa

PERNAIúBUCO

FiGURA

l.l

Locolizogõo do s'reo consiCerodo no esfudo do úso e proteqõo dos recu¡sos hr'dricos do foixo cosleiro
Recife - Joõo Pessoo
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novo porto de Suape (sul cle Recife) - semPre llderou o processo de formação e expansão de núcleos urbanos, al-cançando, as-

sim, sua hegemonia

corno

reglão metropolit,ana.

A cidade de João Pessoa, embora alnda não seja
conslderada como uma metrópoIe, aPresenta, ad ineltae metrópole,
fortes interrelações funcionaís corn os aglomerados urbanos a
e1a contíguos. Por esta razão, será, de agora por diante, refe-

rida, informalmente,

como Grande João Pessoa.

À Região Metropolitana do Recife e a Grande João
Pessoa distancia¡n-se de aproxímadamente 100 quilômetros, forman
do um eixo de polarização do processo de ocupação do espaço com
preendído entre ambas. A ocupação do mencionado espaço vem

oco-r-

rendo, desde os primórdios dos tempos col-oniais, ao longo da es
grada que hoje é conhecida por Roclovia BR-101. Esta rodovia tern
funcÍonado como o agente responsáveJ. pela organização da contí
nua expansão territorial

dos processos de conurbação de nücleos

já existentes.
observando-se que a expansão populacicnal

estã

orientando-se e¡n senti<los reciprocamente opostos entre os supra

referidos pó}os de desenvol-vimento, e, considerando-se o que vern
ocorrendo em quase todas as Partes do mundo, pode-se prever gue
em um futuro não muito distante, haverá um adensamento denográfico ocupando toda faixa cost.eira Recife-João Pessoa, motivado
pela evolução do principal índicador de desenvolvimento r egTional
que é a atividade ÍndusÈrial marcada pelos esforços de modernização e transformação' das atividades rurais. Assim, assume-se
que essa faÍxa costeira é potencial-mente urbanizada e, cono taln

-4

os riscos poteilciaís decorrentes de sua própria ocupação deve-

rão ser

cr i

têriosarlrente minj-mizados on, até mesmo, er¡ltados.
Consideranclo gue o recurso água é condlção de vf-

da para os seres vivos (particularmente, para a espécie

humana)

ãrea em estudo alcançará, no ano
2000, uma vazãa da ordem de 850 mllhões de metros cúblcos por
ano, ê chega<lo o monento de serem identifj.cados probJ-emas arnbiert
t¿ris potenc-íais e apontadas soluções gue nelhor se adeqiiem â ra
cionalização do uso da ãgua, como meclida de proteção desse recurso, r'is¿rndo¡ pcr conseguinte, uma estratégia global que permita ler¡ar å prát.ica (por meio de providências concretas) uma
e.

t:rmbeim, que sua denranda na

polítíca de uso e ¡rroteção de todos os recursos ambientais
f

a i-.;:

¿¡

.I..I. -

da

costei.l-'a Recife-ic;ão Fessoa.

OBJETIVO

O reÕurso água constitui

o denominador comum de
toda ativi<lac1c hurnar¡a " Por: isso, seu risco de poluição é, atê
cert-o ponto, inerente ao uso gue dele se faz. Assim' torna.se
imperativo o envj-clamento ,åe esforços no sentido de protegê-lo
contra tais riscos. Com este objetivo, procurar-se-á chamar a
atençäo da cornunidacle úécnico- cientÍf ica e das autorídacles a<lni
nj.strativas, para o inter-relacionamento que deve existir ent):e
o processo de ocupação territorial. e o meio ambiente. Er como
cont.ribuição à preservação deste, deseja'-se, embora sem a pretensão d.e esgotar o assunto, ressal-tar a importâncj-a das condições de uso e prôteção dos recursos hídricos disponÍveis¡ levan

-5-

do em consideração aspectos sócio-econômi cos , t6cnicos, IegaÍs

e ínstituclonais que Ínfluem no processo

1.2 -

LOCÀLrZÀçÃO DA

Á,REA

A faixa costeira Recife-João Pessoa, área conside
raila neste trabalho, estã localizada na Zona da Mata Atlântica,
entre os paralelos 7000' e.8000t de latitude sul, e' entre os
meridianos 34045t ê 35015' de longitude oeste de Greenvrich (rigura 1.1). Limtta-se ao norte co¡n o municÍpio de Cabedelo (I'B),
ao sul- com o municÍpío de Jaboatão (PE), ao lest-e com o oceano
Atlãntico e ao oeste cóm os municípios de Pil-ar (PB) e Carpj.na
(PE) .

1.3 -

IITSTÓRTCO DOS CONHECIMENTOS PRÉVIOS

primeiro gritó de alerta no sentido de chamar a
atenção das entidades que lidam com o recurso ãgua, para a i¡nportância de um trabalho visando a rfeterrnj.nação das potenciali*
dades desse recuïso para fins de abastecimento público, na área
O

estudo, foi dado em l-966, peJ-a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), que naquela ocasião, dotou o, então, Departamento de Saneamento do Estado de Pernambuco (DSE),
em

financeiras destinadas ao planejamento da demanda
de água da Região lietropoJ.itana do Recife, levando em conta tan
to as ãguas superfi.ciais quanto as subterrâneas (SUDENE/DSE '
1968), No que concerne às ãguas subterrâneas, foi realizado, co
com condições

-6-

parte do ref erj.<lo estudof um reconl¡ecinento geológico e h1drogeológieo do Reci.f e e munj-cipios ad j acent,es, por COSTA et al-.
rtìo

(.in op. cit.).

Posteriormente, o Saneamento do Recife (S.ANER)
contratou os serviços profissionals da Consultoria Técníca de
.Geologia e Engenha¡:ia Ltda. (CoNTEGE) para efetuar um. estudo hi
drogeotógico dc ^Þ"renlto Beberibe na área de Do j.s l-lnidos ( z ona
oeste de Recife), com o objetivo da definlção de um dispositivo
de captação para explotação de 21.600 m37dia

(sANER,/coNfEGE,

1970).
Um

estudo hi-drogeolõgico sobre o agüÍfero Beberi-

be e as melhores áreas de captação subterrânea, na faixa costei

ra êoru)r:eendida entre Recife e coíana, foi leva.do a efeito por
BSZEI{Få et al" (1970)
A Conpanhi.a Pernambucana de Saneamento (COI,IPESÄ),
serrtindo a necessj.clacle d-e atender urgentement-e à demanda de água
da cídarie de Olinda_PE (cídad.e esta que vinha atingindo

um cres

c:imento dernogråf i.co galopante em decorrência da prol.iferação

conjunLos habitacionaj.s) , cont-ratou a

dc:

- Ë:ngenheiros Con
su.l.tores S.A. para reformular, con recursos financeiros do então Banco Nacj oDal. da Habitação (l3.N.H) , o ¡)roj et-.o de abasteci
mento de água da refer:Ída cídade, visando, desta feita, ô aproPLÄNIDRO

veitamento excfusívamente dos recursos h-Ídricos subterrâne"os

clis

ponÍrreís. Ào nesmo tettrpo que se reformufava o projeto, realizava-se pesquisa hidrogeológica e co¡rstruÍam-se obras de capt.ação
de água subterrânea
.À

(CoMPESA,,/PLANIDRO, 19?

5

)

.

medida gue foram emergindo, por todo Nordest.e,
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vãrios novos póIos de desenvol-vimento , a SUDENE, sentindo a necessidade de antever as conseqüências de um cresciment,o sócioeconômico sem o prêvio conhecimento das potencialidades hÍdricas
reglonais, contratou (em convênio com a Companhia Nordestina de
Sondagens e Perfurações - CONESP) a OESÀ - Organlzação e Engenharia S.A. para realizar um estudo de reconhecimento hidrogeol,É
glco da região centro-leste da Bacia potiguar e Bacia Costeira
de Pernambuco e paraíba (CONESP,/OESA, f975).
Em

L977, um estudo sobre as possibilidades de in-

trusão marinha, a partir de uma explotação intensiva do agüÍfero Beberibe, na faixa costeira Olínda-coÍana, foi efetuado por
CUSToDIO

et al .

(1.977') .

contratou a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (C.p.R.M.) para a elaboração de um
dlagnóstico preliminar das condições de explotação de água
subterrânea do aqüÍfero Beberibe na área Olinda-paulista-Ita¡naracá
Em

1978, a

(CoMPESA/C.P.R.M., l_978)

COMPESA

.

Estudos hidrológicos constando de campanhas hidro

métricas foram realj-zados tanto nas bacias hidrogråficas clos
rÍos Mamuaba, Gramame e Mumbaba, de março,/7I a dezembro/7[, na
ParaÍba, pel-a Associação Técnico-cientÍf Íca Ernesto Luiz de Oli
veira Jr. (ATECEL/CAGEPA, 1975) quanto nas dos tios Botafogo/Ca

tucá, Utinga/Bonança, Barro Branco, Paratibe e Beberibe, de
maío/79 a abril/80, em Pernambuco, pela Consultoria fÉcrrica Ltda.
(CONTEC,/CPRH

, I979/80),

com

visita ã avaliação das vazões regu-

larÍzadas.
Um

trabalho contendo algumas consideraçóes sobre

-B-

o planejamento¡ proteção e c<¡ntrole dos recursos hfdricos
área Olincla-Goiala, fol desenvoJ-viilo por CRUz ( 19 80 ) .
Unr

da

estudo hídroquírníco baseado no qual caracterl--

faixa costefra olÍndaGoiana, fol real.izado por GIMENA et aI" (f981) .
zou*se o fluxo de ãgua subterrânea na

. Enquadramento dos corpos de ägua das baclas hldro
grãfi.cas do Li.toral e Zona da Mata e, tambóm, nor¡rras gerais para ll-cencl.amento de projetos de tratamento de resfduos lndustrj.al"s, annbos, referentes ao Estad.o da ParaÍba, foram elaborados pela Superintendêncj. a da Admínistração do Meio Ambiente e
dos lìecursos HÍd.ricos da ParaÍba
Ës

Èo cl-e água

c1a

(SUDEMA,

s.d. ) .

Lá em an¡darnento un plano d.iretor de abastecimen

negião Metïopolitaüa do Recife, pela Gerência de

Estl¿dos e L)esenvolvimento (G.E "D. ) da Cornpanhia Pernambucana de
Saneênento ( COiqPES.Ëi, ern a¡rdamento )

o Estado de Pernambucol
três documentos sobre legistação básica: rrm sobre corrtrole da
poluição (cPR¡I , 1978), outro sobre meio ambiente (CPRH, l9B6) e
mais um Lercej.ro sobre a proteção dos mananci.ais (FrDEM, 1"986) "
Este ül-tino deLirnita as á::eas de proteção dos malanciais que in
teressam å regj.ão Metropotitana do l{eci fe e estabelece condiIroram elaÏ-¡orados, pêra

ções pai:a preservâ-lo

ô desenvol-vÍmento sócioecolrôm.ico da região, as autc.¡ridades ad¡rini s trati vas , aLê 198I, só
Ëe pr:eocuparam en prover estudos especÍficos dirigidos para o pla
.

como se percebe, visanclo

nejamente extensi.vo da utilÍzação dos recursos hÍdrri,cos dlsponÌ-

veis.

-9-

Infelizmente, de l_98t até o presente (I9gg), não
foi realizado mais nenhum estu<lo hidrogeolóqico gue trouxesse
as infornações reclamadas repetidamente nos estudos anteriores.
contfnua, pör exempro, não-elucidadas as questões concernentes !
i:;i
'i.j'r

(1) ãs recessões do aqüffero Barrelras; (2) ãs rerações entre
as águas subterrâneas doce e salgada, ã belra nar¡ (3) às relações hÍd::odlnâmicas e hldrogufmicas dos aq.úf feros entre sii G)
e ãs relações éntre a recarga e a descarga do aqüÍfero Beberibe. Do ponto .de vista htdrológico, a.sítuação é-também desaLentadora, ou seja, ainda troj e (1988) não se dispõe de' um estudo
que insplre confiança guanto ã avaliação dos deflúvlos dos prín
cipals cursos de água da ârea.

1.4 -

avoLuçÃ.o

DEMOGRAFTCA

Recife e João pessoa constituem dois dos mais ím*
portantes p6los de desenvolvimento do Nordeste.

estimatívas popul_acionais recentes
(FIDEM, em andamento), verifJ-ca-se que Recife, como região metropolitanar possui (1986) 2.678.400 habítantes (TabeLa I.l-) .
Engloba os segìiintes mwricÍpíos: Cabo (I25.600 hab) ,
Jaboatão
(404.400 hab), Moreno (38.000 hab), Abreu e Lima (57.500 hab),
Camarajibe (107.200 hab), Igarassu (?I.300 hab),
Itamaracå
(9.000 irab) , rtapissuma (15.300 hab), orinda (334.600 hab), pau
lista (173.300 hab), Recife e.278.000 hab) e são Lourenço da
Mata (64.300 hab) , Destes J-2 municÍpios, excluem-se os 3 prirnei
ros por estarem fora da ãrea em estudo. Assim, só os 9 últimos,
Com

t¡ase em

- l-0 -

TÄ¡ELA
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Taxas mõdfas geonõtricas anuâls (le cresclr¡ento poprrtaólonal dâs ltl-cÍorregJ.ões e murii
cfpios (Pertencentes ã f¿fxa costcira Reclfe - João Pessoa) que influencian no deaen
volvinento da área em estudo

I'opulaçao (h¿b)

Recffe M¿troDolltan.)

*Ano 1980

*.Írno 1986

2,344,362

2.

10¡+,l+2 5
330. 9 23

.Iaboatão

População

6

78.400

L25.600

(%)

3'i.
3'4

40.173
65.728

canar.aj ibÈ

87. 710

107,200

50.698

71.200
9,000
L5.300

L,L
3rL

334,600

219

Igar,lssu
Itârnaracá

Itûp

1s

t],2-59

suna

L2.521

OIlnda

28t.858

Recl fe

r18.739
L.204,09't

laul.ista
S5o Lourenço dâ M¿la

57.O59

**Ano 1980
ÌL?l-e__qeåo__tgl¡3rl¿Cç¡nê

429

,209

Àl lancâ

3-1.'t26

Cá¡rìut,â ga

L2,2AL
1 ,264

3ueûos áires
tarp I n:l
CIio ,le

Alegliâ

Concådo

Fe¡relros
c16¡ia do Coitá

,3tJ0

#A¡o

9.322

10.06r.

18.475
10,965
26.2L5
62. .399

51.489

lLa¡nbé

28.200

39

11.01,5

11. g78

25. r.43

26.346

Pûrì Dr ¿tlho

36.A62

39.5+5

n)oauDa

54.588

:[¡ac1¡nhaen

7.1.,L56

Vi.cüncia

26.047

56,407
10.559
26.939

I42, " StiL

151 " 136

Nazare ds Mâtá
-Lt

ljlglaL_!ÂL¿¡ j.h!l]q
Caaporã
^Ih$ldra
Corìde

crüz do ËspirÍùo
.Iuripiralìgg

saDfìo

Ped!¿rs dc Fogo

Pil ar

PÍLi-Íbu
São-Miguel de laipu
5ófè

Grarde Joäo

less<.ra

B"y**
Cûbedelo -- -João Pesso¿
Santa ï{lta

Fonresr

*PIiRNÁÌ'tBUCO

6'5

L,O

2to

9

!.329 .892.

2t4.133
,217

499

r,

418.448
¿+6

9. 048

69,600

84.842

0,8

rr82.803

543,9'10

40.830
12.256
8.494

-0,3
1,6

44 ,216

2r4
L,5

2'6
o'9

I0"

839

L2,57 9

L2,542

25.LA3

23.239

67.22L
32.103

78,01.3

L.,5

L2.7 96

o,7
1,4
0,8
- 1,1
0,7

-1'

21

.28L

t+2,392

27.495

29,910

L60.42t,

180.749

't

L,4

9.238
25.963
14,379

2,1

1.9.908

22

t2.129

L3, r,4s

7.901.

8,439

o'6
L,3

4.247
50.952

54.640

1,4

564.792
6] .i1L

3'5

59.016
19.00?

2L.694

2r7

391

,1r5

78.012

.7 85

12.815

2,4

8.08r

9

.OO2

3.392

3'8

29.252-

59.111

8.618

6

6,625
16.405

r0.243

I

10.789
10.616

l

3

3. 889
,37 9

7.4

r0.243
2.1r5

670,796

94(,.2ì-\

16,97 L

10ù.468
32,352.

47 9

,246

89. r28

(Secrerârla de PlanejarÌenro); *-* BRASIL (I.8.c.8., 1981/f985)

l

)1

8.945

6?.310

24,r8s

l

37.953
14.850
44.175
64.014

8.b46

3,19r

2,7.1.52

1'5
1,5

Lr,930

2.5

9,955

2L.562
10.683

-1'o

.'i

11.894

92.464

1,2. s45

68.252

t0,934

5.L35

1.3.206

330.1.7 6

1.'tr,L92
103.387

9.5r5
37

"L65

91..824

17,489

10.031
6.368

6.451

t+(:'

.201

8.439
11.327
7.L77

47

645.80r

I22.540
7

45\,849

7.6.238
27 . ?-15

3,4

#

1985

57 .4.L2

iioíe ûe

IIêquitiDf,rl

L7 3

1.278.000
64.300

.235
L2,442
7.846
64,785

10.491_

t.27 ,37 0

L14

47,088

^*

14.1. 914

462.267

H

,O0O

3.632,352

3,4

Abreu e Lima

34,9A5

(hdb

2.921,992

4.04.400

38.000
57.500

Moreno

Ano 1990

prevlsra

695 "A77

1_16.337

t.'
*É

totaL de aproxitnadermente 1.339.200 habttantes
(incluindo parci-armente camarajibe, Recife e são Lourenço da Mg
ta) ou seja, 508 da população metropolitana recifense,
estão
contidas na referida área
com uma população

A Grande João Pessoa mostrou-sêr em 1985, com uma
população estimada em 564.792 habitantes (IBGE, 1985) , assl¡n d{,s
tribuidos por municÍpios: Bayeux (67.37I hab) , Cabedelo (2I.694

hab), João Pessoa (397.7L5 hab) e Santa Rita (78.0I2 hab). Destes municÍpios, apenas, parte do de Cabedelo está fora da área
em estudo, Assj-m, cerca de 553.945 habitantes da Grande João Peg
soa (9BB do total da população grã-pessoense) estão contidos na
área em apreço.

Infelizmente, não foi. possÍvel traçar

um rnapa das

densi.dades demográficas dos domÍnios urbanos e rurais, por fal-

ta de dadosr êR separado, das populações e área de seus respectivos domÍnios. Um mapa como o imaginado traria valiosas indica
Lan
ções da tendência do comportamento da ocupação territorial,
to industrial como populacional, atual e futura, dos domín.ios
contidos nas microrregiões e municípios da área em estudo. Para
preencher a lacuna, procurou-se dar uma idéia, embora relativa
e global-, desse comportamento, medS-ante o traçado do mapa de
densj-dades demográf.'i-cas da árear cofir base nas densidades demogrãficas dos municipios, considerando as populações das estimativas censitárias de 1985 (IBGE, 1985) e as á.reas dos municipios
de acordo com os levantamentos efetuados em 1980 (IBGE, 1981) ,
conforme se pode observar na Tabela I.2 e no mapa constante do
Anexo I. Isto, porgue, a partir de 1985, houve desnembrame¡rto de
vários munj-cípios e a contagem que conduziria ä densidade demo-

:tÂBiiLA

1.2 -

Derns'^dades demográflcas das roicrorreglões e nnrn!.cfplos pertencentes
xa costelra Reclfe - João Pcsso;r, co¡rtlcìas ¡ra área em esLudú

Mlcrorreglão c nrurrt-clplo
Rccl fe l''!etro¡ro1 j t ano
f garassu

*Ãrea (kmz)

Dens

.

r.327

1.589

68.619
8.925

487

L4L

65

L37

335. B89

29

LL,582

225.7L4

207

l_.090

L.2-89.627

209

6. 170

São Lourenço d¿l I'lata

L79.263

330

543

¡tto_Iy-P"r:gtu::nl

454.849
39.235

3.L27

145

289

136

Bueuos Alres

L2.442.

1.82.

6B

Camutanga

7.846
64.78s
l-0.061
18.475

Reclfe

illlança

Carplna
Chã de Ale¿,rizr
Ccndado

Ferrelros
G1ðrJ.a do Gulti

39

20r

110

589

l-14

88

62

298

10. 965

74

1.48

r96

134

Itaquí.tin¡¡a

26.2L5
62.399
30.357
11.878

r27

9t+

llaz¿rrõ da l'Íata

26.346

].25

zAL

P¡u Dr¡lho

39. 545

280

141

Timl¡aíiba

56.802
10.559
26.939

341

L6tt

L73

61

?_55

106

151.136

2.084

73

Gol ana

Itambõ

Tracunt¡¿em

Vicôncia

Li!o_fg! Prrn j t'lnn

:

h36

143

316

96

8.729

228

38

Caapctrã

7)-.3?-i

100

113

Oonde

7.L77
L2.5q5

ftl4

50

235

53

^Âlhandra

Cr-uz do

lìspirito

Santo

.lurlpi ranga
Petlras rle Fogo

B.6r_8

L22

7L

22"725

434

52

I'11ar

13.

1,45

208

63

8.439

t-l-9

7L

3.79L

53

72

54.640

44L

L24

564.792

948

596

67.37)

2T

3.028

?itinbú
São Miguel de Tatpu
sape

Grande João Pes.soa
Bayeux
Cat¡edelo

.Ióão Pcssoa

Sa¡lta

Rl

ta

FoIrLe: IIMSll,

2t.694

33

657

391 .7L5

rB9

2.LO|

78.01

705

111

(I.ll.G.E., *1980/*'kl985)

2

fat

demogr. (hab/k¡z )

2.108.037

Itamaracá
Ollnda
PauI ls t¿r

à

-t3-

gráfica atualizada fÍcou prejudicada, por falta de informações
preclsas em ter¡nos de população e área. Todavia, a idêia que me
thor condiz con o comportamento ocupacional da área em estudo,
pode ser concebida a part j-r da correlação entre os dados percen
tuais da população urbana sobre a total (Tabela 1.3 e Figura
I.2) e do mapa das densl-dades de¡nográficas mostrados no Ane)co L
A serem mantidas as taxas de crescimento verífica
das na metade da presente década (Tabela 1.1) , pode-se prever
gue, no ano 2000, as populações que efetivamente ocuparão a área
estudo deverão alcançar: 1.816.176 habitantes. na Rêgj,ão Metropolitana do Recife (508 ilo total_ desta. região) , 927.300 habi_
em

tantes, na Grande João Pessoa (988 do total
desta regiêo ) .
543.g70 habitantes, na Mata Seca Pernarnbucana e t80.749 habitan
tes, no Litoral Paraibano. Desta forma, tem-se gue, na virada
do sêculo, a população total de toda área em estud.o deverá ser
de, aproximacìamente , 3.468,L95 habitantes, Em termos percentrrais
tem-se que, deste total , 528 concent¡:ar-se-ão na Região Metropo
litana Co Recife, 2'Ì * na crande João Pessoa, 168 na Mata
Pernambucana e 58 no Litor:al Paraibano (Figura 1.2).

1.5 -

Seca

I¡{PORTÂNCIA SÓCTO-ECONÔUICA

A mais importante atividade do setor prinário

da

economia da faixa costeira do Nordeste, é, há mais de quatro só

culos, a agroindústria canavieira (Anexo II), Com reJ"ação a este setor, infel-izmente não tem havido providências empresariais
efetivas no sentido de que a economia agrícofa possa expandir-
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IABEL^

1.3 - Relação entre a população urbana c a população total das mlcr'orrcgfóes e mu
nlclplos (¡rertencentes å faixa costelra Recifc - João Pessoa) que lnfÌue¡clâû!
no desenvolvlÍìento da ;rca eD estudo.

População (hab )
Urbana

Pop, urbana/Pop.

Mlcrorregläo e munlcfplo
1Òte1

Reglão ¡lcìronol ltsr¡a do Rccl{c
Jabo€tão

Abrcu e Llrúa

lbe
Igåra6su
Ita¡raracá
Itrpl¡ìst¡Àìa

Cårnâraj

O1lnda

Påulista
Rocl fe

são LourenÇo '(lâ ¡lsla
Yrata Sclca Ìcrn.1rìrbucan¿
¿

LO4,425

a2,143

330.923
34.985
47,088

290.984
26.249

Bueûo6 r'ilrcs
^lJ
C€¡¡ulallga
Oat r)1lrá

chå' de ¿legrl¿

Nârâre da ùlatâ

lôu

61.L20
22.026
41.400

1.204.097
5.1

"O59

429.209

L2.241
7 .264
57 .4L2

1.183.641
50.424

3.64L

46

230.330
12.370

208,988

54

49

9. 306

2.4L2
4.L26

33
20

4.L26

2.4L2

"973

7'1

6B

4.885

52.

11..633

11.633

72

4 . t+32

t+,432

52
72
42

4.900
36.431

3.832
30.108

t_B

14

28.200
11.015
25,443

13.294

9.826

t5.296

L5

25,806
33.117

2'Ì.275
7. 889

6.003

4.2i0

6.181

5.013

1.42,54r

59,235

B

57

40

.527

3,764

41

4t

10.031
6.368

3.617

3.611

36

769

169

L2

36
L2

1.3.206

4.752

21

5.897

3.554
5,897

36

8.046
19,908

,974

40

72.7 29

7.974
4.254

7.901

2.85 3

4.24'l

2.013

95 2

23.342

.45r

50.

7

46

45

96
99
98
99
79

86
99
98
88

2.013

47

458.000
58.572

410.298

59. 016

Cabedelo

19.007
330.176
68,252

18.5 8r

18.58r

326.798
54.049

290.424

6

36

73
¿0
33
36

4.254

e.rê¡jgJosg-les.s-aÀ

Fonte: BRÄSIL (l .B.G,E,, 1980)

I9

3.764

São l,ltguel de Taipu

Santa Rlrs

70
63
38
24

55
60
70
61
38

l_5 3

9.

Joäo Pessoa

63

6.003
.296

4.220

Báycur{

20
57

38

26.O47

Sap6

57

43. 963
4.8B5

VlcãncÍa

Pilar
Ittinbu

95
98
88

34.37

cruz do EsPfrlbo Sênto
-Iurlplrsnga
?edras de !'ogo

'12

26.34L

l. , 18

25.806

--

76
57
79
58
95
20
98

47

55 . ZzL

36.462

Conde

8B

88

266.392
23.93L

s4.588
11.156

Caaporii

BB

19

Dra l lro

ÃIiìorìdra

20
63

6.505

67.O29

'Iimbåúba
'Ir êcunhaeD

Lltorâ1 Paralbano

15

6.505
4.951
266.392

5

Itanbé

46

a.2,59

Goiana

Itêqultlnga

71,

79
88

34" 339

I'errelros

clórir do Goltá

91

43.42t+

t6.238
10. 4 9r

Co¡ldâdo

3

60.698
281.858
t-18.739

Na sede

09 2

4I.400
7 7 .5L2

37 ,7 26

nç¿

48.

87. 710

L2.52r

'

Total

Na sedc

1

L.670,57

Moreno

(?,\

Números ábsolutos
Tota

total

58.57 2
42.7 2r

63

\

!l

i

.T
.?|

'

./^¡
r¡d'
\¿,

--'-\

il

?'\::.u--

bd\

\

"

lY\"ì
\q ffi:;

i"^

\...r

iåit

ì2;

I

L

ì
'ô-

$R

'ut ffi''

.4

I

í"

I

'¿

(

)t

ìù
'_\!-\

16^r'*u!î
'?

Yr

õ:

I

A

I

POP. URBANA ('/.1

N

T ICO

-

pop.

Tcral

ri3

(v.t

?.t5'

*/

ö

l',r, o'3li
o

Lu{rrE oE urcRonnsarÃo

}
?
Porcenlogem do populcção urbono sobre o populcçõo tolal ( por microrregiõo) e porcenlogem do populoçõo de
ccdo microrregíõo sobre o populoçõo lolol de lodo foixc cosleiro Recife- Joõo Pessoo (oteo estudodo).
(

FIGURA t.2

TLA

13

i

M

rcRoRRÊ6r Ão

I

(ÀREÀ ESÎUDADA

- 16 -

se. Continua, pois, cada vez ¡nais angustíante, o velho pioblema
frrndiário (85ß das terras agricul-táveís pertencem a 58 de propríetários) a depender, até guando ¡tão se sabe, da reforma agrá
rla Lão reclamada ou do desenvolvimento d.e uma atlvidade mais
efÍciente por meio da qual o trabalhador rur:al seja condignamen
te remunerad.o.
A cana-de-açúcar corresponde a aproximadamente
do total dos tipos de cuLturas praticadas (Ànexc fI).

90&

canavieira (que apõs a criação do
Prograrûa Nacional do Á,lcool (PROÁ,LCOOL) passou a ocupar, aproxi
mada¡nente 508 das áreas cultlváveis) e do monopólio de terras
oclosa-s, d.ecorre a crônica escassez de alimentos e a inexistência de enpregos fora do set-or agrocanavelro. Assim, não havendo
enJrregos neste setor, depara-se com u¡ra demasiada oferta
de
n¡ão-de-obra que, por: sua vez! traduz*se em saláríos baixÍssi:ros,
Da monocul-trrra

fazendo com gue ocorra a mj-gração de camponezes d.a zona rural-

Ilara a urbana, em busca de outros meios de sobrer¡ivência. Es tes,. nem sempre são encontrados e o resuLtado ê, quase sempre
afém da desilusão, a troca da pobreza rural pela nrÍs6rÌa urbana. Problemas rlessa orclem sempre serão ressentidos na. ã¡rea em
estudo, a não ser qlle se adotem soJ-uções concretas para aqueles
relativos à tecnologia de produção, å reestruturação <1o espaço
agrário, à absorsão de mão-de-obra e à mobilidade popuÌacional-.
Além da cana-d.e-.açúcar, as culturas de fej-jão, mi

lho, batata-'doce e mandioca devem ser consideradas como tendo
carãter de subsi.stência.
A frutj-cultura tropical

(abacaxi, .banana, coco

e

-r7caju) const.i.tul

uma

expectativa de rlqueza regional

.

,

As atividades dos setores secundários e terciá¡ios
da economia concentram-se, principalmente nas cercanias da Re-

gião ttetropolitana de Reclfe e, secundariamente, nas imedlações
da Grande João pessoa. Acham-se intímamente associad.as ao pro_
cesso de urbanização destes dois convergentes. pó10s de desenvol-

vimento. são representados por centenas de indústrias mecâniconetalúrgicas, guími.co-farmacêutÍcas, têxtlJ--vestuãrias, celulo-

se, de produtos al-imentares e bebidas (Anexo III)..
Nas áreas rurais, onde a densidade demográfica é

relativamente

bem

menor, predomínam as atividades produtivas

açúcar e âIcoo1 (Anexo fII),
PROÃLCOOL,

mormente, a partir

da crj_ação

rle

do

guando a críse do petróIeo trouxe, como conseqüênci.a,

a necessidade do emprego do álcool- combustÍvel em atendimerrto à
demanda energêtica das indústrias sucroguímicas e dos veÍcuÌos
autonotore

s.

Assunem, também, papel Ímportant.e em todo proces-

so da economia regional, as atividades extr:at.ivas minerais representadas, preponderantemente, por fosforita e calcár.io que,

industriari zados nas formas de fosfato e cÍmento, respectivamen
te, vêm trazendo perspect,ivas cad.a vez mais anirnadoras com o
surgimento de novos mercados .
O desenvolvimento sócio-econômico

do Nord.este e,
Recife-João pessoa

muito particu larmente, o da fal-xa costeira
que caminhava em rÍtmo exhremamente l_ento desde os tempos cofoniaís, começou a tomar impul-so animador a partir do j_nÍcio da
penúltima década, graças.ã influência da SuperintendêncÌa do De

-l-8-

senvolvi.mento do Norcìeste (SUDENE). Esta incentivou o processo

lndust-ri,al mediar¡te a llberação de recursos financeiros para am
pliação e moder.nização das indúsÈrias exj.stentes e, tambêm, pa-

ra instal-ação de novos enpr:eendimentos industriais,

Estes recur

sos eram procedentes do governo federal e, como atratividade,
.suas apl j.cações eram feit.as com concessão de incentivos fiscais.
Este fato proplciou o aumento da produtividade ¡nas, por outro l_a
do, gerou alguns impactos sociais decorrenLes da redução d.e e¡n-

pregos notiv4da pela instalação r'.e maquinari.a moderna.

erece destaque o ð-vanço alcançado a partír da se
gur)da rnetade da década de sessenta¿ pela indústria da construçao civil que, impulsionada pelos financiamentos imobiliários pro
ced.entes cio Eanco l{ac j.onal de Habitação (B . I{ . H . ) , absorveu gran
de parte de tqão-de-obra ociosa da região.
As atividades ¡:el-acionad.as ao processo industríal
è ao d.esenvolv imenLo dä construção civi1, at6 o momento, não fo_
r¿rm suf

ic.i.entes para.ocupar toda força de t¡:abalho disponível

da

região. Assim, g,rîande parte dessa força aincla permanece margina
lizada peJ.o desemprego ou subemprego, embora, em termos absolutos, todos os empreendinentos têm co¡:tribuido signÍfi cativamente para o desenvolvimento söcío-econômico regional e, principal
mente, para a faixa costeira Recife-João pessoa, onde a densida
de demogiáfica é cinco vezes super.ior ã de todo Nordeste.

1.6 -

PROCEDIIqENTO METODOLÓGICO

Com

o objetivo de contribuir para as providências

-19-

a serem tonadas com vistas ã prot.eção dos recursos hÍdrlcos da
fal-xa costeira Recife-.loão pessoa, este trabalho desenvolveu-se
Ievando em conta:

a) que a demanda total de ägua da årea em es
tudo, estã dlretamente relaclonada com o crescímento demográfico e Lndustrial dos do¡nÍnlos urbanos e ruraisi b) que a referl
da ãrea é secularmente possuÍdora de aptfdão para o <lesenvolvimento natural da agroindústria canavielrai c) que a vocação mi
neíra ê preponderantemente evidenciada pelas ocorr:ênclas de fos
forita e calcãrio; d) que o recurso água deve ser tratado cono
um sistema amplo no quat estão contidos dois subsistemas! subsistema recurso ãgua superficial e subsistema recurso ãgua subterrânea, ambos, com seus atributos essenciais - quantidade de
água e qualidade de água; e) que a sobrevivência humana e o de
senvolvimento econômico dependerão, e muito, .das condições de
uso e proteção desse sistema.
Tomando

por base essas premissas, procurou-se,

co

levantar todo acervo btbliográfico relacionado, principalmente, com os seguintes ramos do saber: geologia, hÍdrologia (.incluíndo neste caso, as águas superficiai.s e as ãguas subterrâneas), climatologia, demografia,
mo procedj"mento metodológlco,

mineração, sócio-economia, e, a partir daÍ, elaboraram-se figu-

ras, tabelas e mapas especÍficos.
A integração dos da,los obtiilos

, como pro*
dutos finais, a feitura de um mapa das áreas de proteção dos
mananciais disponÍveis, e, prlncipalnente, a concepção de um mo
delo que contempla o uso e proteção dos recursos hÍdricos da
faixa costeira Recife-João

Pes soa

ense j ou

-2L-

2.

A.SPECTOS CLIMATOLÓGICOS

A fim de caracterizar climatologicamente a ãrea
em estudo, foran utilizados os seguintes dados climatolögicos
dtsponíveis entre Recife e .Ioão Pessoa: precipitação pluviomé-

trica, temperatura, insolação,
ração (Tabelas 2.L e 2.21 .

umidade

relativa, vento e evapo-

pr:ecipit.ç4"", pJ-uviométri
cas mêClias mensais e anuais de Recífe (PerÍodo: 1911-1985) e
João Pessoa (Período: 1912-1985) foram cedidos pelo crupo de
Os dados referentes ãs

Trabalho de Hidrometeorologia do Departamento de P1anej amento de
Recursos Naturais da SUDENE. Ouanto aos demais dados climaLoló-

gicos, tem-se que: os de Recife correspondem aos registrados na
Estação Climatológica da Sé de Olinda, no perÍodo de 1943 a 1965
(SUDENE, 1965), e, os de João Pessoa, negistrados na Estação So
Iarimétrica do Laboratõrio de Energia So1ar da Universidade FederaL da ParaÍba (PerÍodo: 1976-1985) foram copiados dos arquivos do referido laboratõrio, em João Pessoa (Tabelas 2.L e 2.2).

2.I -

PRECTPTTAçÃO PLI]VIOÈúTRICA

As precipitações pluviomêtricas na área são dis*

ÎABELA

2.1 -

cilrnatcl6g{cos n6dlos nensâls e anuÂls da Reclfe, reglsÈrados nas EsÈâções cllnatológlcas de Reclfe
(Perfodo¡ 191f - 195!) e de Reclfe / Curado (?eriodo: 19¿3 - 1955)

Dados

ÌrÉDlAS

¡lEt'!SAlS

/

Caxangã

I'€DIAS

DADOS CLI¡',AÎOLÓCICOS

ANtl¡rIS

JAr'¡

MAR

ABR

232,9

284,7

M.A1

JUN

JT'L

AGO

SET

353,5

352,0

163,8

130,6

OIJT

NCV

DÈZ

68,5

36,3

70,1

Preclpltação (nn)
Perlodo: 19i1 a 1985

95

,7

161

329

,9

I

N

Iemperatura (oC)

Perlodo: 1943 a

)

1965

z7

,o

26,2

25,!1

24t6

24,0

24,0

24,9

25,9

26.5

26,8

250,0

223,4

L94,3

202,\

t84,2

206,1

2L6,'i_

230,0

242,7

284,5

289,1

,a

78,5

81,3

t6

82,5

81,0

79,5

77,4

15

1'5

3,3

3,2

3

68,7

73.L

83,2

,o

21

2

5,8

Insolação (h)

Perlodo: 1943 a
Umldade

1965

28!,2

2. 844,0

retattva (l)

Perlodcr 1943 a

1965

75

.2

73

,2

75,A

7

4,5

Vento (r¡/ s )

Perfodo: 1943 a 1965

2 ,6

2.3

2¿9

'0

2.5

2.5

94,2

95,o

2,8

Evaporação (mn)

Perfodo: 1943 a 1965

Fonte: Àrqulvos da

SIIDENE

74,5

70,5

6t,6

59,5

96,8

967

,5

I

ÎABELA

2.2

-

clLoatológfcos roédios r¡ensafs e anuals de João Pessoa, reglstrados na Estagão clt6ato1óglc8 de João pessoa
(t'ltranar) no perfodo de 1912 a 1985 e na Estação solarinétrica d¿ Llnlversl-dade Federal da parafba (perfodor
1976
a 1985).
Dados

MÉDIAs MENsAIs

I'fDIAS

DÄDOS CLIMÁToI¡GICOS

JAI{

ANUAIS

FEV

MÀR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

13r,6

L95,3

236,8

307,3

280,0

214,5

145,0

SET

OIJT

N0v

DEZ

7or9

32,2

36,8

Preclpiração (08)
Perfodo! 1912

I

1985

7l,4

I
87

,2

1869,0

N
UJ

leoperatura (oC)
Pqrlodo: 1976

I

I

1985

.3

26,9

26,4

26,6

26,L

25,2

269,1

2L5,6

248,0

210,0

254,2

186,0

73 15

78.5

80,6

19,L

80,3

4.6

3,r

3,6

1,7

3,5

z7

24,r

24,9

r

266,6

81'7

42,7

77,1

3,3

3,8

26,I

26,A

288,0

266,6

74,7

26,L

,2

26,L

303,0

303,0

3000,6

76,9

75,A

77,8

78,2

3,7

4,3

27

Insolação (h)
Perfodo: 1976 å 1985
uûldade

relatlvÁ (t)

Perfodo¡ 19?6 d 1985

vento

189,

(-El

s

)

Perfodo¡ 1976 a 1985

4.2

3rB

-24-

trlbuÍdas

er¡ duas épocas bem

distintas:

uma chuvosa,

que re -

gionalrrente costuma-se chamá-1a de ',o inverno,' (março-agosto) e
outra de estiagern, gue é chamada de ,'o verão" ( setembrc¡-feverei

ro), conforme most.ra a Figura 2.1.
A anáI.ise do regi.me pfuviométrico da ãrea revela
que as precj.pitações médias inensais variam desde as máximas de
307,3 nun (maio) e 353r5 rnm ( jurrho), respectivamente em ,loão
Pessoa e Recife, at6 as mÍnimas de 32,2 mn (novembro) e 3613
(nove¡nbro), respectivamente en .foão pessoa e Recife. As precipi
tações médias anuais são relativamente altas, acusand.o valores

de 1.869,0- nur, em .foão Pessoa, e de 2.279,I

mm,

ea Recife (figu

ra 2..L e Tabelas 2.I e 2 .2) .
As variações das precipitações absolut,as são mui-

to g::andes. As máxima.s precipitações anuais absolutas ocorteran
em 1964, älcançando 3.683,7 mm, em João pessoa, e em 1984, atin
gi-ndo 2,931,0 rnm, em Recife. As mÍnimas absolutas ocorreram em
1946 com '762,4 run, e ì RecÍfe. e, em 1953 com I. Og'l ,4 Íoxt, sn João

Pessoa (aprrd arquivos da

2.2 -

SUDENE) .

TEftIPERÀT'URA

As temperaturas variam pouco. As máximas médias
mer¡sais al.cançam 27,20c (fevereiro) e 27 r30C (janeiro), respec-

tivamente em Recife e João Pessoa. As máximas mé<lias anuais re
gistraclas no perÍorlo considerado foram de 25r8oC e 26r10C, respectivamente em Recj.fe e João Pessoa (Figura 2.2 e Tabelas 2.1
e 2.2)

.
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Ouantos às oscilações das temperaturas absolutas,

os registros assinalam a máxlma de 330C no dia 14 de maio de
1945 e a mÍnima de 15oC no dia 02 de setembro de 1965, em Recl-

fe

(apud arguivos da

2.3

-

SUDENE)

rNsor,AçÃo

A insolação média mensal da área varia entre a

¡ná

xima de 289,1 horas, em Recife, e 30318 horas, em ,foão Pessoa,

e, a mÍnima de 18412 horas, em Reci fe, e, 18610 horas, em João Pessoa, ambas no nês de junho. A in
solação ¡nédia anual alcança valores ð.e 2.54410 horas, em Recife,
e de 3.00016 horas, em João Pessoa (Figura 2.3 e Tabelas 2.1 e
ambas no mês de dezenbro,

2.z',).

Esta elevada taxa de insolação ê ocasionada pela

localização da área rel-ativamente próxima ã faixa equatorial
." fatitudes de 7 a 8 graus.

,

"r,tra

insolação e a t,emperatura da área apresentam

ccrn

pois, mostram-se com val-ores relativamente baixos na época chuvosa e altos na época das estiagens
portamentos semelhantes.

(Figura 2.3).

2.4 -

T'MIDÀDE REI,ATIVÀ

A umidade rel-ativa do ar da área apresenta

val-ores

altos na época chuvosa e relativamente baixos na época das es-

'(sa6¡-g¿st oootu3d¡ voss3d o_vot
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tiagens. Àlcança valores máximos de 82168 no mês de março, em
RecÍfe, e de 82r9t no mês de julho, e¡n João pessoa. Seus vaLores mÍnimos são de 74,5* no mês de dezembro, em Reclfe, e de
73r5t no mês dè janeiro e¡n João Pessoa. Para os valores mé¿lios
anuais, tem-se 78,28 tanto em Recife
ra 2.4 e Tabelas 2.I e 2.2).

2.5 -

como em João Pessoa (Figu-

VENTO

A velocidade média dos ventos da área indicam val-ores máximos de 3, 5 rn,/s ( junho) , em Recíf e, e de 4 ,6 m/s ()a-

nelro),

ern João

Pessoa. Seus valores mÍnimos atíngem 2,3

m/s

Recife, ê 3,L n/s, em João Pessoa. As médias anua.is
oscilam em torno de 2,8 m,,/s, em Recife, e de 3,8 m,/s, em João
Pessoa (Figura 2.5 e TabeLas 2.I e 2.21 .
(março)

2.6 -

,

3m

EVAPORAçÃO

O comportamento da evaporação assemelha-se ao da

temperatura. E esta, apresenta valores praticanente

tanto

em

Recife guanto

em

idênticos

João Pessoa e, ainda, considerando to

da área como f i siografícamente homogênea, pode-se ad.mÍtir, na
ausência de dados evaporimétricos em João peséoa, que a evapora
ção de Recife seja representativa de toda área em estudo. Assjr,
a evaporação média mensal da área varia entre a máxima de 95,0

(janeiro) até a mÍnÍma de 5915 mm (junho), sendo a
média anual- de 96'7,5 mm (Figura 2.6 e Tabela 2.1).
mm

evaporação
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2.7 -

EVAPOTRÀNSPTRÀçÃ,O

A evapotranspiração real, ETr, fol calculada pelo
nêtodo de THoRNTHWATTE & MÀTIJER (1955), levândo em conta a evapotranspiração potencía1, ETp, avaliada pelo mêtodo de
(r948).

PENMÀN

real (ETr), pa
ra a Região Metropolitana do Recife foram obtidas por IEIXEIRA
(1978; 1984) que estlmou para esse parâmeÇro o valor de 1.933,1
Os resultados da evapotranspiração

mm/ano, considerando os dados climatotõgicos do período ccrq)reen

dldo entre 1943 a 1965. Para a Região da Grande João Pessoa,
tem-se que ETr = I.470,1 mnt/ ano (perÍodo 19L2-1985), conforme
mostra a Tabela 2. 3.

a evapotranspiração real representativa da Região Metropolitana do Recife com a d.a Grande João pes soa, observa-se que ambas têm o mesmo comportarnento, enbora seu.s
Comparando

val-ores sejam mais eLevados em João Pessoa (Figura 2.7)

2.8 -

"

TIPOLOGTA CLIMÁ,TICA

a cfassificação geral de KöPPm{ (jjn SUDET{E,
L97 4) , o cl-ima que caracteriza a árêa em estudo é do tipo .t\S ' ,
ou seja, guente e úmic1o, com chuva de oì.rtono e inverno (Figura
2.8) distribuindo-se de março a agosto (Figura 2.9), com temperatura do mês mais frio superior a 180C (Tabetas 2.I e 2.2).
Segundo

TABELA

2'3 -

Ìeãl (Err)r i¡e sa!. e ånuál, de João pessoa (nåtodo de Thornthlraite e üarher). veriãvels:
piuvior¡étrlcãr Eîp = eïâpotransplração poteaclal evallada
o" d"do" de râbela 2.2 (E:étodo de pennan),
NEG' '{cuM' = sôrlle dos valores neaäilvos de ? - ETpl ARM = ¿rrùazenãnìento úttl"""
à vegetação (nåxlno 100 çm), ÀLT = varlação do
arinazenarento de ãgua do solor DEF = deflclõncla de
do solc e Eïc = èxcedente de água (ps¡{6¿e: 1912 - 1gg5),

DeÈeûolnação da evapottaÍspLração

P = Precipttagão

"jmldade

*

¡.1

VARTÁVEIS

(1)

P

IÎÍt

(2)

ETP

mÎ

(3)

P-EIp

nn

(4) rEG.
(5) AR,Y
(6)

AsJr't.

MENSA:S

tL,4
2L7

,6

MAR

ABR

MÉDIAs

L3\,6

r95,3

236,8

307

,3

280,0

27

4,5

14i,0

163,0

183,8

161.1

160,9

!27 ,8

131,I

-31,4

11,5

75,7

1i6,4

Lt?,2

0,0

0,0
l_00,0

-792,9

o'0

nin

0,0

0,0

11,5

0,0

o'o

11,5

Í[n

7L,4

131,6

183,8

161,1

160,9

146,2

31,4

o'o

0,0

o'0

DEF

nìm

(e)

EXC

nn

0,0

* Manelrâ de obtê-1âs:
(1) Dados (fabela 2.2 )
(2) a (9), câlculada-< apud ïEIXEIRq

o'o

0,0

87

,2

133,6

Âferlção:
XP =XErp + X (P
(1984)

OUT

a1

,2

70,9

L15,2

r99 ,2

192,8

].42,7

'30,2

-112,0

-121.9

-17

o'0

0,0

0,0

-L42,2

100,0

100,0

100,0

0'0

0.0

131,8

L75,2

t64,2

86,9

0,0

0,0

0,0

35,0

52,2

t42,1

-30,2

o'0

JLlN

t2,a

0'0

ÀtituÀIs

sEl

MÀI

-167,5

(8)

JIII

FEV

¡¡ú!

ALT

(7)

ÊDlAS

UNIDÀDES

o'o

't

- EI¡)

= X (2)

IALI=X(6)=o,onrn/ano
Irrp = ¡Err + E DÈF= t

AGO

+

E(3) =

(7)+.8

DEz

NOV

36,8

1869,0

208,8
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3.

ÀSPECTOS FITOGEOGR.ÁFICOS

A área estudada está situada na zona conhecida fi
togeograf icamente como zor¡a da Mata. É constituída por florestas tropicais (Figura 3,Ì) que vêm se¡rdo danosamerrté devastadas
desde os ternpos col-oniais.

restou como testemunho das florestas pri.mÍtfvas, está representado no Anexo II (SUDENE, 1974) .
O que

Estudos ecoJ-ógicos e econômicos reallzados pê14

op. cit.) indicara¡n a reposição da cobertura vegetal na
tiva mediante o reflorestamento com as espécies mais freqüentes
e de maior \zolunìe por: hectare' tais como: Coração de Negno (Cãsaia
(SUDENE,

apoueouita Àubf), EmbiriL'a (EschueíLena Luschnathlzl Miers) ,
guba (Bonbaæ gracíLipes Schum) , Louro (Lauraceae),

Mun

Ingá-açu

penduLa
(Sclerolobium denaíflonum Benth) , Visgueiro (Farkia
Benth) , Cupiuba (Papira guíanensio AubI) , Urucuba lvitoLa gatdnat'i'

Warb), MaÇaramduba (Manikara salzmanií DC) , Barabu (Pell;ogyne
H.B.K'),
recifeneia Ducke), Sucupira (Boudíchia ztitgilíoídes

Leiteiro (sapotaeease), Bom-nome lûa¡tenus spp) , Açoita-cavalo
(Luchea epeciosa Wi1ld), Jaguarana ( Pil;hecoLobium pedicel'Late
Benth) e muitas outras.
Al-ém

da referida reposição, a SUDENE (op. ctt.)
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apontou a conveniência da irnplantação de novas espécj-es arbö-

por exemplo: Embaúba lCecnopia sp), peroba de folha
larga (Iabebuia stenocalíxl , Casuarina (Caeuarina equiselifoLia),

reas¡

como

Sabiâ (Minoaa

aLpiniae foLial , Mutamba ( Guazuma ulnífolia)
Ipê amarelo (Fabebuia sernatifoLia) e outras mais.
cae

s

Em

que pesem os esforços dos

especialistas

,

da

ora alertando para'os perigos decorrentes da ação antré
pica devastadora das f lorest,as nordestinas ora apontando soluções exeqüÍveis para o reflorestamento regional, até então nenhuma Íniciativa arrojada nesse sentido foi tomada.
SUDENE,

'
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4.

ASPECTOS PECUÃRIOS

E

EDÍ,FICOS

relação ã pecuária, os principais rebanhos que
ocorrem na área são representados por bovinos e suÍnos. porém,
Conr

sua proilução estã limitada pela escassez cle alimentos

gue, por

sud vez, decorre da subutil-ização da terra. Àssim, a pecuãria
pouco exprèss j-va e muito diluÍda na região.

'

é

bâsicas do hornem
estando vol-tado principalmente para o binômio alimentaçã<>" abri
go, faz com que os aspectps edáficos deberminern os fatores gue
cgntribuen para o desenvolvimento da produção tanto de al-imentos guanto de matéria-prima para a indústria. Assim, com vistas
ao estabelecímento de maneiras mediante as quais a uti.lização
do recurso soJ-o seja conduzida de modo adequado e efÌciente,
inúmeras pesquisas vêm sendo efetuadas na região. Dessas pesqui_
sas identi fi cara¡n-se , de acordo com suas caracterÍsticas extrín
O atendimento das necessidades

secas (.topografia, drenagem, rochosidade, pedregosid.ade, vegeta
ção, clima e uso atual) e intrÍnsecas (texturui", fÍ"i.as, quÍmicas e mineralõgicas) agrupamentos de diferenf-es tipos de soLo, dentre os quais destacam-se: latosof vervelho amarelo distrófico (.LVd), latosol vermelho amarelo distrófico e eutröfico
(J,Vde), porlzóIj.co verme l-ho amarelo (eV)

, podzõIico vermelho ama
relo eguival-ente eutrófico (PS), terra roxa estruturada eutrófi

- 44 -

, bruno não-cãlcico (NC), Þlanosol so1tld.ico eutróflco
(PLSe), caunbisol eutrófico (Ce), vertisol (V) , solonetz solocì:lzado (SS), solonchak sol.onétlco (SK) , solos ind í.s crímj-nados de
rnangues (SM), rjolos gley índis crimirrados (HG) n solos orgânicos
(Ho), podsol- hidromórffco (Hp), solos aluviais eutróficos (SE),
sol-os ll.tóllcos eu,cróficos (Re) , regosol eutrófico (Rne),
areias quar-tzosâs dlstróficas (aOO) e areias guartzosas marínhas dis.Bröficas (A¡fd) (suDENE, Ig74).
ca

(TR)

r

vez caracterlzaclos esses agr-upamentos de solos, efetuararm*$e correlações vj-sa¡rdo produtividades agricolas
Uma

e es tabe l-ecerarn-se crlt6rios para a avaliação de áreas potenciais sem, contudo, chegar-se ao aprofunde¡rento das pesquisas
quanto ä seleção de áreas prioritãrias

(CONESP,/OES.ê,,

1975)

.
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5.

GEOLOGTA

Geologlcamente, as "bacias" do Saliente Oríental
Nordestlno (Estados de Pernambuco, ParaÍba e Rio Gra¡de do Nor-

te), conforme terminol-ogia sugeiida por CORDANI at aI . (1984),
caracterl- z am-se pela presença de uma seqüência de sedimentos me
so-cenozóicos sobrepostos ao embasamento cristalino

e dispos-

tos, mais ou menos, diagonalmente ãs estruturas deste.
autores, essas "bacias" podem ser
agrupadas, por razõès estruturaís e estraLigráficas,
ern três,
assim denominadas: "Sub-Bacia Sul de Recife'! gue se estende des
Segr:ndo aqueles

de o suf do Lineamento Pernambuco até o AIto Maragogi-Barrei ros,

situada
pelo menos; "Sub-Bacia central (Recife-João Pessoa) ",
entre o Lineamento Pernambuco e a Falha de Mamanguape (Lineeimen
to Paraiba) ; e "Sub-Bacía Norte (paraÍba-Rio Grande <1o Norte) ",
situada entre a Falha de Maman$rape e o Ä.lto de Touros (rÍgura
s.1)

.

vista geológico ou geomorfológico, o
termo "bacía" não reproduz conceitualmente a reâlidade conforlne
ressal-tara BEURLEN (1961) . Trata-se, pois, de uma sucessão de
unídades litoes tratÍ gráfi cas homoclinais que mergulhaln de maneira suave, maùs comumente para leste (l'iguras 5.2 e 5.3).
Do ponto de
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BEURLEN

(1967a),

MABESOONE

CO (1971), R¡{ND (L967¡

(L964¡ l-967¡ 1968),

I976) e

M.ABESOONÐ

& TINq

(1967) denominaram-na
& MENOR (s.d. ) cltam que

TINOCO

de

es
"faixa sedimerrtar costeira". A.I{ARAL
tudos paleogeográf icos e paleotectônicos mais recent,es sugerem
gue tal faíxa corresponde a uma franja ocidental preservada de
uma bacÍa sedimentar gue malogrou antes de seu completo desenvoJ-vimento, por causa da separação de sua parte homóloga africa
na, em decorrência da deriva continent.aL. Provavelmente por isso, CORDANI et al . (op. cít.) referem-se à mencionada f aì-x.l ,

usando incli stintanren he as terminologicas: "loacia sed.imentar",

faixa sedinentar, franja sedimentar e faixa pericratônica.
A regi-ão aqui estudada corresponde ä "Sub-Bacia
Cent¡:al (Recife-João Pessoa) " supra mencionada e gue, de agora
por diante, chamar-se-ã de faixa sedimentar costeira Recife-,Toãc.r
Pessoa. Esta faixa é constituída, da base para o topo' das a¡rte

riormente referí<1as unidades l itoe stratigráficas (Figuras 5.2 e
5.3): EmbasamenLo Cristalino indiferenciado estratigraf Ícamen te
(Arqueozóico)., Formações do Grupo ParaÍba (Meso-Cenozóico ),, For

Barreir.as, e, sedimentos de Praia e aluviões (Ce
nozóico). A TabeIa 5.1 sumariza a coluna estratígráfica da área
mações do Grupo

estudada.

5.

1 - O E}TBASÀ¡{ENTO CRISTA],INO INDIFERXNCI.¡IDO

ESTRÀTIC*AEIICA}NÙI$

sobre o qual
repousa a seqüência meso-cenoz6ica representada neste trabâlho
pela faixa sedimentar costeira Recife-João Pessoa, fazem parLe
As rochas do embasamento cristalino

TÂBtrLA

5.1 - coiunê esLraiigrãfica da Faixâ sedlneniar costeira Recife-Joiio pessoa. base¡dir ri¡
TÌtioco (1971), ¡lÀFEsoo¡it er at, (L9i 2) e ¡ÁBEscot(E & cASTRo fls7;)
U¡ùTD. ESTRIì.:|ÌGI"ÃFf CÀ

R

Int,

Potengl

(1967a),

)tÀBiSilt\Ð

ES]'ESSU fuq
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Sed

c
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do chamaclo DomÍnlo Extremo Nordeste

(SCHoBBENHAUS

et. aL., !9841

que, por sua vez, pertence à ProvÍncia Borborema (ALMEIDA et a.]..,
1977) descrÍta por SANTOS & NEVES (in AL¡{EIDA & HASSUT, 1984).
As diflculdades pela quaís muitos pesquisadores
têm passado na tentativa de reconstruir

o posicionamento cronoestratÍgráflco das rochas que constituem o referido domÍnio,
são decorrentes das extensas transformações e int-ensos proc€ssros
metamórficos gue afetaram a região, fazendo desaparecerem as ca

racterísticas originais das diversas unidades rochosas pretôri]
tas. Por isso, concentram-se esforços no sentido do agrupamento
de unidades litoes tratigráficas mapeáveis que possam ser indivi
dualizadas por meio de determinadas caracteristicas geológicas
(magmatogenéticas

, estruturais) sem, contudo, .l-evar

em co¡rsíde-

ração qualquer conot,ação geotectônica.

Assim, estabeleceu-se o critério

provÍncia

em

da subdivisão

doj-s tipos fundamentais de dominios: os

da

terrenos

tÍcos-granitÍcos ou, símplesmenter "macÍços" e
os terrenos metas sedimentares (e metavulcanossedimentares ) ou r
sirnplesmente "siste¡nas de dobramentos'r ou, ainda, cinturões metamórficos (SANTOS & NEVES; in ALMEIDA & HASSUI , op. cit,). Nes
gnáÍs sico-mignatÍ

te sentido, são reconhecidos na área estudada dois ele¡nentos
geolõgicos inportantes: os maciços (subdivididos ern naciço gnãÍs
sico-¡nigmatÍtico , ao norte, e o maciço migmat Í t ico-gran Ítico ,
ao su1) e o sistema de dobramentos, ao centro (metamorfitos),
conforme está Ìndicado na Figura 5.1.

os granitos agui aludidos nao
ser considerados como granitos puros (sttícto sensu), pols,
Convém ]embrar que

devem

-52"

rlûl.iÌ^. dc

r¡m modo

geral , ocorrem inserções de porções de gnais-

ses, xlstoe e roch¿is båsicas assiroíl-adas durante o processo de
granitlzação. Por isso, às vezes, são referídos ora .como plutonitos ora

como

granitöides.

Entre o norte de Aliança (PE) e as cercanias dè
Sapé (PB) preilomínõm os terrenos gnái s si co-migmatfticos , embora
sejam observa<loo secundarianentcì plutões de natureza granÍtica
orient.adÕs na direção leste*oeste, ao sul do Lineamento Pa-raíh}l,

e¡ tâmbén na díreçäo ¡rorcleste-sudoeste guando aflorantes ao nor
te do citado l,.ineame¡rto .
Na regÍão pernambucana compreendida entre as cir-

cunvizi.nhanças de Chã da Alegria e o nort.e de AraçoÍaba, os li-

tõtipos dorìinante¡r são os migmatitos seguíclos dos granítõides,
embo::a tambÉ¡n ocorr¿Jm extensos núcleos de ¡netassedimentos, como
ós que afloraÌÌ em l'eira Nova. l¡as zonas de intensos falhamentos
säo comuns as ocorrê¡¡cias de gnaisses cataclásticos, cataclasitos e nil.onitos.
Ãs r:egiões que âb:rangern os municÍpios ci.e l.Iazaré
rla l'Iata, Ài-iânça e Condi:do car"ecterizam-se pela ocorrência ex -

tensiva de terrenos

¡netasseciinen

Lares (biotita-xistos,

biotita*

gnaisses) . Nestes metassedimentos acha:n-se inser.idos núcl-eos plu

tô¡riccs granitizados, de composição, granulação ê text-ura va::iãveis, testemun)Ìando, pois, a presença do provável embasamento crisLaÌino antigo, gue fora remobílizado por fenôroeno de gra
rritização regional . As rochas plutônicas granulares que ocorrem
nas imediações de ,-Ioão Alfredo são exemplos tÍpicos.

ÀIêm dis-

so, observaJn-se outras inserções, embora isoladas, de rochas

bá

-53-

si,cas ultrametamorfi z adas como são os anfibolltos
Geotectonicamente , os refer:ldos metassedlmentos si

tuam-se, na região en estudo, entre os Maclços pernanrlaræ-Âlagoas,
ao sul, e Caldas Brandão-.São José de Campestre, ao nort.e (CORDA

Nf et aI., l-984), constituindo uma faíxa de metamorfltos dobrados que se enquadra na classlficação de dobramentos vestigÌa1s
que NEVES (1913/1975¡ in

, L9B4) denominou de
Slste¡na Pajêu-taraÍba. Este sistema prolonga*se sob a cobertura
sedimentar costeira (Figura 5.1) .
A.t

MEIDA & HASSUI

Os traç.os de foliação desse sistema apreser¡tam-se

orientados segundo a direção gerâl lest.e-oeste. Todavia, nas prg
ximidades da área estudad.a, ou seja, onde ocorrem grandes falJras
de'rejeito <iireciona] nordeste, tais foliaÇões subordinam-se a
esta última direção. Nas margens dos núclec¡s gnãis si co-migmatÍticos e granít6ides associados aos metamorfítos do Sistema pajêu-ParaÍba, as foliações a¡noldam-se de maneira curvilinea ås
formas dos referidos maciços e nücIeos.

Pertencente a este sistema; existe uma estrut-uração tectônica bastante móvimentada que caracteriza a reg.ião como tendo sido afetada por intenso cisalhamento resultante de eg

forços compressÍvos responsáveis pelos processos de rupturas re
gioçrais do embasamento cristalino, com conseqùente manifestação
de um padrão de falhas direcionais gue vêm sendo retomada desde
o compÌexo processo da deriva dos continentes (CORDANI et aJ-.,

op. cit.),

com

reativação policÍclicas

até o Brasll-iano (ide¡n)

ou mesmo até o Mesozóico (SANTOS, 1971¡ MELLO, 1979).
Esse padrão de falhas está associado a três dÍre-
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ções principais de cj.salhamento. O primeíro,

rejeito
direcional levógiro nordeste (falhas de Camutangan falhas de Limoeiro). O segundo, de rejeito di.recional múLtiplo pr:evalecend<>
o dextrógiro leste-oeste (¡ßLLO & STOUEIRÀ, 197L) cujas melhores representações são, respectÍvamênte, o Lineamento pernambuco, ao sul, e ô Lineamento paraÍba¡ ao norte. E, o terceiro, d.e
cì.e

rejeito direcional dextrógiro noroeste, corresponde ås falhas
exi.sbentes ao sul do Li.neamento pernambuco.
ÀSMUS

a

CARV.LLÐO

(1978) consideram ql¡e as Bãcias

Sergipe-ÀLagoaË e Pernambuco-.paraíba, por eles assinr denomina-

das, são resultantes do processo de riftea¡nento associado å
abertuxa do AtlântÍco SuI. Est-e rif tea.nento provocou a ¡:eativação de antigas falhas de rejeito direcional c1o e¡¡basament.o, su*
vel:tical¡ dando lugar ao apareci
¡nento de f alhas g::avitacionai s . Os ef eitos de_ssa Èectôníca mptrr
ral são, centamente, refleÈidos na seqüência sedimentar.
per:Ínrpondo-1"ires uma componente

et a.l . (in SCHOBBENHAUS et a-1., 1984) pres
supõem gue anteriornente aos citados esforços compressivos tenham ocorrído esforços tracionais, atribuídos provavel-mente ao
SANTOS

rj.fteamento crustal intraplacas¡ gue e\¡olì.riram para compressirros, <lando lugar ao aparecÍmento de falhas direcionais ã medida
que ocorria o fechamento dos mares proterozõicos, com a coLisão
de placas brasilianas envol\¡idas. posteriormente; ao inicj-ar*se

o Paleozóico, essas falhas t.erÍam sofr:iclo novamente esforç-os trâ
cionais, com a formação de mol-assas brasilianas. Entãc, oscilações de esforços tracionais e compressivos caracterizariam o cqn
portamento gue seria herdado clefinitiva e subseqü entemente nas
reativações fanerozóicas .
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PeIo v1sto, pode-se admitir gue o Lineamento per-

resul-tante de deslocamentos difecioltais leste-oes
te, com fases policíclicas de esforços ora compïessivos de dl-re

nambuco seria.

ção norte-sul, ora tracionais também norte-sul, com fntrusões
magmãtlcas ácidas e desl-ocarnentos gravitac j.ona j. s , dando ensejo

å manifestação de falhas de rejeito vertical, acarret.andor èssím, a formação de blocos afundados, como ê o caso da faixa sedímentar costeira del-imÍtaCa pel-o referido lineamento, ao sul- de

Recife, onde

sondagem r:ecentemente executada

pela

PETROBRÁS

co!

robora com essa argurnentação e confirma a assert,iva de
R¡{ND
(1976) de que "no Iimíte meridional do Recife existe uma p(¡qtlena bacia profunda, d.e cerca de 2000 m, ao longo da praia

de

Piedaderr.

Diga-se de passagem que esses 2000 metros de sed.i
mentos são da Formação Cabo (infor¡nação verbal do prof. HelnLo

M. Rand, da Universidade FederaL de Pernambuco), pertencent.e

å

"Sub-Bacia Sul de Recife" (CORDANI et a}. , 1984) ou ã Bacj.a Sedimentar Sergipe-Al-agoas , conforrne sugestão de Cost,a et
al-.

(I980), baseados em fósseis DipLonistus Longicostatus (peixes
da f arnÍIia Ctupeidae).
Apesar do consenso generalizando de que a estrutu

ra do embasamento crist.aLino da região estudada apresenta-se ærn
mergulho suave rumo ao mar. RAND (1967; 1977), 'baseado em seus
estudos geofÍsicos (magnetometria, gravimetria) na região seten
trional do Lineamento Pernambuco, chama a atenção para a forÈe
evidência de movÍmento de bl-ocos falhados paral-el-os à linha de
costa formando altos e baixos estruturais, com inclinações que
variam de urn bloco para outro.
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Na rea:l.idade, o conhecímentô da compartimentação

estrutural do chama<lo Sa,f iente oriental Nordestino ainda de-ixa
muito a desejar, razão pela qual CORDANI eL aI" (op. ciL.) suge
rem 'ref etuar o estudo estrutural das três sub-'baci.as, l,evando em
consíderação o conhecimento das descontinuidacle s do embasanrento,
incl-uj.ndo prospectos gr:avimétricos e sÍsmicos, bem como caracte
rístícas morfoe s trutur.ri s das sub-bacias e de cada um de seus
conparLirnentos irrierfal.has transversaisrr.
De fatc¡, estando a cobertura sedimentar acomodada

ao posícionanìento de cada b,loco, é possÍvel que nos blocos mais

profundos ocorrarn se<limenEos de idade pré-santoniana, como na

, onde ( j.nfornração verbal do Prof. Edilton Feito
sa¡ cJ.a Universj.dacle Ëederal de PernamLruco) aparecern, na subsuperficie, abaixo dos seclimer:tos campaniauos, arettit-os de idade
regräo

d.e Natal

aptiarra-a lbiana correlacionáveis com a Fortnação Àçu, da Bacia

Potiguar.
A elucidação do posicionamento espacial da superde
fície pré-sedimentar de cada u¡n desses blocos, afígura-se
fundamental importâucÌa, pois, além do interesse em conhecer a
posição estrat-igráfica <las unidades 1ito1ógicas sobrejacentes

ao

substrato cristalino interblocos, há o interesse hj-drogeológico
de identificar áreas en qLre essas unidades apresentam-se com
maior olr nenor espessura, visto que, do espessamento das unidades gue constítuem ac¡üÍ.feros, dependerão as caracÈerisÈicas hidrodinãmicaË e, consegüentemente, as potenciafidarfes hÍdricas

de explotação setorizadas pelos referÍdos bl-ocos.
Na fase aÈual dos colrhecimentos da estrutura geolé
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gica regional, é impossÍvel a índivi.duali zaçâo de tats t¡Iocos.
Por isso, tem-se considerado que, nas proximidades da costa, o
cristallno da região compreendida entre Recife e
Joáo Pessoa atlnge profundidades que variam de 400 a 550 n¡..tros.
É ondulado, apresenta uma íncllnação geral para leste de 20 a
25 metros por guilômetro e seu contato com os sedimentos mesoembasamento

cenozõj-cos que o encobre é nitidamente erosional-.

Esta postura não parece tão arriscada, pois,

a

maÍorÍa dos poços que atingiram o embasament.o cristaLino na re-

ferida região, não tem apresentado grandes dÍscrepâncias quanto
ãs profundidades atíngidas. Imagine-se, pois, a situação de dois
poços distanciados de l-0 quilômet.ros uÍr do outro, lgualmente die
tanciados da costa e ã mesma altitude. Se as respectivas profun
didades do embasanìento crj,stalino apresentarem uma diferença

de

175 metros, significa que pode ter havido, em épocas pret6r.itäs,

diferencÍal de 175 metros entre blocos, ma$, também, pode ser gue haja uma inclinação e/ou diferenciação topo gráfica do embasamento, de apenas I grau, o que não conduz a er
um movimento

ros significativos

5.2 -

nas interp¡:etações hidrogeológicas.

FORMAÇõES DO GRUPO PÀRÀÎBA

A denomj.nação Grupo ParaÍba foi proposta por OLIVEIRA & LEONÀRDO (I943). Compõe-se de sedÌmentos pertencentes ao
Cretáceo Supel:ior e ao Terciário Inferior.

é representado pelas Forrrurções
Beberil:e e crarname. A primeira é de facies continental, de idaO Cretáceo Superior
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de

san ton íana-campa

rinha transgres

si'ra.

niana , enquanto que a segunda é de facles

, de idade cantpaniana-maestr ichLiana

ma

.

o Terclárío rnf er.ior é representado pela Forrnação
Marla Farinha. Esta 6 de facj.es marinha regressiva, de idade pa
leocônica,

5.2.l" -

Forrnação Beberltre

A designação Beberibe é originária do vale do, rio
de ¡nesmo nome. Foi proposta por KEGEI, (1.958) como Membro Beberi
Lre, para representar as camadas areniticas friáveis, não carbonátj.cas de idade supostamente tuloniana, pertencentes à seção
basal <l.e ent.ão Formação Itamaracá.
A dencninação cle Formação Itamaracá foi também su
geri.da por KEGEL (1953) para discriminar os a::enitos carbonáticos posicionados por

M-ê'URY

(i930, in

OLTVEIRA & RAMos t

1956

¡

1961), no Campaniano. BEURLEN (1961) estudando os fósseis pertencentes ao Membro Beberibe, assumiu a idade turoniana
conjecLurada por KEGEL (l-958) / com base em Choffatíeeras koeni¡rL

BEURLEN,

e Inocerannus Labiatus ' No entanto, conferiu ao referido membro
a derrominação de Fornação Be):eribe, separando-o, pois, da Forma
ção ltamaracã., ou seja, danclo-f he a ca¡:acterização de unidade cs

tratigráfica

basal da seqüênc:la cretácica do GruPo Paraíba.

(l-967a. l-97Ia, l'97Ib),
e
MÀBESOONE (1967) , M".aBESooNE & TINOCO (197t), TINOCO (1967)
MÀBESOONE (1968), abol-iram a clenominação de For¡nação Itamaracá
e incl-uiram seus arenitos carbonát.icos nos calcári.os cìa Fornnção
Posteriormente,

BE'JRLEN
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Gramame, como uma

facies arenosa basal_ desta últíina.

A Ídade da nornração Beberibe foi reestudada por
BEURLEN (1967a), passando-a do Turoniano para o Sant.oniano-Cam
paniano, com base na presença de a¡non6ides pseudoaehloenbachía.
MÀBESOONE

& TTNOCO (l-971). reexaminando o posl*

cionamento estratígrãfico

dos supra mencionados arenitos carbo-

náticos, verificaram que estes são contenporâneos dos arenitos
não-carbonáticos e, além disso, estão, também, incluidos na base da seqüência maestrichtiana. Mesmo assim, estes autores de*
ra¡n-lhes novamente o caráter de formação e retomaran a an.Líga

arenitos carbonáticos da Formação Itamarêcá, porém, estand.o esta sobreposta àqu,e).a, de maneira gradacional e
intêrdigitada.
denominação de

Este comportamento hesitante conduziu alguns geólogcs a um certo embaraço. Para uns, a seqüência de arenitos
carbonáticos pertence ã seção inferior da Formação Gramame. Pa-

ra outros, trata-se de uma formação autônoma (Formação ft.amaracã). E, ainda, para outros, correspond.e a uma facies litoral da
Formação Beberibe.

A real-idade ê gue, no poço estratigráfico
do pela

perfura

na Il-ha de Itanaracã, foi encontrad.a uma seção de mais ou menos 100 metros de arenitos carbonâticos sob
uma facies calcil-ástica pertencente à Formação cramame. Abaixo
PETROBRÁ,S,

desta, seguiram-se aproximadamente 200 metros de arenitos friáveis, não-carbonátícos tÍpicos da Formação neberibe.
Diante deste quadro vacilatório,
COSTA et al.
(1980) preferj.am reunir os arenitos não-carbonát ico s aos areni-
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tos carbonát"icos e designá-los de arenitos da Formação Beherl-beItamaracá, conforme jâ o fízeram NEVES & è,LBUQUERQUE (1978).
Não cabe

êqui

¿t

discussão desse problema. o fato

é que existem dols pacotes com caracterÍsticas bem distÍntas:
um pr edonrinantemente arenoso e ouLro essencialmente carbonático. Por isso, iìdotar-se-á neste trabalho, a conceituação util-j.zacla pioneiramente pelos saudosos BEZERRÀ et al. (1970), a gua1
pela maioria dos hidrogeóIogos que têm exer
cido ativiclacles profissionais na região. Assim' consider¿r- se a
mencionada lormação Beberibe-r tamaracá como sendo a Formação Be
vem sendo respeitada

beribe, constituida por duas seções de arenitos: uma inferior,
de arenitos não*carbonáticos e outra superior, de arenitos carbonáLícos.
Os arenitos nãc-carbonãticos são f regüent,e;nente

relatados como arenitos pertencentes ã Eormação Beberibe (Mem bro I¡rferior). Esses arenitos l:epousam discordarlte¡nente sobre o
Embasarento Crista]-i¡ro P::é-ca¡nl.''riano . O contato enLre este e
ê
aqueles, em afloramento, é, ern geral , pouco evj-dente pois,
mascarado pelo alto grau de intemperismo sofrido por ambos. Pe-

razão, o contato superior conì os sedimentos areno-argi
J.osos do GrLrpo Barreiras é ainda menos visÍvel e, portanto, mui
to dífÍcif de ser traçado com preci.são, baseado em observações
de carnpo. O contato entre os arenitos carbonãticos e o Grupo
Barreiras pode ser determinado com telatíva facilidade por meio
Ia

mesma

de observações em perfiÈ de poços.
Os arenitos inferi.ol:es possuem uma espessura que
aumenta de oeste

para .l-este, alcançando valores náximos de .até
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230 ¡neLros (como ern João Pessoa) e valores ln6dios da ordetn de
200 metros. Estes arenitos caracteri zanr-se por uma facÍes cont!

nental clástica, .constítuÍda de ar:enitos friáveis, de grãos sub
angulosos e subarredondados. As anáIises gr.anulomêtricas de dIversas amosgras revelam tratar-se cle clásticos cuja granulação
média varia entre 0r35 mm a 0rB0 nm. O coeficiente de uniformidade mêdio oscila em torno de 2. A caracLerÍstica fundamental é

a escassez de nat.erial mais fi¡ro do que 0rl nm, normalmente rião
excede¡rdo I08, sendo esta uma das causas princi.pais da friabil.i
dade desses arenitos. Mineralogicamente apresentam-se constituídos em maís de 90? de grãos de quartzo, havendo .freqüentemen
te quantj.dade apreciãvel de feldspato potássico' tanto na fração grosseíra quanto na fina. Assim¡ a granulação, desees areni
tos varia desde fina atê conglomeráticao prevalecendo a m6dia e
a conglomerática. A cimentação é sÍItica, argilosa e, eventual*
mente, carbonática- A col-oração ê geralmente.clara, variando en
tre cinza, branca, amarela e creme, com predoninância da amarela esbranquiçada. Tais arenitos apïesentam intercaLações representadas por nÍveis de sil-titos fossilíferos, friáveis, de cor
branca ou creme, com ¡nanchas de óxido de ferro. A parte basal
desses arenitos é tão f riá'¡e] que podem ser comparados

areias, não possuindo matriz nem estruturas prinárias¡
apenas un escasso cimento argiloso.
BEUR¡EN

(I967a) e

MABESoONE

com

contém

& TrNoco (1971) admi-

tem que nesses arenitos não-carbonáticos existem três facies in

terdigitadas, assim caracterizadas: fluvial,
nar

estuarina e lagu-

.

A passagem dos arenitos inferiores

(não-carbonáti
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cos) pôre os superior:es (carbonáticos) é gradacional. e interdigitada e, ainda, marcada por uma facies marinha, conforme res saltê ,$UrFtAT, e'r ¿rl-. (1 977 ) , MENOR et al. (19771 e MABESOOI{E
(1968). Nas sondagens para capLação de água subterrânea, esLa
pâssagem é facifmenLe identificada pela exishência de um horizonte bern caracterÍstico de argilitos
ver<lea<los n

escuros acinzentados e es

de espessura variável- de dois a cinco metros.

os arenitos superiores (carbonáticos) são inconfun<livej.s. Apresentam-se med.j.anamente compactados a duros,

com

cimento essencia.lmente carbonático, cujo teor em carbonato de

cälcio aumer)ta acentuadamer:te <la base para o topo da seqüêrrcia.
São portaclores de fósseis ( lame tibrânquios , gastrópodes e equinðic1es) tÍpícos da facies marinha rnesolítora1, que indj-ca a fase inicial. cie u¡la transgressão marinha, Possuem unìa. espessura
máxima da ordem de 150 metros

to,

me¡ìos espessa do que

.
rnação-

e

uma média

de 140 metr:osi portân

a d.os areniLos inferiores.

Tudo o que se conhece desta parte superior da For

Deberibe ê basoadc em daoos de subsuperfÍcie, conforrne jå

et aI . (1980). Ela está, pois, encoberta ora
pelos calcár:ios cramame/Ma::inha Farinha, ora pelos sedimentos

n¡encionara

COSTA

mais recentes.
Assim, a Formação Beberibe, em superfÍcie, é representada apenas pelos arenitos inferiores (não-carbonáticos).
Ocorre em uma faixa que se estend.e a partir do Bairro

de Dois

Irmãos, em Recife, até o sudoeste de João Pessoa, aflorando prj¡l
cipalmente nas encostas dos vales dos rj.os que drenam a região,
ocupando uma årea af .lorante de aproximadamente 260 quilômetros
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guadrados.

5.2.2 - r'ormação cramame
ê orlginário do vale do
rlo ho¡nônÍmo. o primeiro autor a utilizá-lo foí oLrvErRA (1940).
O nome Formação cramame

A ocorrência desta formação estende*se ao longo
da costa em forma de uma estreita faixa que se prolonga desde

Recife até João Pessoa, Seus afloramentos são bem expostos nas
encosta$ da maiorÍa dos vales dos rios que atravessam essa faixa.

.

A superficie aflorante ê de aproximadamente

150

quilômetros quadrados.
A espessura apresenta valores de atê 120 metros,
porém a média é da ordem de 50 metros.

inicia-se com um conua-to grada
cional indicado pel-a interdigitação dos arenitos da facies supe
rior da Formação Beberibe com os calcários da facies inferíor
da formação ern epigrafe. Esta lnterdigitação evidencia o uegi.stro de movimentos oscilatóríos do mar er portanto, o inïcio de
A Formação

Gramame

uma,transgressão marinha.

Possuí duas facies: uma inferior

e outra superior.

A facies inferior é caracterizada peJ-a predominân
cia de arenitos cal-cários que passam gradativamente a calcareni
tos, ambos fossiliferos, os quais acham-se j.rlterdigitados com
calcarenitos fosfátÍcos, representand.o, pois, uma facíes mar:i -
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supramesolitoraJ- e fosfáeicâ " De acordo com MÀBBSOONE et al-.
(1968) , esta facies 6 sugestiva de uma deposição em anbiente de

¡"rha

rnar raso, cuja p::ofundÍdacle

nã<>

ultra¡>assa 50 metros, com g.ran-

de concentração de a19as, perto de uma ressurgôncia de um oceano
aberto.

A facj.es superior constitui os calcários aLtamente fossilíferos, secundados por margas cj-nzas ou amareladas e

por ar:gilas acinzentaCas, que correspondem a facies marinha caf
cária, Tais calcári.os são, em geral , dolcnitizados, porém, tran
slciona-is parrr calcários puros à medicia que se aproximam do topo da fornação. Segundo aqueles autores mencionados no parágra-

o anterior I esta f acies é indi cativa de urn ambiente cìe depc.rsição enr mar aberto, corn profunclidades não .uperior"= a. 300 metros, ou seja, em uma plataf o::¡na continental com a parte supef

rior do taÌude.
O componente quartzoso da Formação cramame djrn-inui

no sentido. ascendente atê desaparecer compl-etamente, ao passo
que o fossil.ifero

sentÍdo inverso, evoluindo para
fornação de lumaguelas e biomicrj.tos argilosos.
aumenta no

a

A sucessão vertical- dos sedimentos desta formacão
va.r:-i-a de tal. modo que en perf is de poços rnu 1to próximos, poCe
apresentar dificul-dades ao se tentar corre f acioná- Ios . Por isso, e, principalmente, porque a Formação crarname tem um<-l considerável importância ecorrômica¡ notivada pela ocorr:ôncia de níveis iosfáticos, torna-se inconcebÍve1 que se conLinui a perfurar poços, sejam para quais fore¡n as finalÍdades, sem o acompanhamento geológico ou sem o desvelo que este requer
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Vale salientar gue a área em estudo clispõe de uma
grande quantidade de informações geol-ógicas (perfís de poços dr"g
cri'Los a partfr de sondagens ou amostras-de-ca1ha ) de dÍfÍcit
caracterização guanto às unidades L itoe stratigráf icas , sendo,
por isso, consideradas de confiabilidade relativa. para contor-

nar esta situação, faz-se mister que tais informações sejam reavaliadas e reinterpretadas ã luz de estuclos gêofÍs1cos.
primeiro trabalho sobre a geologia e a paleonto
logia da Formação cramame foi publicado po:: MÀURY, em 1930 (in
O

BRïTO, 1976). Em seu trabal-ho a autora descreve um grande nüme-

ro de fósseís, dentre os guais o a¡nonõíde Sphenod.iscus, atribuindo a esta formação a idade nìaestrichtiana (BRITOr.op. cjt.).
TINOCO (I976) , estudando os rnicrofósseis procedentes de testemu
nhos de sondagens na Formação Gramame, reconheceu duas

asso-

ciações de foraminÍferos: a GLobottunea?La contuad.e e a
G.
atua?tí, Èodas atribuÍdas ao Maestrichtiano. Esta mesma fauna é
encontrad.a no oceano atl_ântico Norte, indicando a lÍvre comuni-

cação deste com o oceano Atlântico SuL. BEURLEN (1967a) afirma
que o conteúdo macro e microfóssil da Formação Gramame documen-

ta a Ídade maestrichtiana e, representa, portant,o, a instalação
do regime transgressivo do Cretáceo.
A passagem da Formação Gramarle para a Formação

Ma

ria þarinha sobrejacente, se processa gradualmenie e sem discor
dância. Por isso, MENDÐS (1962), estudando a gradacão entre ambas, propôs gue esta úLtima fosse considerada uma zona bioest.ra
tigrãfica da primeira. Todavia, destoa-se desta opinião, pois,
existe uma discordância de tempo, ou seja, há um hiato enl_re
eJ-as, f alt.ando o andar que representa o Daniano (informação ver
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bal do Frof. Ivan de Medeiros finoco, da UnÍversidade Federal
de

Per¡rambuco ) .

5.2.3 - Formação Maria Farinha
origina-se da 1o
calidade de mêsmo nome. Foi introduzido por OLÍVEIRÃ (1940) e
mantido por out.ros pesquisadores dentre os quais OLIVEÏRA &
LEONI\RDOS (1943) e OLIVEII{A & RÀMOS (1951}, ficando definitivaO nome da Formação Maria Farinha

mente consagrado na literatura

geológica.

Lltologícamente, a Formação Maria Parinha é conscom
tituida de uma seqüêncj.a de calcáríos bem estratificados,
espessura mãxi¡na estimada em 35 metros e a média em torno de 30
metros. A facies inferior da mencionada formação é litorânea,
co¡n cafcárÍo detrÍticos puros, finos e muito conpactos (calcárÍos litográficps) . A facies superior é constituÍ<ìa por al-ternãncia de calcário bastante dol-omitizados e calcários argilosos,
de coloração creme, com intercalação de margas e argilas pouco
carbonäticas.

e baixo para cima, os calcários da Formação Maria Farinha apresentam afternâncias de camadas, isto én unns são
mais argilosas, outras menos argilosas, umas são ¡nais fossilÍfe
ras. outras menos fossilÍferas.
Os calcários da Formação Maria Farinha são, de

um

, mais puros, mais recristalÍzados, mais cfaros e bem
mais estratíficaclos do que os calcários de Formação Gramame.
modo geral
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A Formação Maria Farinha caracteriza-se tarnbém pe

ta abundância faunÍstíca, principalrnente, de naut.f 1ói.des e fora
miníferos planctônicos. Entre os nautilõídes disLlnguelr.-se¿ tímøria
pennambuceneie (Maury) e EeteogLosaa Lanegoí O1Íveira,

por

OLIVEIR-A & RÀMOS

(1956). Entre os foraminÍferos,

sez Globígenina pseudobulloídes e G. tyiculinoãiles,

dos por TINOCO (L967).

Também

citados

sobressaenr-

reconheci-

são encontradosr' embora em peque-

nas guantidades, tenazes de callianasa que, segundo

BEURLEN

(1967b) indlca anbiente 1Ítorâneo de ãguas rasas. Estes pesqui-

sadores são unânimes em afirmar gue os mencionados fóssei.s são

caracterÍsticos do Paleoceno, corroborando, poÍs, com HARRTS
(1896), MAURY (1912) e DAVIS (I934), pesquisadores estes citados por OLMIRA & RÀMOS ( 1956 ) , os guais correlacionaram a Ì-or
mação Maria Farinha com

o "Midway Group" da Àméríca do Norte,

cuja idade é troje considerada

como paleocênica.

A Formação Maria Farinha está, pois, sobreposta

ã

faíxa èstreita, de largura nao
superior a 4 quílômetros¡ próximos e ao longo do litoral pernam
buco. Sua ocorrênci-a em suoerfÍcie, a exemplo do que o.onr""]
Formaçao Gramame, ocupando uma

com

a Formação

Gramarne,

restringe-se a uma sêrie de af l-oranentos

isoJ.ados e de pequenas extensões cuja soma d.as respectivas ãreas

totalizam 27 quilômetros quadrados aproxÍmadamente.
BEURLEN

(1967a) afirma que o domÍnio restrito

des

ta formação revela a ocorrência de uma regressão ¡narinha ini ciada no fim do Maestrichtiano. ASMUS & CARVALHO (1978) ratifiesta assertiva quando relatam gue a referida formação "cons
titui*se de carbonatos de plataforma rasa, depositados em mar
cam

regressivor'.

-68-

Â passagem da F ormação
mações do Grupù

5.3 -

l,la-ì:

ia Farinha para as For-

Bar¡:eiras sobrej¿rcenLes é nitidamente ero sionä-I.

FORMÀçõES DO GRUPO BARRETRAS

Inicialmente, a denominação Barneíras foí proposta por BRÀNNËR (1902) colno descritiva das camadas areno-argilo
sas de cores variegadas gue â.f loram ao longo da costa nordestina brasileira. Posteriormente, oLIVEÌRÃ & LEoNARDO (1943) referiram-se ã "Sér:ie Barreiras", OLIVEIRA & RÀMOS (1956) e KEGEL
(1957) ã "Fornação Barsej.ras".

A denorninação Gr:upo Barreiras ficou consagrada qua¡l
do BIGA.RELLA & ANDRADE (1964) .ptesentttui, pela p::imeira vez,
uma def iníçã.o mais sistemática e cont¡incenter <lividindo-o em
miocênica, corn a denominação de
Formação Guararapes e outra superíor, plio-plèj-stocênica, deno¡ninada <le !'orrnação Riacho Morno, com base em uma discordãncia cle
cluas forrnações: uma inferior,

erosão observada nas cercanias de Recife.
sIL,VA (1965) verificou que' aparentemente ' sobre
a !-ormação Riacho I'Iorno, ocorrem duas outras, por ele, denomina

das: Formaçäo MacaÍba e' sobre esta, Formação Pobengi, ambas se
paradas por discordância cle erosão.
et aI. (L972) , ¡:evendo a estratigrâfia
do crupo Barreiras, distinguiram duas das formações anteriormen
te clefinidas - a Formação Guararapes e a Formação MacaÍba - e
ide¡rtificaram uma outra a que denominaram cle Formação Serra do
MÄBESoONE

Martins, de j.dacle miocênj.ca, gue constitui a següência basal

do
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referido grupo. As Formações Riacho Morno e Potengi foram ellmí
nadas e passaram a ser consideradas como capeatnentos intemperl-zados¡ respectivamente , d.as Formações Gual'arapes e MacaÍba. Segundo agueles autorés ocorre sobre cada uma destas formações u-nr
manto de lntemperísmo. O contato entre cada uma delas é de dls-

cordância erosional. Estes nesmos fenômenos ocorrem entre o
basamento cristalino

em-

e a unidade que the é sobreposta.

Finalmente,

MABÐSOONE

& CASTRO (1975), estudando

os sedimentos correlativos do relevo cenozóico da região norcìes
tlna brasilelra, redefiniram a idade do Grupo Barreiras, sltuan
do-o entre o Mioceno Superior e o Hol-oceno Inferior e, a.lnda,
mostraram gue o mencionado grupo pode ser dividido em tantâs rÐ.Í-dades litoe stratigráficas quantas são as superfÍcies de aplaina
mento. Por exemplo, as chamadas superfÍcies de pertiplanização
Pdz e Pdr de BIGARELLA a AB,SÁBER (L964, in MABESOONE et

1972) apresentam cada uma, uma formação correlativa.

al .,

No caso, a

Formação Serra do

Martins é correlativa de Pdz¿ ê¡ Pdr o é da
Formação cuararapes. Todavia, nomes os mais diferentes possÍveis
têm sido adotados para desÌgnarem tais formações dependendo, na
turalmente, de onde elas ocorrem.
Assim,

MABESSONE

& CASTRO (op. cit.),

baseados

em

seus esÈudos sedimento J-ógicos efetuados em alguns sedimentos cor

rel-ativos das referidas pe<liplani zações , sugerem a mantença da
origem acompanhada d.e seu respectÍvo ambiente de sedimentação,
para as seguintes unidades: Formação Serra do Martins (principalnente fluvÌal-), Formação Jaicös (cones aluviais em clima relativamente seco) , Formação Guararapes (corridas de .l-ama e de
areia, fl-uvia1 de clima sèmÌ-ãrido) , Formação Moura (f luvi.al,

-
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{:orrencial) , Formação Cäpirû Grosso (fluvlal na base de cones
aluvials) e Formação Maca.Íba (fluviaI , transporte curto).
Outros sedimentos correlativos de srrperfÍcies de
aplainarnento conLemporâneas ãs Pd2 e Pd¡ supra mencionadas ou

nais antigas ou, aillda, maÍs recelìtes, são freqüentemente encon
'trados semr contudo, poderem ser consíderados como forrnação, ora
peta fat.ta de datações ora pela ausência de vestigios comproba*
tõrlos de màLêrias pertencentes ao reÌevo original

.

Entre Recife e João Pessoa, o Grupo Barreiras está representado predominan temellte pela Fornação Guararapes e,
eventualmenl*ê, pcla Formaçâo MacaÍba. Tod.avia, suas diferencÍações só podern ser observadas na Localidade tipo da primeira,
ou seja, nos ¡irorros Guararapes' ao sul clo aeroporto de Recife

e

no Cabo Brîanco, enr João Pessoa, razão porgue nos napeamentos
geológicos figura-se apenas o Gt:uPo Baxrej.ras indiferenciado.

Barreiras recobre indistintamente tanto ro
chas do enbasanento cristalino quanto sedimentos .do Grupo Pa raí.ba, sua ärea de afÌoramento é da ordem de 2250 quilômetros
O Grupo

guadrados. Estende-se quase colrtÍnuanente desde o litoraf

sul

at6 o litoral norte da årea estud.ad.a, com largura média de 23
quilômetros aproxi.nadamenl-e , Sua espessura varia de acord.o com
o condicionamenlo morfoestrutural da superfÍcie gue the é sotoposta. Assim, tem-se encontrado espessura de até 100 metros,
com

valores m6dios

em

torno de 80 metros.

- 7t -

5.3. t - Forrnação Guararapes

A Formação Guararapes ocorre nos morros que l"he
emprestam o none (região metropolitana de Recife-PE), onde BÏGA
Ê
RELLA e ANDR-ADE (1964) efetuaram a descrição da seção-tfpo.
refativamente bem conhecida, princÍpalmente, ao longo da faixa
litorânea que se estende de Pernambuco ao Ceará" seus afloramel

tos consiítuem o maior nú¡nero de fa1ésias da costa nordestitra e,
portanto, são de razoável acessibilidade. Atuàlmente, esta formação vem despertando grande ínteresse no estudo de. pr:obiemas
ambientais rel-acionados, sobretudo, com a ocr:pação territorial ,
no sentido de prevenír ocorrências de deslizamento de encostâs
e desabamento de morros motivados, na maioria das t¡ezes, pela
atividade antrópica,
É representada por uma seqüôncia de sedimentos
clásticos que evoluetn d.e areno-argilosos (cores que passam cle
vermelho a violeta) para sil-tico-arenosos (cores que varÍam en-

tre a vermelha, violeta, amarela, cinza e branca) '
ra máxima de 70 metros e mêdia de 60 metros.

com espessu-

Esta formação é encoberta por uma capa laterÍtica
(de até 6 metros de espessura) comprovativa de uma fase de in temperismo (intemperj.smo Riacho Morno) com lixíviação e concentr:ação de óxido de ferro, que perdurou atê o inÍcio da deposição da formação sobrejacente, indicando, pois, a existência
um hiato deposicíonal- entre efas,

de

Os detriLos que deram origem ã nonnação Guarara-

pes são procedentes da parte superíor da câpa laterÍtica

(o

cha.
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nado intemperismo CuíLé) gue ainda se encontra prese::rrada sobre

a Formação Serra do l,1art"íns (I'IABESOONE et a.l, ,

I97 2l

.

A Fo::mação Guararapesi repousa di s cord antemente

,

ora sobre o embasamento crístalino, ora sobre as formações do
Cret.áceo e Terciárío, orâ, ern desconformidade, sobre a !'ormação
Serra do Martins.

.

Estratigriì.f j camente, a Formação Guararapes é pós-

niocêníca,

uma

vez que na região de BeIém-PAf repousa sobre

a

Forrnação Pir:abas, de idade comprorradamente

miocênica (MAURY ,
L924, in BRITO, 1976 e Sã,, 1969), Por outro lado, sendo o intern
perismo Cuit6, da Formação Serra do Martins, clo fim do Mióceno
e Piioceno (MABESOOI{E & CÄSTRO, 1975) , e, ai.nda, mais antigo do
quc a Formação Guararapes, supõe-se que esta seja de plej-stocêr¡i.

ca inferlor
¡¡esta fortnâção obser:v.am-se estruturas sedimentsres

aprescjntando estratificações regulares do tipo plano-para

sub-horizontal e cruzada.

À,s

l-e

la

,

vezes observam-se, tambêmr estrati

ica{ões irregulares do ti,po per'L.urbada e até mesmo convoLuta.
Aj.nda são comuns as estxuturas em corte e recheÍo, em que camadas de arenitos preenchern escavações feitas nos estratos Í¡ais aI
gÍlosos. Todas estas feições estruturais são tÍpicas de ambj.ente
<lel-taico (correr¡tes fl.uviais de c1íma semi-árido e corrj.das de
f

lama e areia).

5.3"2 - Formação MacaÍba
À Formação MacaÍba foÍ proposta por SILVA (1965)
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Sua seção-tipo encontre-se em MacaÍb¿¡

(região sul-oeste de ¡,¡a

l

:

taI-RN ) .

ocorredescont1nuanen1-edesdeolitoralJ.estcper
nanbucano até o litoraL nordeste cearense, aperecetld.o, tamlÅr err
localidades isoladas como na Chapada do Apodl: (RN) . Peguena
ocorrências da Formação Macaíba são encontradas nas regiões pa-

,

raibanas de Âlhandra e Pitimbu e, também na região pernambucana
de Pontas de Pedras.

Trata-se de uma seqüência muito homogènea f or¡nadâ
pela deposição de sedimentos arenosos, areno-siltosos e sÍttico-argilosos, com bastant.e caulin,

.

Na base desta seqüência exisLe um horizonte con-

tendo conglomerados, seixos de quartzo, de feldspat,o e dë

tochiìsj

cristalinas.

é c1ara. A espessura má>rima é cla o::
dem de 30 metros enquanto que a espessura média oscila em torno
Sua coloração

de 20 metros.

materiais que deram origem a esta formação são
procedentes do embasamento cristalino, das Formações Serra do
Martins e Guararapes bem como de suas capas J-aterÍticas.
Os

:

l

l
)

Repousa em desconformidade sobre

cente e ê encoberta por uma capa laterÍtica

a formação

su.bja

desconLÍnua denomi-

nada intemperismo PotenEi

A abundância de caul.im, tal- como ocorre nesta for
mação, sugere que os materiais da área fonte eram bastante ricos em feldspato os guaj-s sof rer.r.m um intemperismo muito inten-

-

7A

-

so. Por: outro lado¿ a honogeÐeÍóade dos sedimentos desLa formação indica deposição råpida¡ por correntes fluvlâis concentradas, por exempJ.o, err¡ fossas tectônicas pré-ex:[ stent.e s. Assim, é
provävel que o Lectonismo de falhanento tenha provocado o desequÍ1íbrio textur:a-l do mate¡:iaI intemperizaclo e, conseqüentemente, seu Èransporte e deposição, com o preenchimento dos paleova
les ou fossas tectônicas do rio Paraíba (PB) , do rio Poter¡gi (RN)
e do rio J¿rguaribe (CÐ) .
vista gue a sedimentação da Formação MacaÍba ê posterio:: ä cla l;'ormação Guararapes, é razoåvel considerá-la corno sendo de idade pleist<¡cênica supetior a hol-ocêníca
ínf ericr, -i-st.o ê, do Qua{:evlrár j.o .Inf erior .
'Iend.o en

5.4 *'

COI]ERTURA COLÚVIO-ËLUIIIJ\T

esta denominação vem sendo cartografados (por
BAIITIOSÄ et aI., 797 4, in COSTA et 41., 1.980; CoSTA et a1., 1977),
os sddimentos maJ.. selecj..onados o cle granulação grosse.ira, de coJ.o;:ação esbranr¡uiçada er ås vezes acizentada¿ constituídos predo
Con

ninanì-cjmentÊ Þrcr f ragrnen LÕs de c]uartzo sub¿ìngulosos secundados

por feldspato e pelhetas cle nica lÉ)vemente decompostos. Localrnente, estes sedimeãt-os apresentafir-se com subordinação de argiJ.a. ca.l,cå::io e cventual-merlte exibe laterização.
Ocorrem

desi

continuamente sobre as rociras pre-ca¡n

brianas do interior compreendido ent):e as
I'tabuleiros

"chãs" e

os

é bast.ante variávef e crescente

de

chamad.as

".

Suã espessura

oeste para Ieste, apresentando.r:ma tnédia da ordem de 20 metros
(BARRI'TO, 1978, in COSTÀ et aI ., 1980).

l\s datações destes sedimentos tênr sido prejudicadas pela ausêncl,a de fósseis , razão pela qual são muito discuti
veÍs. Assim, BIGÀRÌ]LLA & ANDRÀDE (1964) e SILVA (1969), basea<1os
geomorfológicos e morfoclimáticos, atribuem aos referi
dos sedimentos idades mais recentes do que as do Grupo Barreiras
em dados

e, portanto, as situam no inÍcio do euaternãrÌo. por outro l_ado, BARBoSA (1970), apoiado na situação geonorfo169ica (pedipJ-a
no com cotas de 300 a 400 metros) dos depõsitos eluvÍonares, su
gere para estes, a idade tercÍária superior. BRÀUN (1970), COST/\ et al . (19?71 , é cosra et al-,, (I9gO) propäem idade tercj-äria"
quate::nária.

(1982), estudando o comportanento sedimento
Iõgico dos referidos depésitos, afirma que eles pertencem a uma
MANSO

mesma

unidade litoestratigráfica

e admite gue são de origem f1u

vial- de clima seco.
Pelo exposto, tudo in<lica que estudos mais aprofundados devem chegar à concl-usão que tais sedimentos caracteri
zan uma fonnação ou parte de uma formação inserida ou a ser in-

serida no complexo Grupo Barreiras.

5.5 -

SEDII{ENTOS DE PRÀIÀ

Com

E

AI.UV]õES

est.a denominação informal_ reunem-se os sedi-

nentos maís recentes gue foram e os que ainda estão sendo depositados na região, Suas caract e¡: Ística s litológicas serão apre-
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$entadas ao dlsc'.ltlr-se o item seguinte ref ei:ente à geonorfologi.a.

5.6 -

GEOMORÍTOLOGTA

Geomorfologicanente , predominam, na área em estu-

ilo., dois aslrèctos nori:olóqico bem diferenciados¡ as regiões al-

tas e as regiões baixas.

5"

6.1 * As Hegiões

AJ.Lae

Estas regiões são represent.âdas pelo patamar topo
gráfÍco mapeado por ¡fABESooNE & cAsTRo (1975) como SuperfÍcíe

Sertaneja e dos Tabuleiros '

ície Sertane ja (¡aS 'SÁBÐR, 1969, e ¡4\BESoCf'lE
& CASTRO, op. cit.) desen¡rol-veu- se sobre o embasamento cristali
no, ou seja, no sertã<¡ dos estados nordesLirlos, constj-tuindr> ex
tensas supe:rf ici.es gtra.se planas ¡ com altitudes que chegam a alA

Super:f

cançar até 500 metros"
Na charnada região sublitor:ånea, ainda sob¡:e o em-

s da årea esturdada e â oeste
desta, ocorrem, em al-titlrcles da ordem de 200 lnetros, superfìcies
mamelonadas de topos semi*planos gue J"ocalnrente são chamadas de
"chãs". Estas superficies corresponcl.em ao limite oriental. da su
basamento cristalj-no das p rox

j-rni rlacle

perfície Ser:taneja.
A Superficie Sertaneja foi el-abol:acla no PleisLoce

no fnferior,

decorrência da dissecação da Superf í_cie Sulamericana de KING (1956, in AB'SÁBER, op. cit")r 9ue se elevara
em

.epirogenetícamente desde o fÍm do Mioceno até o pl_íoceno (MlABESOONE & CASTRO, op. cit. ) , desenvolvendo o aplainamento re-

gional no embasament-o cristal-ino do sertão (superfÍcie pd¡
1964, in

de

et. al., Lg?2) e acumu
lando na extensa faixa costeira, seus sedimentos correlatÍvos
aqui representados pela Formação Guararapes. Os sediÌìentos desta formação salientam superfície de topos planos denominados Io
BIGARELLA & A-B'SÁBER,

¡.IABESOONE

calmente de 'rtabuleiros". Esta denoininação foi assimil-ada pela
naior.ia dos pesquisadores gue têm trabathado na regÍão"

A Superf Ícíe dos Tabulei¡:os (BIROT, Ig5'7 o .in
ABrSÃBER, 1969; t4ÀBESsoNE & CASTRO, 1975) inclina-se sua\¡emente
d.e oeste para leste, apresen_tando al-titudes.da ordem de I00 me-

parte oeste e em torno de 40 metros nas proximidades da costa onde, salvo em alguns locais, a erosão regressiva
provocada pelos cursos de água que drenarn superf ic ialmente a r-e
gíão, faz com que a referida superfÍcie apresênte-se desgastadâ
tros

em sua

e onduJ.ada, com vertentes Íngremes, com val.es tão agudos e profundos que às vezes descobrem as unÍdades Ii toe s trat igráficas
subjacentes. Localmente, a superfÍcie dos tabuleiros termi¡ra, na
Linha de costa, erù quase initerrupta falêsia exibindo al-titudes
de até 6 metros

5.6.2 - As Regiões Baixas
Estas regiões são formad.as em decorrência da evo-

-

?Q

-..

lrrçäo dos processos mcrfogenét:Lcos reL;lcj.onados com a escavação, recuo e adenf:.ramento dos vales f l.t¡vÍais , em f orma de terra

ços fluviais que passam gradãtivamente a pedimentos embutidos
SuperfÍ<;ie Sertaneja e dos Tabuleiros.

na

Pertencem às Reqi-ões Baixas os anterioïmente cha.mados Se¿lirnentos

de Praia e Aluviões.

faixa Iitorârrea, t-aís regiões são caracterizadas Fela presença <1e três terraços que testemunham o desenvolvi
ne¡rto de r¡rn cl-cl o po j-i.f ás j.co de aplainarne)-rto de ctrrta duração .
.?l esùe ciclo MABHSOOIVE & CASTRO (1975) denominara¡n de Ciclo pol.ífäslr"'o Peraguaçu (nc¡ sentido de KING) subdividido ¡las fases di
N¿r

tas dos ti-.i:raços superior, mêdio e lnf erior. Segundo seus propo
nentes, esrl:es terraços são associados provavelmente aos efeitos
das gJ.ac.i,aç:5es de Iâ.t-itucies al-Las.
O terïaço superio:: corresporrde ås partes represen

tadas pelos aL,rviões que se estendem acompanhando os cursos de
água das regiöes interiorä.nas. Tais aluviões ocorrem pobremente
deserrvo l.vi.

dos sobre as rochas do embasa¡nento c¡istarino

¡rlcan-

l-vimentos a partir dos ¡nédios cursos de água.
Jä na r:ec{ião }itorânea alcançavarn altitudes da ordem de 15 me-

ç;r.nclc borrs

cle

senvo

t"':os at.ê se aproximarem d.os baíxos cursos de áqua, onde possuem
grandes clesenvo.[vimentos, com l.argura e espessura considerÁveís.

São, enLão, aluviões formados lítologicamente por materiais

clãs_

ticos grosseiros, de coloração esbranquiçada contendo principal
nonte quartzo, feldspato (desde areias até cascalhos) e pequenas
palhetas dei mj.ca. Os terraços fluviais elaborados pelos rios Pa
raÍba e.coiana são exemplos tïpicos
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o

ras formadas

em

ter:raço mêdio corresponde ãs planícíes cosfei *

altitudes de 7 a 8 metros.

terraço inferior corresponde aos estuãrios e
baÍxadas litorâneas constituÍdas por depósj.tos arenosos que
desenvolvem entre os "tabuleiros" e o mar.
O

as

Ao gue parece, os terraços mõdios e inferiores de
MÃBESOONE

& CASTRO (op, cit.)

devem corresponder, respectivamen

te, aos terraços marinhos pleistocênicos e holoòênicos descritos e mapeados por BARBOSA et al. (1986), aò l-ongo das planÍcies
costeiras do Estado de A1agoas.
O terraço marinho

sitos de areias

bem

constitui os depó
.pleistocônico
selecionadas, cujo topô, atinge I a L0 me i:roË

da preanrar atual.
O

terraço marinho holocênico é constituid,o por

dimentos arenosos que se desenvolvem em una estreita

se alarga na zona de proqradação dos grandes rios.

faixa

scr

que

Localmente,

estes sedimentos podem estar ausentes, sendo, então, a planÍcie
cosLeira ínterrompida, dando }ugar ao aparecimento de falésias
esculpidas nas partes terminais e desgastadas d.os "tabuleiros",
Todavia, o gue caracteriza bem a supcrfÍcie deste terraço é

o

alinhamento dos cordões litorâneos que ocorrem em alguns locais,

constituÍdos por cristas de aLtitudes que não ultrapassam 4
tros.
AIêm dos menciona<1os terraços,

me-

et aI.
(op. cit.) descrevem outras formas apì-ainadas que ocorrem aloja
das nos val-es fluviais entalhados nos "tabuleiros" entre os ter
raços m.rinhos pì.eistocênicos e hol-ocênicos e, às vezes,
a.l
BARBOSA

"nr
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chos retilÍneoË das erlcostas dos referidos "iabrrleiros". As

men

cionadas formas incluem: os depósitos f túvio-lagunare s, os depó

sitc¡s de pântanos e lnangues, os clepósitos de leques aluviaÍs
coalescentes, os depõsitos de tlunas, os dep6sitos de pra.i-a e an
teprai.a, e, a.i-nda, os depósitos de recif es de cor:ais e algas co
rali

nas .

De todos os sedimentos recent:es, apontam-se as cha

areias brancas

) que são comumente enconÈrädas capeando os "tabuleiros'r e acima das praias elevadas, co
mo sendo de orJ-gem atð então explícadas enigrnaticamente . Assim,
¡nad.as

BEURLEN

(IV¡ÀBESOONE

,

I9

64

(1967a) adnrÌte que uma antigia capa int.emperizada, inten

lix-iviatla e rnuit-as vezes r:edepositada tenha daclo orígem
a e$tas areias. I{ABÍJSOOÌdE (op. cit") considera "que se trata cle
produt:os de J-i-xiviação de Cepósitos arenosos, sedimentos ou sosa.mèDte

l.<,,

arenosos do cristalino,

tância,

em

transport,ados sobre uma pequena ciis-

rj.achos e, ã.s vezes retrabal-hados perto da costa,

em

esLuários ou praia ".

dizer que todas estas formas
a¡rlainarlas aqui. descritas são de. âmbito regional e estão em con
'Linuo ¡:r:ocesso de dissecação por uìn cicfo erosivo in:Lciado desResumind.o, pode-se

o Quatel:nar:io Inferíor e permanece
dias atuais.
cle

5.7 *

em

desenvolvimento até os

EVOLUÇÃO'IÉCTONO*SI,;DÏI{ENI,AR

A 1i9ação pretérita exìstente entre a Amêrica
SuÌ e a Afri.ca, constituindo o chamado continent,e Gond.wana,

do
6

-

81.

-

corroborada pol um conjunto de teorias inLerdiscipl_ ínare s ,
nesma

maneira, o ulterior

Da

processo de separação e migração dos

atuais conLinentes, constitui a chamada deriva continent.al. Esta, por sua vez, em termos de BrasÍl e .qfrica, deu origern à for
nação do oceano .Atlântico Sul .
.

A formação das chamadas bacias sedimentares cunei
formes que se dÍstribuem às margens dos atuais conLinentes suì-anericanos e afrj.canos (separadas entre si por altos do-Embasanento Cristal-ino e Iimitadas pof .fall-ras gravitacionais antigas),

está intimamente ligada ås fases evolutivas de for:mação do refe
rido oceano.
No chamado perÍodo geocrã.tico, i.sto é, na fase de

estal:ilidade geolôgica que foi iniciada no fim do Paleouóico e
lnterrompida no Jurássico Superior (Figura 5.4.Â) não houve ingressão marinha no Nordeste brasil-eiro mas, sim, uma fase r1e in

tensa erosão (AÌ.,MEIDA, L967). A esta fase erosiva seguiu-se

a

que precedeu o inÍcio da separação dos continentes sul-america-

nos e africanos (Figura 5.4.8) e caracterizada pelo soerguirneÌt-

to crust.al (ASMUS & GUAZELLT¿ 19Bl-) ainda sob condições de esta
bilÍdade tectônica (fase pró-"rift val-ley") .
A faixa sedimêntar costeira Pernal¡buco-paraíba, em
comparação com as demais bacias congêneres brasileiïas situadas
desde o Amapã até o Rio Grande do SuI, manifesta um estil-o téctono-sedimenLar aui genez,is, pois, destaca*se pela sua pequeDa

espessura e pela ausência de sedimentos apti-albianos. Além dis

so, a inexistência de tectonísmo compressivo associada ao posicionamento estruturaL reÌativamente mais elevado (posicionamen-
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Formoçõo do Occono l\tl¿intico e seus efeilc,s ossoc;odos ( A p u d
ASMUS tl PORTO, 1972)
A) As linhos escuros indico¡n onde, possivelnìerìte¡ ocorrefom os fendlmer¡tos dq crosio ( período geocro'f íco)1 .
B) Fose p r e"J'rif t volley";
C) lnrtío do deslocomento dos plocos rlo Brosil e do fifrico,em torno
de um eixo de rotoço''o rasult0ndor em conseqüêncfo, o forrnoçôo
dooríft volley"do sul poro o nolfe, fozendo com que o Profo Atldntico Sr¡l fosse Ëa ølorgondo e os contine lee fr'cossem unidos por umo o'reo limf todo que corre$Flonde b dos oluois regiôes
costeiros Pernombuco-Poro¡bo ( B¡osil) e Comor6eg ( Âf rico) I
D) Rompimenlo totol e ctefinitivo dos plocos crustoís com seporoçoio
dos coniinentes omerjcono e ofricono ( fose ocednico),
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to este decorrente de ¡novi-mentos tectônicos rupturais 1igados a
fenômenos de distenção da crosta e de reativações de falhas gra
vltacionais antigas ) sugerem gue esta faixa seja tratada c(rrÞ um
alto estrutural.
Considerando que a ligação entre as regiões .1, pgl
nambuco-Paraiba (Brasil) e da Nigêrj.a-Camarõe s

(ÁfrÍca do Sul)

já estava rompida (mas não clefinitivamente separada) no Aptiano
(ÀSMUS , I973, l-975) e gue o referido alto estrutural permaneceu
emerso até o Turoniano (ASMUS & CARVALHO, 1978), infere-se que,
enguanto no Cretãceo Inferior já estava ocolrendo sêdimentação
nas bacias adjacentes, sonênte após o Turoniano é que a seclinien
tação na faixa sedimentar costeit:a pernambuco-paraiba veio

iniciar-se,

a

carô.cLeri zando , portanto, o 1in:-nar c1a f ase oceânj-

ca que perdurou atê o Paleoceno, nesta faixa" Assim, segundo
FÐRNANDES (1966) e TEIXEIRÀ & SALDANHA (1968), ocorreu no Aptj.ä$o

a ingressão dos primej.ros mares rasos que deixaram seus depósitos evaporítícos nas chamadas Bacias de Sergipe-Alagoas , EspÍri
to Santo. e campos (no lado brasileiro) , Gabão, Congo e Angol_a
(no lado sul-africano),

caracteri zand.o, pois, a fase proto-oceê
nica destas bacias (Figura 5.4.C). Enì outra fase de evolução nrais
aÈrasada (fase I'rift vaJ.ley"), a Bacj-a potiguar (ao norte) rece
beu, no Aptiano, somente sedimentos continentais,

(op. cit.) a fase oceâni
ca pode ser dividida em duas: uma denominada inicial,
(ou de
oceano estreito) que vai c1o Àlbiano ao Santoniano e outra avançada (ou de oceano aberto) que se prolonga do Neocretåceo ao Eo
terciário (Figura 5.4. D) .
Segunclo ASIíUS & CARVALHO
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I'los prinórdios da- f ase oceânica inicial ,

isto ê,
no Albialro ico¡n a continuação urift'),
o oceano Atlântico Sul
foi se alargando e as condições ambient.ais favoråveis ã formação de evaporitos foram g::aclativamente se transformando em ambiente mârinho f-ranco, onde multo calcário foi depositado. Nes{:a 6poca ocorreu uma transgressão marinha sem, contudo, atingir
o alto estrutural que constieui a Faixa Sedimental' Costeira Per:
nambuco-'Par:a Íha e srr.a plat,aforma cont j-nenta-l . Fìsta transgressão
Àlbj.ana propiciou a deposiçãc dos ca.Icãrios de plataforma rasa
da Formação Estlvas¡ se¡ìdo a mencionada deposição facilitada pe
1o bai:ro estrutural existente ao sul do Lineamento Pernambuco,
denr--J:o

da Ijacia Sergi-pe.-Alagoas .

. segundo R.AY¡IEI{T (1969 ¡ in BRITo, 197 6) , no Turorì j. aÏro rnf er:ior (pa¡:te superior ) o oceano Atântico SuI t.eve sua
pr j.ne:Lrn comun-ic;.rç:ão com o dc¡ I'lorte, o que pode ser d.emonstrado
pel¡Ì fauna de Beneueites encontrada não sõ na lligêria, Caruarões
e Ijrasit (Sergipe), mas tanbém, na Colômbia, venezuela e Trinidad. ltrìte fato corrobora com a idéia de se poder encontrar se¡îi

na faixa sedimentar costeira PernambucoParaiba. IllerreDtos fósseis do Turoni.ano norte-americano tambåm
meni:os pró- r;antonianos

forarn enconLrados na base <la fo::mação Jandaíra (Bacia Potiguar)
inrlic:anclo, portanto, que a prinLeira ingressão. marinha proceden-

te

d.o oceanò

/t^tLântico Norte, ocorreu nesta época. Todavia,

o

que se pode asseveraf,, por enquanLo, é que a fase oceânica ini-

eial culmÍrlou na faíxa sedimentar supra mencionada, com a deposição tlos arenitos de Formação Beberibe, no Santoniano.
A fase ocêânica avançada foi acompanhada de efei-

tos combinados de subsidênc-ia isostática da margem continental-

l
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e de grandes regressões marinhas de caráter mundial gue ocorre_
ram no Campaniano-Maestrichtiano . Nesta época, deu-se a ruptura
totaL e definitlva entre os atuaÍs continent.es americano e afri
cano, que ainda permaneciam unidos. entre pernambuco-paraÍba e
Camarões, quando os

dois oceanos longos e estreítos se comunica
ram. Houve, então, segundo BEURLEN (1962'), a deposição dos calcãrios da Formação Gramame, na faÍxa sedimentar costeira pernãm
buco-ParaÍba, e seus equivalentes no Rio. Grande do Norte, Eergi
pe e costa atlãntica sul-africana, com uma mistura de elementos
faunísticos afro-Índicos cotn os norte-anericanos e europeus.
A partir clo Cretáceo SuperÍor, a sepâração
cas do Brasil e da África foi mais rápida.

.las

plc

No Paleoceno (a exemplo do oue

ocorreu no Cretãceo Superior) contÍnuou a deposição de sedimentos carbonáticos
de plataforma rasa, na faixa sedimentar costeira pernambuco*pa
raÍba, representados peJ-a Formação Maria Farinha. Segundo ASMLTS
(1975) e PONTE & AS¡¡IUS (1976), nas demais bacias da plataforna
contínental leste brasileira, esse ambiente de pl_ataforma ca¡:bo
nática ocorreu muíto mais cedo, estendendo-se desde o AptianoAlbiano (na tsacia de Santos) atê o Santoniano (na Bacia de Se¡-gipe-Alagoas).
Segundo /\SMUS & cARVALrro (1978) 6

provável que a
bacia oceânÍca adjacente à plataforma continental da faixa sedi
mentar cr:steira Pernarnbuco-paraíba , seja uma bacia de sedimenta
ção contÍnua, ou seja, sua deposição marinha iniciou-se no Al-biano, em ambíente de águas rasas, e daÍ conÈinuou passando gra
dativamente para ambientes de águas profunclas.
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Itma vez ence.rradas

as dêposições correlativas

<1as

fases de fo.rrnação do oce¡no At1ânl:ico Sul, seguem-se as fases
correlativas do desenvolvimento do relevo Dordesti.no. Assim, os
depõsÍtos do Grupo Barrelras (Formação Guararapes, Formação

I'la.-

caÍba e os lntemperÍsmc¡s lateriticos a elas associados) e, ainda, os sed.iftentos. de praia e aluviões em contínuo processo de
desenvolvlmento desde o Pleistoceno até os dias atuaiÈ ((senAo,

clireta ou indireta, corr:eLativos da Supe::f Íc j"e_
SuI-americana (KING, 1956; tn MA,BESOONE & CASTRO, t9?5) ou da
SuperfÍcie sertarìeja e dos labuleiros de ABtS.ÁBER (1969))são re
fe¡:idos como iDtinìanente ligados å fase dos clásticos corrtinenbais rle ASMUS & CARVALHO (op. cit. ) ou à fase do contínente Sul-de

Lr¡¡a.

¡nanej.ra

¿ì.mericano Ce D.ANTAS & CALHEIROS (1986).
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6.

RECURSOS

IIÍDRICOS SUPERFICIATS

Na faixa costeira compreendida entre Recife e

,]oão

Pessoa, as principais bacias hidrográficas que apresentaru concli

ções (tanto em gualidade quanto em quantidade) de serem aprovei
tadas para o abastecimento (e suas respectivas áreas de clrenagem) são as dos rios: Mamuaba (11513 km2), fjramame 119,0 km2 )

, no Estado da Paraiba; Botaf ogo/Catucå
(165,0 km?), Utlnga/Bonarrça (62,0 km2 ), Barro Branco (28r0 krn?),
Paratibe (43r0 km2) e Beberibe (23r0 k¡n2), em Pernambuco (!'igu*
ra 6.1). As partes mais baixas da maioria dessas bacias não foe

l.{umbaba (I57

,7

km2 )

ram incluidas no cômputo de suas respectivas ãreas de drenagem,

ora por apresentarem elevados nÍveis de poJ.uição ora pela i.Inpos
sibilidade de serem implantadas obras de regularização de vazões.

Estes rios nostram um padrão de drenagem forteme¡r
te control-ado pelas estruturas geológicas locaÍs, ou seja, apre
sentam-se maís ou menos paraleLos ou subparalelo's

'

orientados

conforme a estruturação geral- da faixa sedimentar costeira.

A

direção de escoamento dos referidos rios está nitida¡nent.e subor
dinada aos traços de foliação do embasanrento Pré-cambriano. Ade
mais' suas decllvidades variáveis (10,8 m/krn, 6,1 m/km e 5,2
mrlkm, re spe cti vaÌnente

, para os rios

Mamuaba, Gramame

e

Mumbaba

I

ct
cê

|:
ó:

FIGURA

6. t -Boc¡os hidrogrdficos

ai

:

N T ICO

Cos rios: lvlamuobo {1f5,3 km2¡,Gromome (llg,Okm2)e Mumbobo ('t57,7 kmZ),nc Estcdo cja
Cotuco'(r65,C kmA lr U1;ngo / Bononço ( 5 2,0 .k m2 ), Borro Bronco (2 8,O km2 ), Porotibe (43,Okm2l

Pororto; Eclof oqo /
s Eeberibe {23,o kn2ì, no Estodo de Pernombucc.
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, ÍndÍcam uma certa consonâncla con o
provável posicionamento espacial- escalonado de blocos rochosos
movimentados pel.o tectonísmo mais recente que af e+-ou a região.

(ÀTECEL/CAGEPA, 1975) )

Todos estes rlos são perenes e, portanto, são ali
mentados não só pelas águas das

precipitações pluviométricas co

pelas restituições das águas subterrâneas que af lorarn
sob a forma de e:<utórios naturais ou fontes, nos vales mais prcr
fundos que cortam os rrtabuleiros".

mo tambêm

Com

exceção do alto rio Botafogo/Catucã e do rio

cujas nascentes achâm-se situadas ern domínlos do embasamento cristalino, as nascentes dos demaís rios supra inenciona
Grarname,

dos situam-se na fai.xa sed.imentar, em alLittrdes de t00 a 120 me
troË. no Ðstado de Pernambuco, e, êm aLtitudes de 150 a 160 me-

tros, no Ëstado da ParaÍba. Suas distâncias em relação ä costa
variam de 20 a 30 guilômetros, no lado pernambucano, e, de 40.:
60 guilômetros, no lado paraÍbano.

6.I -

FLIIVIOMETRIA

Lamentavelmente, os dados históricc¡s sobre a f1u-

viometria dos rios que drenam a faj_xa costeira da região são
muito escassos, apesar <la verificação de enchentes catastróficas como, por exempl-o, as gue ocorre¡:am na bacia hidrográfica do
rio Beberibe em maio de 1944, quando, em 72 horas as precipita*
ções pluviométrícas (tornenta dos cfj.as 9, 10 e Il-) alcançaran
47I

e,

de J-970, guando, em 16 horas as precipitações (tormenta dos dias 10 e 11) atingirarn 325 nm (ÀCOUÀ-PLÀN,
mm,

em agosto

* 90 --

197I) È" ¿ìinda em rnaio de 1.9(ìlj ( tor¡nr..:n t-a do dia 5) cuja pr:ecipi
taç-'ãc foi de 235 mm (lnformaçäo coletada clos arquir¡os d,r SUDltlE) .
disponÍvels em toda a área estudada säo restrítos âs bac.las dos rlos Mamuaba, c'ra
narne e Mumbaba (?abela 6"1) no Bstado da Paraíba (regÍstros reOs rînicos rlados f LuvÍc,mêtrj.cos

latÍvos ao pet:iodo comp::eendÍdo entre março de 11-9'/1 ¿r dezembro
de I974) e às bacias dr¡s rios lSotaf ogo/catÌrcá, Utlnga,/Bonança,
BarrcJ llranco, Pa::at.il:e e Beberlbe (Tai¡ela 6.2) no Estaclo c1e Per
nambuco (t egi-stros ef etr:ados no per-iodo de maio/l97 9 a abríJ-/
1980, Ísto ê, dura;r.te aPenas 12 ¡neses)

6"

?-

.

\rEJìl:!"ïCÄÇs,O Ð¡*9 r!l.rìOl'.¡,ït\Çõ85 fÏ.,U',Jr(}1fÉTRLc.ås

No sentido de conferir a valídade dos dacìos refe-

rerrtes aos clefLírv.io:; nrer.lidos em todas as bacias hidrogråficas
at.6 entäo mer.rcion¿rCas neste i:rabal.ho, será f eita uma anál-ise ccrn
parai:iva d,esses Cadc¡s com c.rs estimaclos por TEI.XEIRA (1978), quan
do este rzer:ificou gue os deflúvÍos regi.strados na bacia hidrográfica do rio Mam':aba er n nuito sernelhantes aos avaliados

pelo

nod.Éilo inatem6.flico de I'jFAFSTES.'T'EIì

bacia, confo¡nre:

p<.:de

(t970), para esta

mesnìa

ser veriflcacio pela visualização da Figura

6.2.
Antes de entr:¿¡r: ¡ro mórito da quest-ão abo¡:dada no
parågrafo ant€ìr.ior, julga-se rlecessåria a elucidação do objetirto princ.ipa:t do nodelo. Por nìeio cieste, os dados ref erent"es aos

.

deftúvios rnédios rnensais de uma baçia hj-drográf ica podem ser es
tendÍdos r3.e um perÍcclo em qrre Ìrå j.nforrnações sob::e def lúvios,
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ÎAÌELA

6'1 - VÁlores nódlos nensals dos deflúvtos dfãrr.o6 nédios observados nas bact.as hfdrográflcâs
.dos rlos Mânuabã, Brarûane e Munbâba (perfodo: ¡narço/ 71 a deaenbro/74), na
fafxã cosielra do
Estado dâ parafba

JA]i

0,989 r,169 L,523
8,578 10,14 L3,2t

Mamuaba

Gr¿nâûe

FONIE: ATDCDL

MAI

/

2,02?-
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3L,42
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t,940 1.,407 L,L22
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. 22,44 16,83 1,2,20 9,73L
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84,16 92,01 83,?9 60rr0 43,6! 32,68 25,22
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4,079 5,24L
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4,441 6,946 t+,L07
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0r867
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LO,7O

L5,99

2L,15

40,73

58,31

34,5L

24t83

t6,66 A,992 9,L93

7,286

3,163

3,080

5,097

6,108

12,98

18,00

LL,0O

?,915

2,322

26,58

25,88

42,A3

56,37

109,1

151,3

92,44

66;5L

5,L3't 2,866 2,836
4i;u 24,62 23,8j

22,90

19,51

L,22O L,224 2,OAL 2,817 4,69L 4,676 3,185 2,595

I,925 L,579 1,312 i,166

7,736 7,762 13,20
3,26A 2,9L6 5,574

17.,86

29,75

29,21

24,00

16,46

7,394

1,3O2

12,56

11,96

r0,14

6,950

12,21 10,01 8,320
4,990 4,229 3,401

20,72

46.30

79,67

15,81

64,28 U,01

31,64 26,82 21,56

19,80

CAGEPÀ

L8,'18

(1975)

35,34

3,123
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T,ÁB[ìL/i

6,2

hldrogråflcas _ dog
- Valores nõdlos ûerrsalê dos deflúr'los dlárlos médfoe observâdos Ía¡ì baclas(Periodo:
\at.c/79 a
rLo$ Botêfogo/catucá, Utlnga/Boùança, Barro 3rånco, Par¿¡tibe e Bebe¡lbe
sbrtl/8o)' Í¡a falj<â coatelt:a do e¡slado de Pernat¡buco

t'ïAt

rùe

/g

L,200 2,574 2tvtó

2rAzB

2,452 2,742 2,782 2,3i4 3'L62 2,L09

3 t5 ,1.5 7.2,28
3,2t4 6,227 5,426

1.2,29

1.h,86 7.6,62 16,86 14,39

Ilota fogo/

1.,/s"lm2

1

/catucâ

Io6
fu!

6,567 7,LO7 'l ,45L
L9,48 31,7t+ 32,59 3l.56 39,80 43,07 45,16

n3/s

0,6 89

[ir.lÐBa/

l/s"ls[z

11,11

,/Bc¡¡'r¡:ça

106 ns

1;845

¡n3

,27

Ð,227

7lË.1

th'i¡nÈc¡

106

i'a:Èatlbe

rns

1,130 1,167 I,r03 l_,710 1,523
1.A,23 L8,A2 r7 ,'t9 27,58 2t ,56

1,586
25

'54

5

6/4 1'C99
6,655

6,359

L9,L6 T2.,78 9,478
8,L96 5,649 4,O\4

38,54

49,67 34,23 2t+,57

L7,A2

2rgLL

1,085 1,418 L,082 0,773 0,693
1.7,5O 22,A7 L7 ,45 )-2,41 !1,L8

4tstlo 3,948 4,2-48 2,906 3,675 2,896 2,004 1,85ó
,7 3!4 3 ,T2.6 2
'859
29,75 44,09 50,41 46,l,l- 73,81 63,61" 68,95 46,87 59,2A 46,74 32,32 29,94

iÍm

ß¿i!¡o

5,257

1'

"

9

,A93

0,7

42.

2

0,539 0,426 0,543 0,614 0,545 O,745 0,4.06 0,483 0,397
L9,25 !5,Z't. L9,39 2L,93 19,46 26,61 L4,50 L7,25 l-4,18
L,304 J^,LLL L,407 L,645 1,413 1,995 L,O87 11252 1,063
L6.57 40,75 50,21 58,73 50,45 ÏL,26 38,84 ,¡4,71 37,98

tNÍ

26,50

¡¡3 /s

1.,150 l_,031 r-,310 1,252 l-,400

0,333

0,311

t1.,89

11.,11

0,863

0,833

30,83 i9,75
1.,131

f/6"lq¡'

2.G,74

L,3]-5 L,557 1,508 1,284
30,58 36,21 35,07 29,86
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3,080 2,494 3,s}g 3,245 3,750 3,924 4,216 3,522 4,036 4,039 3,328
7t,63 58,00 8L,6O '15,4'l 87,20 9r,26 98,04 31'91 93'8s 93'93 7?'40

3,029

EI¡I

32,56

L

35,21

36,60

'51t+

0,730 0,920 !,299 O,146 U,933 1,03r 0,971. 0,a75 o,925 0,879 0,799
31,74 /+0,00 56,48 32'43 40,57 44,83 42,22 38,04 40,22 3A,2-2 34,14
i,gss z,zze 3,\.79 L,934 ?-,499 2,6'12 2,6OL 2,344 2,398 2,354 2,0'11.
85,01 96,77 151,3 84,07 108,6 116,2 113,1 101",9 104,2 102,4 90,04

Beberlbe

Fonrer C0NIEC

rns

?3,98 30,47 29,1.2

L'5f4

/

CPRH (1979/80)

'.6,30
70rt+5

0,741
32,22
1.,985

86,29

* 9l
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FIGURA

6.2 _

nlre os pr ecip ilo cões e def lúvio s me'dios ne n soie
observodos e os def lrivios delermíl¡oclos.poro o bocio hirjrogríf ico do rio [r,{ on¡uubo, pelo modelo molemo'lico de PF/f I
STETTER ( 1970), com¡rreenclendo o perrbdo entro jerneiro
/ 197? o dezembro / 197 3 (A.pud TElXEIRA, I97S )
Comporoç6o

e
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precípÍt.a!:ão e evaFotran spir:ação potencial, para ouero pel:iodo
em

que os reqistros dos def h'ivios, da mesma bacia, são lnexis-

te tes.
Adrnitindo que a bac-ta hidrogråfica

rio Mamuaba
sejar conslderada fi siograf Ícamente semêl.hante ä do rfo Beberibe, detenninar¿ìm-se, graças ã apl-lcação <1o moclelo, os deflírvios
mensais cle:sta l¡a<:ia, utiliz¿Lndo como dados de entrada no ¡node1o, as informações disponiveÍs rel-ativas å precipitação e à eva
ç1o

potra¡Ìspiração ¡rotencial méctias menseis de Olinda, referentes
ao perÍorlo de 1943 a 1965. os valores assim encontrados indicam
cjue os <lef túvios módios anu.ais da

baciâ hidrográfica do rio Beberibe åpresent-aram un conportamento conpatÍvel com as mêdias
¿rnuais das precipiLações gue the deram origem (r'ígura 6"3).
Por outl:o lado, os deflúvios indicados pela

CONISC

referente ãs bacias dos rios Botafogo/C¿ì
tur:ã. Utinga/Bonarrça , I-larro lJranco, Par:a.tibe e, tambêm ä tìo rio
BeberÍbr:. r:evelam um comporiamento atÍpico, ou seja, apresentam
vaLores. em geralr elevados e pouco oscilantes durante todo o
periodo (¡'igura 6"4), Itma provável explicação para este fato se
r:j-a gue as altas e írregulares precipj-tações pluvÍométricas ocor
ridas em 1978 (3 "l.68,4 ¡mr) e e¡n 1"979 (2.A94tA run) teriam pertur
(CONTEC/CPRH, L979//BO)

badc' o regirne rle escoamento hipodérmico das ãguas que percolam
de
através dos seilinentos areno-argifoso do Grupo Barreiras,
ta1 modo que as águas restítufdas aos rios contribuiram signifi
cativamente par.r o aumento do deflúvio total, em conseqüência do

grande subsÍdío correspondente ao def lúvj-o båsico, do perÍodo.
Nestas condições, pode-se assumÍr gue o moilelo de
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SET OUT ¡¡OV
FIGURA

6'3 -

Comporoçõo

'

no períorlo de 1972 o 1973 (Apud TEIXEIRA,l97B)

OEZ

entre os precipitoções pluviome'tricos me'dios mensois
observodos no bocio hidrogro'fico do rio Beberibe (PE)no período
de {943 o 1965 e os cleflúvios delerminodos poro o mesmo bg
cio pelo modelo molemo'tico de PFAFS'f ETTER (f 97O), o port¡r
dos dodos tridrolo'qicos do boeio do rio Momuobo (PB) obsÊrvodos

| - R¡o Êolof ogo / co I ¡¡co
Z - fiit' U I i¡l o o / EonorìQ o
I - Rio ßqrfo Bronco
4 - Ric' P o rdt ib.
5- fì io êÂhoribo

Ê

F 54
32

30

26
26
a4
Ê

22

--------+FIGURA 6 ' 4

-'

r

$so

.---

Compor!omento olrþíco dos def luvios dou bocios hidroqro'f icos
dos rios Bototogo/ Cotuco" Utingo/ Bononçu'Borto B'roncot
Poro tibe e Beberíbe ( Pcríodo: 19?S/ 9O ), devido às oltos e
irreçulores precipitoções pluviomótricos ocorriclos em 1978e 1979'

-97

(1970) é satisfatórlo

e, também, que o valor corres
pondente a 5BB ¡nm como ordern de grandeza do deflúvio mëdio anuèl
da bacia do rio Beberlbe, tal comct apresentado por TEIXEIRÃ
(7978) , está ¡¡ais prõximo da realidade do gue aguele correspondente a l-240 ¡nn (Tabe1a 6.3). A1iás, a própria Gerêncla de Estu
dos e Desenvolvimento (c.E.D,) da COMPESA, admite que haja imprecisão nos dados indicados pela CO\TTEC (CONTI:C/CPRtl , LgTg/AO)
Pi¡ð,FSTETTER

e¡ por isso, estâ propondo que se empreendam novos est.udos no
sentido de desanuviar esta incerteza (COMPESA, em andamento) .
Ouanto aos deflúvios mÍnimos anuais, estudos rea-

1Ízados peLo Departamento de Saneamento do Estado d.e pernambuco

(hoje,

e pefa

dão notícia
de gue os regimes fl-uvíométricos das bacias dos r-ios Beberibe e
Paratibe são idênticos, e, que as vazões ¡rÍninas encontradas nos
perÍodos de estiagens, foram 0,46 m\/s para o rio Beberibe e
O,63 m3 /s para o rio paratibe. Acredita-se que estes valores são
COMPESA)

SUDENE (SUDENE,/DSE,

]968) ,

mais condizentes corî a realidade do que os apresentados na Tabe
l-a 6.3, pois, foram obtidos, provavelmente, durante perÍodos em.
que as precipitações estavam exercendo inftuência muito peguena
nos deflúvios das mencionad.as baci.as.

observar, tudo leva a crer que os de
ftúvios dos rios Botafogo/Catucã, utinga/Bonança, Barro Branco,
Paratibe e Beberibe, quantificados pela CONTEC estão acima da
¡nédia dos valores que seriam esperados, se a obtenção dos dados
correspondesse a um perÍodo mais I ongo do gue 12 meses. Já os
deffúvios das bacias dos rios Mamuaba, Gramame e Mumbaba, embora ta¡nbém observados em um perÍodo relativamente curto, estão
maj-s coerentes, êm ternos de valores médios.
Cono se pode

-
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'IlrBEL 6.3 - vâlores ÂflualE dos deflúvlos mêdloe e mlnlmos observadoÂ nas bâclas
hldrográflcas dos rlo$.¡iê uabâr cram¿üe e Mt¡mDaba (Perlo<ioi $atçollL a
dezcnl¡a/7Lt), n¿ fal)ú cosf,cír'a do ljstado da Peralba, er dos 1106
ùolafoßo/OalLucá, U tûl8a / llooa¡ça , Bârro Brá¡co' Pâratibe e lleberfbe
(Pe¡:Iodo¡ r¡p..Loi19 a âbrl-1i'80). ¡ra falxê costelrâ do Estado dc PemaÍìbuco

Def

10'ìn'

1i s.li¡r¿

lúvlo

¿¡mr¿1

d3/6

106m"

|/

s,lstz

i!t!

,424

23t

¡lanuab¿

2,089

65,Bti

1.8,l_2

5-/1,4

0,856

26,99

7

Gr¡ì¡ra!ie

2.,564

80,98

?1,58

680,5

o,687

2r,67

5t773

182,1

ünnbâbå

2',ttl8

7

,28

15,33

483,5

1,003

6,360

200,6

Bota fogo/Câtuc;

2,L'16

68,6

2

13,19

4r\ ,9

0,839

26,46

5,0ô5

160,4

Utt.ngâ/Bonança

1,1.63

3ó,68

L'l ,'16

t9L,6

0,494

L5,58

't

t9 68

25L,3

Bârro

0,468

L

,76

15,il

521

8,464

266,9

Pnr',ì hí bc

_ì.,336

t+:!,1-3

3r,07

979,8

0,985

3li

ÌÌeberi Le

O

28,5L

39, 30

124Ð,0

0,6t]7

2L,67

-Bt-¿üco

___J.

'gl!.t

ír

,l

a

,237

7,474
06

'L

22,91.

,122,\

29

942,0

,41

- 99 -

6.3 -

POTENCIÀT.TDADES HÏDRICAS SUPERFICTAIS

o objetivo de avaliar as potencialidades irÍ_
dricas disponÍvels das diversas bacias hidrográficas, en termos
Com

de vazões regularizadas, os valores dos deflúvios médios

nensaj_s

e anuals estão figurados nas Tabelas 6.1 a 6.3 como vazões, vazões especÍficas, voh¡mes e alturas pluviomêtri.cas equivalentes

.

A vazão regularizada indica a quantidade de ågua
que pode ser fornecida pol: reservatórío de acumulação em um de.terminado periodo de tempo. Seu valor máximo ë a mêdia d.a vazão

total

af

l-uente ao reservatório e corresponÇe à di sponibilirlacle

ou potencial-idade hldrica da bacia hidrogrãfica.

Até agora só se fez referêncj-a às bacías constantes da Tabela 6.3¡ todavia, outras bacias podem ser incl-uidas co
mo potencial,mente aproveitáveis, embora não haja dados hisLõricos quanto aos seus deflúvios. Como exemFlo, citam-se as seguj.n
tes bacias e suas respectivas potencia t iilades hÍdricas: Arata-

ca/ftapirema com 0,50 m3¡s e Goj.ania/Tracunhaém com 1,50.m3/s
(COi{PESA, em andamento)

.

Pelo exposto no item 6.2 (referente ã verificação
das Ínformações fluviométricas) , observa-se que os valores das
potencialidades hÍdrícas das bacias hidrográficas dos rios que

a faixa costeira do Estado de pernambuco estão superesti
mados. Mas, para compensar a não inclusão, neste trabal-ho, de
outras bacias cujas potencialidades hidricas são menores, adotar-se-á, para fi.ns de estimativa global, os vaJ.ores. tais corno
d.renam

100

ðpresenta.dos t)¡r !laÌre 1a
t j-tlcs !.'e1a

6 .3

,

se:ieo de acor"ilo conì os claqios ol-¡-

ou

ACl/I5¿l-,/ C.AGEP/1 ( l-9 75

e .Ire.l-a coNTiic/cPRIr ()-979/$rJ)

)

Poy't"anto. teln-se as :;egui.nte s ¡rotenc j al
ctl:-i-cas;

clistribuÍclas por baci.as

2,42 m3/s
l-,5 0 n3/s

a/ 'lra cur rh.¡óm

Ar¿rtaca,/I tapirenra

0 r 50

Botafog,; /CztL1tc'a

2 rLe n3,,/s

I.lLi.vga/ I3onança

1116

Barro Brarrco

0,4'l mj/s
1,34 rn3/s
0r90 rn'7's

I, ¿¡::ai-.i J:,e

Bcl:e r':iL-'o
TO1'.I-:,L

Li

4 7 'i

x l- 0

t;

¡¡ã:r:in,,¡-i tli-¡s r€:cr.ir-,9cs hi-

em

e-r'L udo

lil

3

15,13

m3/s

m3

/s

m.?/s

clessas poterrcialj-dades, is'Lo ö,

,4. totaiicla.rle
c,

-

t}g m3 /s
2,5? :r-3/s

Ilutmbaba

15 r -t--i m3rls

h:i

2

Gramame

i. an

s

¡

$larnu¿rba

G ct

j. cJacte

.

.r'a.rrc) ,

eor-ì:esponäe, Fìois, ã oferta

c.ri cos supt:rfj-c.i-ais

.

t.
I

1t1gb"f

clisponíveis na

ârr:ti:lJ-

ãr:ea
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7.

RECUIìSOS HÏDRICOS SUBTERRÂNEOS

Os recursos hÍdricos subterrâneos da região

s:ão

condicionados por fatores geolôgicos (estratlgrafla,

litologia,
estrutura, extenção ê espessura das unidacles litoe stratigrãfi cas) . Bã.seados nestes fatores podem ser visualizadc¡s gualrr"r
sistenas aqüÍferos (Figura 7,1I, que serão descrítos na orden
crescente de suas respectívas ¡:otencÍali dad.e s .

7.1 - o

AQÜÍFERO

Ðcs DEpösrros RECENTES (espa)

Este aqüífero é representado por

sedirûentos cle
praia e aluvj.ões , ou se j a, por sedimentos arenosos que var:la.rn
gfradativamente desde fínos até grosseiros. Possui boa poiosidade e permeabil.Íd¿de e, portanto, sua cÉìpacídade de j.nf il,traç.ã<¡
é razoåvel- Constitui-se em LÌm, aqùìífero liv::e, Sua superficie
potenciométrj-ca estã relaciona.da com o nÍve.l das águas dos rios
da região.
A r.ecarqa cleste agüífero é efetuada principalmen.te pel.as preci¡:itações pl.uviornétricas.

5C

C

25õ

(}

AAIJIFERC DOS

Lné¿irre fb

too

)

!TOS RECENiES

'X,qlÂ
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D

AQUIFERO

k Sedi:'nenl os de P¡cic e A i'.: vìõesi -Qspcl
.ônljìþERo Ð,\RREtRÁs
Sedimeìtos Areîo -î i!""scsJ-Tb/T
FAR ¡t{HA
åaüíFERo GRglvl/iME - '.vi

!-

l-

SISTÊT¡A

SEçÃC HIOROçEOLOôICA iLESTE OTSTEI

!i9!:ry:: ryl-'*f )

-tco
-¡5C
-200

ÂOÜI,FfRO BEBERIBE
(A renitc s - Kb )

-300
-350
-400

FIGURA ?.1

-

Sistemcs oqijr'feros

do

ðJ

Supeiicr f(corlcn'dtico - xbs]
lnferior

Itlô'o -ca r nonétie

ol -K

b

I

i-l

Foixo Sedimenlor Costeiro Recife -Joõo Pessoc (Seçô'o hid rogeoto'qicc A-B com-

preendido enlre Trôs Lodeiros e lfomcroco'Ì
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Neste aqüífero observajn-.se exut"órios temporárlos
sob a forma de "olhos drágua', como são chamados na região. Ðs-

tes exutõrÍos ocorrem prtncipalmente na época chrrvosa, ou sc
ja, entre março e agòsto, colncidlndo, pois, com a época de sua
recarga (TEIXEfRA, f978).
dos oLhos drágua, os exutórlos clo aqüífero
são: o mar, os rios, as lagoas, a evapotranspiração e o aqüÍfeALé¡n

ro

subj acente.

Apesar da água deste agüÍfero ser de composição
química variável, sua qualidade é boa, porêm passÍvel de contaÌni
nação por intrusão de ägua do mar.

aqüífero .nrau.na.-re também com extensão e
espessura bastante reduzida, restringincio-o portânto c:omo potencial de explotação. No entanto, é razoavelmente utilizado p¿l
ra fins domiciliares por meio de captações regionalrnente conheO

ci,das como " caci¡nbas ,, .

7-2 - o ÀoÜlFERO

BÀRRETRÀS (Tb,/ÎOc)

É representado pelos sedimentos areno- argÍ losos ,
mal selecionarlos, con intercalações de conglomerados e casca_

lhos. Sua possibJ.lidade de confinamento é quase nula, tendo
em vista a heterogeneidade faciológica e o posicionamento das
cannadas como cobertura geológica regional . portanto, ê também
um agüÍfero livre, embora possa conter locaLmente nÍveis
sob
pressão.

- f04 "

Ã superfÍcie potenciomét ¡:Íca d.este agüffero
guase rienprr: seccion¿da pela erosão reEressiva,

é

favorecen<lo

assl.r¡ o apaïecj.menko ,le val.as,/ em cujas encostas de senvol-venr- se
Þor outro Iarzårte¡rt-es que propiciam a perenização dos rios"
dr-¡ fazem com que a potel"rcial- itf ade do aqüífero seja negltgenci.ada, a dcspeito ,lc sua grande exte¡rsão e espessura, embora,
clÕ ponLo dei vj.sta quatritat.ivo, as ãguas rlo referÍdo aqüÍfero se
ja.m nìuj-to bcia.s (resÍ<luo seeo al:aixo de 200 ntl lÍgranas,/li tro e
d.ureza infe¡ ior a 6 graus f ralrceses ) .

7"3 * o

AQU

f rrERC! GRAM?I¡IE

-

MARÏA TARINH?: (Kg,/Ûtrf)

Este s:Lstema erg'uífero é for¡nadc pelos calcã*
::j-os, margas e argilas carbonåt.icas da Formação Maria Farinha e
pel.oe calcårios nìargosos, margas, e argilitos da. pa::te supêrior
da Fc.rr:nação Gramane. .Apresenta-se ern pr:ecárias condições de ex, pelo f ato cìe ser constitrrÍdo predc.rminantemente de
ca¡nada.s margosaË de baixa penneabilídade. As restr:ições ao uso
clas ãguas procedentes deste aqüTfero prend.em-se tambêm å má
qrralidade (resÍduo seco da orclcm de 1..l-00 ¡nq,/I ) , dureza m6dia de
45 graus franceses, pre<lotnina¡rCo as ãguas bicarbonatadas e com
alto teor em gás sul-fidrico) , razão pela qual ê sempre preteriplotabi

l..id.i:rle

do díante de outro srrbjacenle, de rnaíor explotabilidade que che
9a a transmitir-Ihe erprec-i-áveis quantidades d.e água por filtl'ação vertícal ascendente

.

-Ios7.4 -

O Ã0üÍFERO BEBERTBE (Kb)

o nome de sístema aqüÍfero l3eberibe
ou simplesmente de aqüÍfero Beberlbe/ tanto a facles Ínferior
calcarenítica da Formação Gramame cõno o ar:enito não carbonãt.tReunem-se com

co da Formação tseberibè propriamente d.fta. Àssim, pode-se dividLr este aqüÍfero em d.uas seções: uma inferior, d.e arenito nãocarbonát.íco, e outra superj-or, de are¡ríto carbónático

(rigura

7.1).
À passagem do aqüÍfero Beberibe Ínferior

(não-car

bonátíco para o superior (carbonát.ico) é rnarcada por um aqüi.i;ar
do (horízonte semipermeável bern caracter:Íst.ico , d.e silti-argili

tos escuros acizentados) de espessura variávef enLre zero e c.ln
co metros. O aqüÍfero lSeberibe inferior é semiconf inaclo, pois,
estã l-initailo na base pelo embasametrto cris,LalÍno impermeâveÌ
e no topo pelo aqüitardo. O aqüÍfero tseberibe superjor
é
também semiconfinado, uma

vez que sêu límite basal é o referido
aqüitardo, enquanto seu topo está límitado pelos sedirnentos pou
co permeâveis das fornações sobrejacentes (CO!1PESA,/PLANïDRo;
1975).

Àssim, o agüÍfero Beberibe pode ser considerado

se

miconfinado, uma vez que está delimitado inferiormente, pelo enì
basamento cristalino, e superiornente pelos calcários margosos.
da Formação GranðJne e pelos sedinentos areno-argilosos do crupo

Barreiras, os quais the confere um certo confinamento em toda
região, excet,o na diminuta årea de af.loramento.
A intercomunicação (por processos de filtração vel

i.06 -

ticaf) er,tre as ãguas dos aqüÍferos Beberibe .inferio¡: e stlperior. está Ligada tanto ãs suas diferenças <le potenciais iri<lráu
l-lcos quant-o å permeabllidacte clo aqüitarclo.
Os dados de poços construÍdos na regíão revelan

que na ärea onde o aqüÍfero 6 seniconf inado os gradientes hidráu
-l-ícos

sac.r

reduzidissimos ¿ o que demonstra gue a maior parte da

cl.escarga na1:uraL do sistema

é feita por filtração vertj.cal

as-

cendenter ou seja, a.s ãguas do :rgüÍf ero EeberÍbe circulâm de

baixo para cima rLrno aos
Grì,lpo Barre j.ïas

sedj-ment-os

da Formação Grama¡e e

do

"

Por out"Íc) lad.o o na "{rea cle iecar:ga ou mais preci
sanente, sob cr Gtupo Barreiras e em contato com este, o êgüÍfero conporta*se como f -i.\rre, co¡rr as j-inlras de corrente convergentí')s pa:r'a os rios principa-is , rnostrando gue estes rece]:em gran rles contribuições do agüÍfero" aIêm disto, a. disposição estrutu
¡:aL do agüÍfero e a pereniclade dos refer:idos rios

rìa ãrea

de

afl-oramento indicam gue ele é transbordante, ou seja, rejeita
grande parte de sua Ìecarga natura]-.

vista quaf itaLivo as águas do aqüife
(dureza en terno de 12 graus franceses e

Do ponto cle

ro Beberibê infe¡ior:

resÍcluo seco da orclenr cle 206 ng./L), apresentam-se, em comparação com as do su.per:ic¡r (dureza em tornÕ de 20 graus franceses e
resÍd.uo seco da or<lem de 350 mg,¿l) , com menor d.ureza e menor
teor salino, sendo, por isso, as que têm sido nais usadas, prin

cj.palmente, para fins de abastecimento público.
Por outrîo 1ado, obser:va-se que os poços construÍ-

-
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dos no agüÍfero Beberibe superior (capacidade especÍf j.ca

médj-a.

de 11,4 x 10-3 rn3,/s,m) são mais produtivos do que aqueles co¡rstruÍrlos no aqüifero Bel¡er1be lnferÍor (capaciriade especÍfica mé

dia

torno cle 1r4 x 10-3 m3/s.m). Todavia. a mã qualidade qui
mica das águas captadas no prímeiro chega a atj.ngir os ltmftes
máxl¡nos de tolerância (quanto à dureza total) para o consumo hu
em

mano.

PeIo exposto, percebe-se que a utilização dos recursos hÍdiÍcos subter¡:âneos da área em estudo deve ficar res-

trita,

na quase sua totalidade, ã explotação do aqüÍfero Beberi

be inferíor

7.5 - o

AOÜÎFERo BtrBERrBE rNrERroR (Kbi)

Em

que pese a vital

imporùância do aqüÍfero Bebe-

ríbe.inferior como. o único recurso hÍdrico subterrâneo disponÍvef com probabilidade de contribuir para o atendimento da deman
da regional, at6 o momento não foi desenvolvido nenhurn estudo qs
pecífico visando a caracterização convincente das condições de
¡:ecarga do referido aqüÍfero. Este fato é deveras lamentáve1,

pois, qualquer que seja o objetivo de um estudo hidrogeológico,
a i.nfiltração constitui-se na princípal condição ( em modeì-ação
¡natemátÍca trata-se de uma variáve1 de entrada controláve] (infiltração índuzidå) ou incontrolável (infiltração natural) ) sem
a gual não se poderâo fazer progrrósticos confiãveis.
BBZEP.RA

et al-. (1970), baseados em pouquissjmas .i¡¡

*108-

orrnações (for¡lecídas peto então Depa¡:tamento de Saneamentc)
<1o Ðstado de pernambuco) soirre rne<lições de cleflúvios nínimos de
f

eriti.agem (medições essas' efetuadas em alguns rlos cujas Ì:acías
hidrogråfica,s estão tota:Lnente cont-idas na falxa sedí.rnentar), ve

ríficaram que os r,'aloresi cle tals clef lúvlos correspondem a aproxi$adamÉìtrt.e 30:i! cles precÍpÍtações pl.uviotnétr:"i.cas médias anuais.
'Iodavi.al. f o¡:atri r.le opinião que seria razoável admitir que 158 '3as
ãgueLs

das chur¡as tnf í,"ltra-se lra å¡:ea cle recarga ( zona dos tabu-

lciros)

.

.

(1978), considerando a região como sendo
fI e ÌograficaFontc homoçêr:ea., <leternrinou. (por meio da combinaçãc
de vâr-íos nréto,jc,s cle re;r.li.zaçiro rlo l>¿r1ar¡ço hÍclrico) ¡ gue a infiJ-tração <ias ágr-tas Lìrocedentes das precipitações pluviorrrétriI'EI-XÐIRÂ

côs nÕ sölo é de l.4t da precj-pitação da região" f pror'ável que
gsta t"a>. a sie êiproxj-me cla realirlade I no caso em que se consiriere
a i.nfl,l''Éraçño somente nas camadas super:ficiais de solo do Grupo
Bårreiras, pois, a refer:ída taxa foi determj-nada em função dos
claclos hidroJ-ógicos regf strados (de L943 a 1965 ) na estação meteorolöqica sibuada no alto da sé de Olinda, sobre solo <1o refe
riclo grupo estrat.

j.Si:äf

ico.

Nlos estrÌdos desenvolvidos

peia

coNESP,/ofrSA (1975)

'
a i.nfil'Eração (;r que <lenolninou "groundwate¡: runoff" ) foi calcu1a<1;r a partir d.e mediçcies dos deflúvios dos rios que drenam exclusivamente o domÍnic¡ <]as ::ochas sedintentares. Essas medições
ou se j a, no início do
,f<¡ranr ef etuadas clurante o ¡nês de outubro,
períoilo da recessão dos def l-úvios (::ecessão essa, que começa em
outubro e vai até janelro), De acor:do com os referj.dos estudos,
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a inflltração ¡:a ãrea d.e r:ecarga seria equival_ente a 35g das
precipitações médias anuaÍs sobre a faixa costeira compreendida.
entre Recife e Goiarla. porén, aclmitir¡ que desses.35t, apenas,
6B correspo¡rde ã infirtração

no aqüÍfero Beberibe inferio¡î (con
fornre cál-culos efetuados mediant,e a apricação da rei-. de Darcy
(de acordo com a configuração da superfÍcle potenc-iométrIca do
referldo agüífero, em 1975, mostrada na Figura 7.2)1,
Adotando-se à taxa de infiltração

de 6t da preci-

pitação sobre a área de recarga do aqüÍfe::o e consid.erando esta
com aproxÍmadamente r0o0 guÍlômetros guadrados ( 100 quilômetros
de comprimento (dj.stârrcía de Recife a João pessoa) por 10 qu_iJ.g
metros de largura médi-a) e, consideran<1o, tambõm r a pluviornelria
mêdia anuar de 2 -07 4 ¡ni1Íinetros (Taberas 2.r e 2.2) sobre

a¡ árc.a

estudo, ealcula-se a i.nf iltração no aqüÍfero Beberj.i:e i.nferior. Assim, ter-se-iam, em termos de recarga (0106 x 2,0-74 x
1000 x 106), I2A mí].hões de metros cribicos anuais.
e¡n

Para a seção de escoamet¡to do clomí¡rio cla á¡:ea

em

estudo (100 quilômetros) e para a transmi ssividaCe média de
1,9 x 10-3 m27s t.coNEsp/oESA (op. cit..) ). nota-,se (pela aplica
ção da lei de Oarclr) que seria necessário um gradiente hidráuli
co ::egional de (124 x 106 + (I,9 x j_O-3 ¡ 31.516 x 103 x I00)l
21 m/km a fim de que os 124 milhões de nêtros cúbicos anuais su
pra nencionados se escoassem da årea de ::ecarga rumo a área de

confinamento do aqüÍ fero.

Ora, da configuração potencj-ométri ca do aqüífcro
Beberibe inferior, em 1978, verifica-se que naque-le ano o gra*

diente hidráulico máximo era da orde¡n de l0 m,/km, gradiente es-
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Superficie polencionrdtrico do oqüífero Beberibe inferior, em rnoío de
1975¡ influenciodo Pelo descorgo por bombeomenlos no o'reo corn
prcen dido enf re Recif e e lgcrossu [Apud COMPESA/C'P'R'M'(! 978)]'

1t-t -

se, medldo entre a ãrea cle t'ecarga e um grande centro de explotação que se desenvol-via na ârea de confinanenLo do agüÍfero,
no municÍpio de Olínda (Fígura 7.3). Asslm, o nåximo gradiente
localrnente observado (10 m,/km) sendo menor do gue o mÍnimo re gional (21 mrzkm) necessãrio para quê a .tnf ll-Lração corresponden

te a 6t da preclpitação tivesse condições de ocorrer, deduz-se
que esta taxa de infíltração est,i superestlmada, ist,o é, que apg
nas uma pequena parcela da infiLùrada na área de recarga. infittra-se, efetÍvanente, no agülfero Beberibe ínferlor.
s cãlcuIos efetuados pela CONESP/OESA (op, cit.)
induzem ã imaginação de que os (35 - 6) 2gZ da precipítação res
tante seriam procedentes do escoamento subsuperficial ou hipodérmico, equívalendo, pois, ! ínfiltração da água no solo (atr-a
vês da zona não-saturada) sem contudo alcançar o aqüÍfero (ou

a zona saturada). Todavia, convém lembrar que o escoamento ou d&
flúvio total (ou aínda, escoamento ou defluvio superficial <1i.(ou
reto) se divide em duas partes: o escoamento superficial
"run-off r', J-ncluindo o escoanento subsuperfícial ou hipodérmico)
e o escoamento ou deflúvio subterrâneo (ou ainda, deftúvio !:ã.síco ou "groundwater run-off") que é a parce.Ia do escoamento to
tat gue provên do aqüÍfero, sendo portanto responsáveJ. pela
alimentação dos rios e riachos na época da estiagem. Assim,

o

escoamento subsuperficíal- ou hipodérmico, f azend.o parte i ni:egra3
Èe do escoamento

run-off

superficial , nada tem.a ver com o "groundwater

".

O

(Fi.gura 7.4):

mais provável de <;correr, na realidade,

é

que

t4'5tl
92
00
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-- Superfrtic potcncìome'lrico clo oqüífcro Beberibe inferior, em moio de
isie [,qpu¿ coMPEsA ,' c.P.R.M. (l ezs)]
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Linhos oquípotorciois

EsquemotÍzoçõo do dislribuiçõo dos descorgos provenienles dos
inflltroções sobre ostobúleiros do grupo Borreiros,

* .IÌ4 *

itLração no agüifero IJeberibe inf er.io¡: se processa por
rneic¡ dos mecanisrnoÊ rle percolação das äguas p::orrenientes do
a

1nf

G¡:upo Barrell:as;

somente nas ãreas oncle

o aqiiÍfero Beberibe inferÍor

af 1.ora,

ele é dito transbordante i
grande pa::te <las águas que percoJ-a:n através das zonas não-sq
tul:a.da e sat:ura.rja do GrupÕ B¿ìr:r:eiras, res$ìrrge ã superf icie

pela

tabuleiros, consti
tuir¡dc a m¿li.olr parfe do escoamento superf icial;
exsuclaçãr: das encostas escarpadas clos

a exsudação dã zona saturada do Grupo Barreiras ê a maior res
ponsáveI pela per:enização dos rios da área em estudoi
-

de conf in.-::nento, o aqüÍf elo Beberibe inf erior per
t1e ã.gua para o superior através do aqüitardo que os separai
em sìira årea

¡'o escoarnento básico consideraclo para fins de estudo da recarga do agüÍfero llebel:ibe inferior, cor::esponde ås perdas por
tranribordament:o deste agüifer-o. Sua quant,Íf icação, neste caso
em que og rios recebem também contribrrições da aqüÍfero Bar
muito grande, uma vez que o
ragirne cle recessão dos rios não pode ser estuclad.o pelos mêtodos collvencionais , mas si:n, ¡ror um mét-odo que i-eve em conta
contribuÍçcìes de mais de um aqüifero.

re.iras,

assu'mê uma complexidade

Cor:roborando com parbe do que foi exposto no pará

grafo.anterior, convóm mencionar que em estrrdos desenvolvido pe
1ä SANIIR/CONTIIGE (1970) (em Dois Unidos (zoua oeste rle Recife) ),
verif .icou-se que os

Er:ad:i-enbes

hidráulicos

I

evantados a partir

- 115 -

de mecìições dos nÍveÍs <Ie água de inúmeras cacimbas rasas al-i
existentes (que captam água da zona saturada do Grupo Darrei¡as)
apresentam-se com valores muito altos e varj.ãveis, de 30 a 200
m/km, concordant.es, pois, com a feição topográfica d.as encostas

dos vales (estreitos e profundos) formados pelos processos de
erosão regressiva dos 'cabuleiros. Àlém disso, verfflcaram-se v!
l

rias ressurgências (ora difusas ora

em formas de

bêm, uma cac-ì-mba no f undo de um dos vaÌes

fonte) e, tan-

, con ume carga hidrãu

l-Íca de l-r00 n acima da sùperfície do terreno.
Pelo visto, o quê se depreende dos est.udos
CONESP/OESA

(1975) ê gue seu "groundwat.er runoff" nada mais

da
é

do que a somatória das exsudações referidas no parågrafo ant.e -

rior

.

efeito, tomand.o-se por base os valores médios
dos gradientes hidráulicos (6,0 m/km na área de recar:ga e O,"1
m,/km na área de confinamento), obtídos de acordo com a configura
ção da superfÍcie potenciométrica originat do agüÍfèro Beberibe
inferior, estimada pela COMPESA/C.P.R.t4. (f978) co¡n dados de po
com

ços totalmente penetrantes, na região metropol-itar¡a norte do Re
cife (-Figura 7.5) e, tomando-se tanbõm o valor médio da trans
missividade (J.r9 x J-0-9 m2,/s).;.,. calcufa-se, a paitir da equação
de Darcy, a guantidade de água que se escoa anualmente na seção
de I00 quilômetros considerada. Àssim, tem-se que, em condições

naturais, ou seja,

influência de bombeamentos, a quantidade
de água que se escoa anual-mente através do aqüÍfero Beberibe in
ferior, na faixa costeira compreendida entre Recife e João pessoa, é da ordem de .(1r9 x I0-3 x 31.536 x 103 x 6.0 x I00) 36 mi
lhões de metros cúbícos, na ã.rea de r:ecarga, e, de (1,9 x t0-3 x
sem
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3I.536 x I03 x Or7 x l-00) 4r2 milhões de metros cüblcos, na årea
de confinamento.

a área de recarga 6 de permeabilldade elevada e, conseqüentemente , vulnerável à poluiçãor el"a deve ser con
siderada como área de proteção dos reçursos hÍdricos. Assim,
as águas a serem computadas como di sponlbí lidades hÍdricas são
as que podem ser captadas na área de afloramento do aqüffero Be
Como

beribe inferior.

Toclavla, esta sendo a nais afeta.da pelô contÍ

nuo processo de ocupação espacial' suas águas devem ser protegi

das contra os riscos potenciais decort:entes da cÍLada ocupação.

Portanto, em termos pluvíomét-ricos ¡ tem-se que a
quantÍdade de água gue efetivamente se j.nfil-tra na área de confinamento do aqüÍfero corresponde a (36 x.106 + 10006) 36 mtlímetros de precípitação anual sobre a ãrea de recarga. Assfrn,
sob o pontrc de vista de taxa de infiltração, corresponde a 1,?t
(0,036 'î 2,O74) da precipitação anual sobre a ãrea em estudo.
Este xesuLtado está consoante com

CUSTODïO

et aL

(1977), quando afirmam que I'devi-do

ãs condições de eirculação pro
funrla no aqüÍfero, onde as ãguas se encontram prat.icamente esta
cionãrias, somente peguena parcela dessas águas percolarn em direção à zona confinaila do aqüifero, para contrabaiançar as perdas ,por filtração

vertlcal e por

bombeamentos

na área".

De fato, quanto à guantificação das perdas por fiÀ

a CoNESP,/oESA (I975), baseada em modeJ.ação matemática, estinou gue em toda faixa costeira compreendida entre
Recife e coiana, essas perdas correspondem a 568 da quanticlade
de água que se escoa anualmente atravõs da zona confinada do
tração vertical,

-I]B-

aqiilfero, sendo os outros 448 restantes corrrjspondente s ås
cargas por bombeamentos na referida área.

des.-

Admitindo-,se que esta percentagem de perdas seja

representati.va para toda faixa costeira do domÍnio da área

em

estudo, tem-se .lo* {.0 ,56 x 4 12 x !06 ) 2,4 mlIhões de metros cúbicc¡s anuais são transferidos, por filtração vertical , do agüÍf ero Bebe¡:ibe j.nf er.tor para o superÍor,
Assim sendo, tem-se gue, em condições

naturals

(412 * 2,4), I,B mj.lhões de met¡:os cúbicos anuais correspondem

à ofert:a dos recursos hírfricos subterrâneos disponÍveis em toda
faixa cosLeira compreendida enÈre lìecif e e João Pessoa. 'Iodavia,
aguefes 2,4 milhöes de metros cúbicos anuais perdidos por filt-:raçâc verti.cal- podem, tiependen<lo de uma boa gestão dos r ect¡rsos

hÍdrj-cos, ser È::ansf <.:rmadcs em ganho (recarga) , e então,
a
oferta ¡¡äxina (recurso ::enovâvel) passa a ser considerada como
sendo de 4,2 rnllhões rle metros cúbicos anuaís. Aincla assim, pol
razões de segurança, devem ser encaradas com muita responsabili
clade nãcl só os perigos que por ventura advirem em decorrência
da int::r¡são poterLci.al de ãgua salgada, mas tambêm, e

prínc j--

palmerrte, os meicis rrecessårios pa¡:a controlå-l-os com vistas

ä

pr:oteção d.os recursos hÍdricos <la ãrea em estudo,

. À propósito da intrusão salina, a CCüUPESA/ACQUAPIAN/
PLANAT (s.c] .) ci.ta que, em conrlições naturaÍs, a cunha de água
salgada na regíão costeira que abrange os municÍpÍos de Ol-inda
e ['aulista (I2 guiJ-ôruet¡'os de extensão) encontrava-se corn seu
pé a aproximada¡ne¡lte 400 metros da Linha de costa, embora o cor
po de água doce proceCente do continente adentrasse cerca de

17
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quÍIômet.ros rumo ao nìar (Figura 7. 6) .

Ora, a vazão média de escoamento natural- do agüÍfero Beberibè inferior, em toda faixa costeira que se estende de
Recife a João Pessoa (100 quilôrnetros de extensão), sendo de
(4,2 x 106 + IOO) 0,042 nilhões de metros cúbicos anuais por
guilômetro de seção de escoamento ou (0 ,0A2 x 1.06 + 365)
ll5
m3/dia.km, e, o regime de exptotação (em 1978) da região Olinda-Paulista sendo de (5.847 m37dia.km (CoMpESA,/C. p. R.M. , l97B) )
ap::oximadarnente (5.847 x 365) 2,t milhões de metros cúbioos anuais

por guilômetro de seção, ou seja, equivalente a (2 ¿f x 106 +
0,042 x l0u) 50 vezês a oferta máxima de toda faixa costej¡a øn
preendida entre Recife e João Pessoa, 9¡ ainda,
cerca
de
(2,I x 106 + 12 x 0,o42 x 106) 4,2 vezes superior ã explotaçãg
que atualmente seria recomendada unicamente para a região Ol-i!
da-Paul-ista) , verificam-se gue .os perigos decorrentes da intrusão saLina nesta regiãor rnotivados pel-a superexplotação ora

provada, são iminentes.

ccxn

disso, acrescente-se o fato de que
ainda esLá sendo preconizada, para tocla região metrcpol.itana nor
te do Recife (36 guilômetros de extensão) , uma programação para
construção de novas captações por poços, com vistas ao atendimento de 270.882 m3 /ð.ía, ou seja, do que f aJ,ta para completar a
.Al-ém

total de 41t.OO0 n37dia (Co¡IPESA,/C,P.R.M, , op. cit.) pre
vista para se:: alcançada no ano 2000', Assim, tem-se gue rra videmanda

rada do sécu1o, o agüÍfero Beberibe inferior

estará submetido a
uma solicitação de (2'lO-882 + 36) 7.525 m3,/dia.km, ou seja, apro
ximadamenLe (7.525 x 365) 2,7 milhões de metros cúbicos anuais
por guilômetro de seção, ou ainda o correspondente a (2,1 x
106 + 0,042 x l-05) 64 vezes a totatidade dos recursos, que por
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direito, deveria ser destinad.a a todos os ocupantes da fajxa cos
teira Recife-João Pessoa quando, diante dessa situação sobressal
tante, terlam gue ser desat.ivados .inediatamente, tantos poços
quantos correspondessem (2,L x L06 - (I2 x 0rO42 x 106)) os I,6
milhões de mêtros cúbicos anuals superexplotados.

Diante de toda essa problemática, tem-se

pe5

cepção de que:

-

nesmo

se a infiltração

apresentasse valores mais

el_evados

¡

seus

efeitos refletir-se-iam em um aunento d.as restituições
aos
rioÊ, e por Ísso não se devem alimentar esperanças guanto a
um aumento substanciat das disponibitidade de água na zona de
confinamento do aqüÍfero sebeiibe inferior;
- sendo evidente a interação entre as ãguas superficiais e subterrâneas, no gue diz respeito ao uso e proteção, eLas devem
ser consideradas como duas componentes (ou subsistemaè) do re
curso ou sistema água;
- é surpreendente o fato de que, até o momento, água de elevado
teor salino (anunciando a presença da intrusão) ainda não tenha se manÍfestado nas captações ma.i-s prõximas da l-inha de cos
ta, na região Olinda-paul ista;
- o atendimento da demanda de água da regrião metropolltana norte do Reci.fe, a par:tir unica-nrente do aqüifero Beberibe infe_
rior, mesmo hoje em dia torna-se inviãveI-

-722-

7

"5.L - uvoluçáio da potenci.ometrl.a do aqüÍf ero
Apesar de não se dispor de ctados que permltam o

perfeito estabelecimento da àuperficie potenciométrica do aqüífero Eebêrj-be inferior em condições naturaj.s, ou seja, sem fnfluêncÍa de bombeamentos,. B¡lzERR.¡+ et aI . (19?0). com dados de
poços parcíalmente penetranÈes (penetração méc1j-a de 50 rnetros) ,
esboçrou, para a ::egião per:nambucana compreend.Ída ent::e Recif e e
Goian;¡ (f aixa de 50 quilômet,ros de cornpri.mento partÍndo de Reci
fe rumo a João Pessoa) a confj-guração da potenciometria do agüí
es!á mostrada na FÍgura 7.7. Por outro lado ,
coMPEsA/c.P.R.M. (1978), com poucos dados de poços tÕtal-mentæ
fero

confor:¡ne

netrantes, tambêm estímou para a regi.ão mètropol-ítana noÍte
Recife a referida superfÍcíe como nostrada na t'igura, '1 .5.

a
¡e_

do

Assim, pres;sume-se que a verdacleira superfÍcie po
ter¡ciornôtrica origÍnaI

c1o

agüÍfero Beberibe inferj-oir seja

seme*

thante ãs jã inf erÍrlas.

i975 as rlescargas por bombeanentos procedentes; ilo aqüÍfero Beberj-be inferior:, na regíão compreendída entre
Ofinda e Paratibe, eram de 26.800 ¡netros cúbicos de ãgua por
dia (9,8 x J.06 ¡n3/ano) sendo que desLe total , 15.300 (5,6 x
Em

L06 n3/ano) era¡ì captadas no municÍpio de olinda (Figuras 7.2

e

?.8). DaqueJ-a êpoca para cá, as referidas <lescargas aumentaram
por causa da desordenada demanda surgida com a repentina implan
Èação, em massa, de núcl.eos habitacj-onaj-s construídos com recur

(B.N.H.). Assim,
o aqüífero (que originalmente mosÈrava !1m fraco gradiente hidrâg
lico no senLido l-e$te-oeste) apresentava, jâ em maio de 1915,
sc¡s financej-ros do Banco Nacional de Habitação

I

¡-.

a.co¡

7. 35
7'50'
Curvo isopoienciome'trico
Sentido do escoomenlo subter16neo

-->
7.7- Superf ícìe polenciome'trico do oqüifero Beberibe inferior, esboçodj por BEzERRA e.l ol , ( t9701,
F¡GURA
com
dodos de poços porciolmenle oenerronres (penãrraiaã ri¿'¿ìõ-¿e èo
com preendido enlre Recife e Goionc (f oíia de 5o
"í;ir;;ì;;å"iãq',ao"'p.rno.bucono
porlíndo do Recife
;;ttô;;ir;s de comprrmenfo
rúmo o Joõo pessoa ).
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Seçõo polenciom{ilrico do oqiJíf ero Eeberibe inf eríor Ino regioo ÍnÊlropolíf ono norle
do Recife (enlre Qlindo e Porctibe!,sìrnulodo o portir de modelo onotítico]mosfrondo
o evolucõo dos níveis potenciome'Îrìcos ern funçôo dos tempos e dos descorgos por
bombeomen to fFon t e: CRUZ et ol. ( r.9Z 8ì].

-

1.25

-

ao 1oÌ¡go do litoral olidense, um forte gradiente no sentldo o¡ns
to (FÍgura 7.2), propíciando pois, a possibilidade de avanço
da Íntrusão salina rumo ao contlnente, embora at.ê o momento
se tenham indÍcíos de que tal fenômeno venha acontecendo,

não

DecorrÍdo 3 anos, isto é, de 1975 a l97g, novos FD
ç06 entraram e¡n funcionanento, fazendo com que o agüífero sofre-s_
se um incremento de explotação correspondente a 32.288 metros {
bicos por dia (11r8 x 106 m37ano), ou seja, a expJ-otação passou

de 26.800 nretros cúbicos para 59.088 metros cúbicos diários
12L,6 x 106 m3,/ano) . convêm salteintar gue muitos outros poços
pertencentes a particul¿rres não entraram no cômputo dá explotação em análise.

decorrêncía deste f ato,, e ta¡obérn com a f c¡rmação e expansão do novo cone de depressão, os nÍveis potencicn,,õ
Em

trl-cos registrados nos poços de OlÍnda evoluiram ainda mais.
De acordo com. a situação observada em 1978 (Figu-

ra 7.3J, o maÍor centro de explotação ainda continua sendo a
área que engloL'a o munj,cÍpio de olínda. Nesta área os nÍveis çrc
tenciométricos relativos ao cone de depressão atingiran 50 metros abaixo do nÍvel do mar, ou seja, 30 metros em r.elação à sj.
tuação observad.a em l-975 , e 60 a 70 metros em relação aos níveis
potenc.íométricos inici.ais do aqüÍfero. por outro 1ado, outro co
ne de menor extensão d.esenvolveu-se na área compreendida entre
PaulisL.a e Abreu e Lima, onde os nÍveis potenciométri cos al-cançararn 15 a 20 metros abaixo do nÍvel do mar. Os dois cones es-

tão

franco processo de expansão, e portanto é bem provável
que já estejam interligados,
em

CRUZ

et al. (1978) ,

em seus

estudos (baseados

em

-

r26

¡hodelo de sirnulação analítir:a),

propuseram gue as captações fos

localizadas ao longo da cosÈa. Assim, ã medida que a demanda fosse aulìrin.tando coÌr o teÍrpo, novas captações seríam construÍdas clistanc j-anclo-as gr acìa t j-vamente da linha da costa (Figu
ra 7.9). Nestâs condições, considerando-se que no mesmo domÍnio
apresentad.o anteriormente (Figura 7.3) pela
COMPESA/C.P.R.M.
sem

(1978) a demanda prevista para 1980 seria de 59.726 metros cúbi

cos diá¡:ios (21,8 x )-06 in3/ano), ou seja" quase lgual a expl-ot.a
ção real- verificada em 1978 (gue atingiu o valor de 59,088 met,ros cúbicos por: r1Ía ou 2I,6 x 106 m3/ano)r os rebaixamentos
náxímos seríôrn, no final de l-980, de 65r5 metros (Figura 7.8).
Estje val.or tambên é compatÍr'el com os verificados em I97B (que

oscil.am errtr:e 60 e 7l) rnetros),
Anal.i-sando a modelação efetuada

por

CRUZ

et af.

(op. c:i.t. ) e observando a confÍguração da potenciometria por eles
obtidas 1.rar:a 1981i, verif i.ca-se qrle os decl-Íni-os dos nÍveis pote¡rcio¡¡éLri.cos nesse ano poderiam atÍngir 90 metros para uma va
zão de 94.520 metros cúbicos por dia (34r5 x I05 m3,/ano), conforrne most'.ram as Figuras 7.8 e 7,f0,

E¡nbora

esta seja signifi-

cat-ivamente maÍs al.La do que aguela (21.,6 x. 106 m3,/ano) observa

da em 1978, o cone

c1e

depressão a ela correspondente

(Figura

7.I0) não chegari.a a oferecer riscos tão etevados (com relação
a intrusão salina) quanto aos cones observados e¡n 1978 (Figura
7.3). Esta vantagem das condições de segurança quanto aos perigos da intrusão salina deve-se â melhor clistrÍbuÌção dos poços

baterias retI1Íneas que interseccÍonam as finhas de corrente do aqüÍfero (Fígura 7.9).
em espacamentos reguJ"ares formando

A COMPESA/C.P.R.M. (1978), tambóm baseada

em mo-
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delo de simutação numérÍca, oropôs um esquema de atendlrnento de
demandas variável com o tempo. Assim, com a previsão de que a
expJ-otação

reglonal el-evar-se-ã para

m3,/dia (g0,6 x
106 m3,/ano) em 1990, os cones de depressão gue antes (19BO,/g5)
de senvol"vl am- se separadamente entre Ollnda e paultsta (Flgura
7.10), evoluirão no sentido de se constituirem um único, p::ofun
do e ampl-o cone resultante do interligamento rlagueles dois pri*
meiros. Com lsso, os nÍveis potencíométricos regionals at_ÍnEi
rão altitudes de 90 a 100 metros abaixo do nÍr¡ef do rnar, Analo
gamente, com a descarga de ?_40.962 m37dÍa (ggr0 x 105 m3/a:ro) ,
os nfveis potenclométri cos regionais chegarão a altit-udes cle
100.a 1I0 metros abaixo do nÍveI do mar (Figura 7.11)..
22O.g42

se percebe, as informações que espelhan o es
tâdio atuar dos conhecinentos hidrogeorõgicos da ãrea remontam
Como

ao fim da úl-tima e ínÍcio desta dõcacta. Assim, atë hoje (.I9Bg),
vários estudos complementares sugeri<los por renomados pesqui-

desenvolvldos. Dentre tais estudos
sobressaem-se: a investigação da porosidade eficaz (na zo¡ra l-i*
vre) para efeito de estimativa d.a recarga, a avaliação das restituições do aqüÍfero aos cursos de ãgua, a caracteri z aç:ão das
relações entre as ãguas doce e salgada (intrusão salj.na) e a
determinação de um número maior de dados rerativos ã conalutividade hidrãulica do agüítardo. Sem estes estudos torna-se impra
ticávef a realização de prognósticos confiáveis t¿rnto do ponto
de vista de explotabilidade do agüÍfero quanto da o-uimização cìo
uso e proteção dos recursos hidricos superficiais e subterrãsadores ainda não foram

neos.
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., luz

disponíveís, pode_se afirmar que
se continuar a praxe da superexplotação localizada não só a in
trusão salína avança::á cada vez roais rapidamente rumo ao conti_dc¡s dados

nente como também as disponibi tidade s hÍdricas do agüÍfero Be
beribe infe::ior tenderão parä a exaustão notadamente, na regi
ão cornpreend:'-da entre Recife e Igarassu.
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8.

COTE.IO ENTRE

À

Df SPONIBTLIDADE

EA

DTMÀNDÀ DE .6GUA

A de¡nanda de água da faixa costeira Recife-João
Pessoa está dÍïetamente relacíonada aos fatores que variam com
as características locais das comunidades urbanas e rurais,

Des

tes fatores, os principais são: o nümero de habiLantes a ser
atendido, a quantidade de água necessária para cada habitante,
os t,ipos e quantidade de indúst.rias a sere¡n abasLecidas" e os
tipos de cultivo e respectíïas áreas irrigáveis.
Para f ins de cálcul-o das deman<1as urbanas futu::as,
a SUDENE (1980a) considera (com base em correlações efetu.-das eq

tre as faj-xas de estratificação populacionais das cidades e as
populações urbanas municipais) que o consumo ,,per capita,'
de
água é variável com o tempo e com a mel.horia progress j-va dos pa
drões sanitãrios e dos níveis de ren.da da população. Assimf sugere aquela entidade, que seja admÍti<1a uma estratj"ficação

de

vafores de consumo "per capita", por faixa.de população urLrana,
compreendendo 6 categor j.as:

I - até 5,000 habitantes
II - De 5.000 até 10.000 habitantes
frr - De 10.000 até 20.000 habitantes

-

r34

IV - De 20.00A até 10C.000 habitani:es
\' -

VI -

L'\e 10Ù.000

aLé 500.000 hahitantes

Acirna de 500.000 habltantes

ir evolução do consumo "per capita" de ågua para o
atendímento da demanda u;bana at6 o ano 2000. estä ilusbrada na
!'igura 8 .1,
Para a demanda rural , esta foj- consíderada variave-'I lÍnearrnent.e até o ano 2000, quando então serä atingido um
valor de 100 -l-i tros,/habitante . dia (SUDENE, op. ci.t. ) .

äs ref eri<las categorias e com a e'.'olução do
corlsÉmo t'per caçrita" supra mencior:ada, estimou-se a demanda urbara (Tab,ila 8,1) e rural (TaL'el.a 8.2) por mj-crorregião e nunicípio. Em segu-ida sinte i:i z aram'-se os resultados apenas por tniCom

crorreçrião , cons íder¿'¡rclo que a população (urbe.na e ruraf ) da re
giäo met:ropol- j.tana norte do Recife corresponde a.50å da popula-

ção total de todo Recife Metropolitano, e tarnbém que a popuJ-açãc (urbana e rura1) da. Grande João Pessoa incl-uÍda na área em

estudo corresponde a 988 da f:ot-al- de Loda a Grande João Pessoa,
isto ê, l-evando em conta todo mr¡nicipio de cabelo (Tabela 8.3).
Dada a carôncia de dados sobre o consumo por par-

te das Índústrj-as implantadas e a serem implantadas na á.rea. a
coNEsP,/o.E.S.À. (1975) t projetou a clemanda in,fustr.'La1 de água
até o ano 1995, considera¡rdo as seguintes prernissas:
- "a demanda de ågua industrial será direta¡nente proporcítxral ao
valor total- da produção, independente da importânci.a relativa

o
c

FIGURA 8.J

-

Consumo"pet cop;to" (iitros /hobilonles. dic )
Êvoluçõo co consumo "per copiio "de ciuo po rd o otendimenlo do demonda urbono,
ote'o ono 2.OOO (Fonte: SUDENE, t.9eO c )
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TÀBELA

8,1 - De¡r€rlda rlrbana dc ågua (por rnunì.ciplo) utlllzådâ parâ a estlmatfvê
do consumo arédi<., "per cêpiLã'! d¿s nlcrorrcglócs pertenccntcs à faixa
coslelra l{eclfe-Joao Pesso.r' cotu previsâo para o ano 2000

Ano 2000

¡!lcrorreglão c Hunlclpfo

Pop" urbanâ

(hatlitan

Recl.f€ HetroFoll [âûo
Cabo

Jaboatão

res )

3.305. Á.40
L00,622
568.305

Horeno

Abreu e tiEa
CârrJaråj lbe

Ig¿rassu
Itarna¡acá
Itapl.ssuna

Ollnda
Paulis ta
Reclfe
são Lourenco da HAtå
l'laf.a Seca Pe¡námb.jcana
Al lânca

80,805

L50.649
'14.439
8.638

l_7.808
414.31.4

I'per cåpI tarl
/habitaD Le, dla)

Consúmo
( LLr ros

424

r.401.506.600
32,2t1 .7 00

350
495
300
300
350
300

281.310, 980
10, 387.200
24 ,241.,500

52.727.L50
22,13r.7 00
2.159.500

250
250

196.694

350
350

1..439.647

4.95

4.66L

300

293.14\
14.59r

250

7

Demanda

(lttros/dla)

4.45 2.000
166-.009.900'
(,8 842.900
"
7t2.625.27tJ
22.398.300

84.010. 784

3.641.150
6. 850

150
200
300
200

?I. 359.100

.549
5.268
4.183
49.148

250

4,881 ,250

17. 83I

250

8.16B

200

250

lracunbaen
vtcênc fa

17.551
34.100
40.329
3.399
7.L7A

Litorâ1 Paralbano

7

Buenos Âlres

2..3't 9

Car¡utanga

5.67 4

Carpilrá

Cha de AIegriâ
Condado

Ferrelrofi

G1ó¡!a do Goltã
ìuo1anã

,Itambé

Itaqu itlnga
Nezâr¿ da ¡tata
Pau Dralho
TInbaúba

l1ìiãiãia--

7r. 197
{),5t

L

L9

5.91.5

2.1t6

Caaporã

5.906

CoDde

1.,229

Cruz do EspÌrlto Santo
Juripi.ranga
PedTas de !'ogo

PiIar

Plt inbu
São

¡jiguel de ÎåJ.pt¡

Sapó

Grande Joäo Pessoa

layeux --'-Cabedelo
João Pessoa
Santa Rlta

3.884

7.750
1.3.556
4.7 45
3.6 87

35

1.134,800

1-308.200

1.053.600
62i .450

200
150
300

14.'¡4).400
4.459.500
1. 633. 600
.187 .150

4

300
300
150

10. 230.000

200

l-.435.600

23a

18.067.770
407.400
1.181.200

12.09S.700
509,850

150
200
150
150
200
250

150

184. 350

582.600

.

1..550. 000
3.389, 000

7LL.150

1.50

553,050

30.963

:t50
300

9.288.900

908.375

4L1

378.?92.380

10.363

200

31.705

250

68B.9lB

495
300

\.2't6

91,906

1.91.400

2.012.600
7.926,250
341.014.4r0
27 .57r.800
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8.2

rural de ãgua dae alcrorreglões e nunlcfplos pertencenfes
falxa costelra Reclfe-Joäo Pessoa, con prevlsão pars o ano 2OOO

Densnda

ä

ADo 2000

Microrregfão e urunlclplo

Reclfe Metropol, fârìo

Pop. rural
(habltantes)
3?.6.9L2

Jaboatão

26.'148
77.t!96

Moreno

11.541

Cabo

Abreu e Llna

1l-.019

Ca¡¡arâJibe

20.543
28.948

lgarå8su
Itarnaracá

2.296

Itopl6suma

6.925

Consulro rrper capltarl
(I

l¡ros /habttanles. dia)

Dcmánda

(

lftros /dta )

100
100
100
100
100

32"69r.200
2.674.800

100

2.054.300
2.894. 800
229 .600
. 692.500
2.496.300

100
100
100

.7 49 .600
1.154.100
7

I.101.900

Paullsta
Rec l fe
São lourenço da Mata

2.4,963

ioo

22L.804

100
100
100

22.180.¡+00

¡4atå Seca

250.226

100
100

25.022.600
2..962.500

Olfndâ

?erana

ÃTGnõã-

nbucana

Bueno6 Alre$
Ca¡rutEnga

Carpfna

gha de Al.egria
Condado

10.18L
29

.625

9.515

I00

951.500
4

2L.26'1

100
100

6.038

1-00

6

7.603

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

760.300

4,28r

Ferreiros
Gtó¡:ia do Goitã

19.056

Goiana

28.86s

Itambã

20.115

7

.214

ltaqul tlnga
Nezaré da Hata

11.701

Pau Dralho

14.615

T1¡!baúba

23.685
5.546

lracunhaem

Vlcãncla

Lltoral

lillìÂndra

Paralbano

Caaporã
Conde

Cruz do tispirito Santo
Jurlpiranga
Pedrâs de Fogo

Plla¡

PltlEbu
São Higuel de Talpu
Sapé

Grande João Ìessoa
Eayeux
CabedeloJoão Pessoa

Santa Rlta

2.938.100

1.018.100

6.642

28. 100

2.L26.700
03.8 00

7 27 .400
r. 905. 600

2.886.500
2.011,.500

668.200

1.170.100
1,461.500
2.368.500
554,600

t00

2.27 3.200

10.483,400

2.466
20.333
9.614

100
100
100
100
100
100
100
100

6"556

r00

1..439

36.347

100
100

143.900
3.634.700

r22.L42

100

12,21.4,200

90,105

I00

9.01"0. 500

6t+7

100
100
100

104.834
3.909
10.499
9.014
6.905

6.959

24.431

390.900

1.049.900
901.400
690.500
286.600
2.033.300
963.400
6

55. 600

64.700
6

95. 900

2.443.100

TABELA

8.3 -

Deoanda

(urbana e

rural)

?esso¿) que ocuParac

dé

água das populações (pertencentes

a area ea estudo, no ano

População

lftcrorreglão

(hableantes)

Mata Seca Pernambucana

Ll-tora1 Paraibano
Grande João ?essoa

ã falxa costelra Recffe -

Consuclo "per capítarl
1t tros lhabltânte . dta)

João

Demanda

(litros/dla)

Rural

Urbano

Rural

r.652.720

163.456

'424

100

700. 753 " 280

291 .7 44

254.226

286

100

84.0r0.784

25

75.915

104.834

238

100

18.067 . 770

10.483.400

r19.670

4r7

100

ürbana

RecLfe Norte Metropolltano

(

2000.

890. 208

Rural

Uibana

37

r.216

"7 40

16. 345 .600

.O22.600

l1 .967 .000

I

@
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que as indústrias possam assumir dentro dos diversos t.lpos;

o vaLor da produção e o número de indústrias, da região costefra no ano de itg75, t.o! considerado proporeional ao Lncremento verificado no Estado, no perÍodo L96A/L970 t sendo que,
par:a a determinação da taxa de crescÍmento geornêtrico, tor nou-se necessário deflacionar o valor da produção cte 1970 pa-

ra 1960, utilizando-se o Índice 18 da Fundação Getúlio
todas as indústrias foram consideradas com o

Vargas t

mesmo grau.

de im

portância, denLro dos diversos tipos selecíonados, independen
temente de sua ordem de graideza;
as observações "Ín loco" e a análise de representatividade per
mitiran concluir-se que apenas existiam 9 tlpos de indústrias
com consumo

de ãgua efetivamente sígnÍficativo, quais sejam:

. mineraj-s não metálicos;
. netalúrgica;
. papel e papeJ-ão;
. couro, peles e similares;
. quÍmica;
. sabões, velas e perfumaria;
. têxtil;
. produtos alimentares i.
. bebi<las "
Acatando a concepção da CONESP/O.E.S.À. (op. cit.)

Índustrial conporta-se variåvel Ií
nearmente com o tempo, fez-se a projeção atê o ano 2000, obtende que a evolução do consumo

- 140 -

do-se, para este horfzonte. uma denrancla glo):al de água par:a
6
f j.ns ínctustriais da r:rclem de t t73 >l I0 m3,/arro (em Pernambuco)
+ 2't x 1Co n3/ano (na Paraiba) ) 200 ¡nithöes de metros cribj.cos
anuaís (Figura 8.2).
Ouanto ao consumo agrÍcola, há a conslderar

que

.as precipj.tações pluviométricas médias mensais, embora apresen-

tem-se compatíveis com a tlenanda hÍdrica dos cultlvos,

a distr-i

bulção temporal dessa.s precipit.ações nem semPre se adequam ao
cicl-o yeçietativo das plantas. Por isso, o Goverr¡o Federal tsn se

sentido de viabitizar a implantação de projetos de
.irrlgação. Assinr, as estimativas j-ndícam que haja a necessidade
clo aLendimentÕ de ägua para irrigação da crdem <le l-0.000 rn3^,a.a¡c
p¿'eocúpado no

(CONllSl'z/O,8.

'
ja, as que

S

.4. , op. cit.

),

.às ¿ãreas cle soJ-os considerados irrigárreis,
apresen{-"am cor:rdições

ou

s€ì-

de drenagem f avoráveis ao desen

'volvinìento agrÍcola e de não necessítarem de cuidados especiaÍs
quanto ã cor:reção de acidez e adubação, estão distribuídos

pe

-

Ias seguj,.ntes localidades: Bayeux (15.250 ha) e Alhandra (4.250
ha) n na ParaÍba; Camarajibe (2.000 ha), Goiana (4.250, ha) e rga
rassu (2,000 ha) ¡ em Pernarûbuco. Deste botal, 708 são considera
das como superf .ícj-es agrÍcolas úteis e, então, tenì-se, aproxÍrna
d.amenLe (0,70 x 27"750), 19.425 ha de área efetivamente irrigäveI (CONESP/O-8.5.4.,

idem)

Portanto, esta estímativa corresponde a uma deman
da <le água para irri.gação da ordenr de (19.450 x 0,01) 194'5 milhões de metros cúbj-cos anuais, por hectare irrigado.
As demandas para abastecimento da pecuária foram

- l,ll
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FIGURA 8.2
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2.0OO onos

Previsô'o do demondo de o'guo poro o congumo industriol
do foixo costeíro Recífe - Joõo Pessoo, compreendido
n o o'reo em esludo (Apud coNEsP/o.E.s. A., 1 975 )
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estlmadao em função cla prc,jeção de u¡na unidarfe hipotéÈica denominada BEDA (bovino equivalente para demanda de ãgua), Ðsta unÍ
dade agrega a projeção de boviiros, eqüideos (eqüinos + asininos

+ muares), ovinoÊ, caprj-nos e suinos, pon<lerando o que cada espêcie utllj.za cle água em relação ao bovíno. O fator BEDÀ acLni-

te que a demanda de água de um L¡ovino é da ordem de 50 l-l trosr/ca
beça.dÍa. Assirn, tên-se as demandas de ãgua do set.or peaÉri-o pro
jetadas até o ano 2000, pare, a área en estudo, conforme mclst.¡:a
a Tabela 8.4 "
Obsersando gue as demadas para o atendimento dos

rel¡arrhcs são muito pequenas quando conparadas com as -das demais

tipologias de d.emanda, optou--se por não computá-las nos cálculos das de¡na¡rdas Èotais de água da área.
De .acordo corn

as estjmat,ivas supra, as

demard¿s

to

taís de ãgua da faíxa costeira Recífe-Joãr: Pessoa, no domÍnio da
área e¡l estudo, prev-istas paxa o ano 2000, estão¡ assim, distri
buÍdas por tipol-ogia de demanda:
Demanda

urbana

Demanda

rural .

Den¿¡nda

industrial

Demanda

agrÍcola

....,

428,5 x 106 m3/ano
2313 x 10.6 m3/ano

. 200¡0 x 106
... 194,5 x
TOTAL

.

"...

m37ano

J-06 m3/ano

846,3 x l-06

m37ano

Pelo visto, a denanda globa1 de ãgua no ano 2000
será de aproximadamente 846r3 nrilhões d.e metros cúbicos anua-is,
ou seja, estará com um déficit cie (846,3 x 106 - (47?,0 x J-06 +

TABETA

8.4 - Demandas de ãgua para o abastecimento da
pecuária existente na faixa costeira RecifeJoão pessoa (compreendida na ãrea em estuilo)
projetadas até o ano 2000.

Ðemand.a
ESTADO

de água para pecuária
(10s

ms

¡¿tto

I

)

1980

1985

1990

19 95

2000

Pernambuco

2,34

2 r80

? .¡0

4,13

4,94

Paraiba

L.3g

r,72

2,L6

2 t7O

3, 38

TOTATS

3,72

4,52

5,55

6,83

8,32

Fonte:

SUDENE, 1980 b

tt
I
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4,2 x

IQo )

) 365,1 milhões

<le metros cúl:.i-cos

anuaís, na área

em

estuclo.

Diante destas estimativas percebe*se gue,

crxì

vls

tas ac¡ atendímento das demandas globaj.s de água no ano 200Q e
posteriores a esta data, será necessãrio descìe jå pensar-.se em
.soluções complemenl-ares , tais como, por exerrpJ.o s reaproveitamen
to de águas servidas, após tratame¡lto aoeguado; aprov e j- t ament.o
ero Beberil:e superior, após trat.ame¡1to pâra re
moção de <lureza¡ e até mesmo, aproveitamento das águas do mar,
por dessalinização. caso não se adoÈem soluções que assegurerr o
das ãgr.ras

<1o aqü.Íf

atendimento das rlemandas de águ-a às gerações dg próxinro século,
assulne-se, a pr¿Õr¿, a responsabilidade pela repressão dos cli-

rej-tos ao uso desse patrímônio, que tambóm a eLas pertencem
sem o qual não haverá con¿tições de desenvolvimenLo.

e

-

9.
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CONTEXTO LEGAL REI,ATIVO ÀO RECURSO .ÁGUÀ

A partir do momento em gue o desenvoLvimento in-

dustrial- e a eripansão demográfica decorrente desse desenvolvímento reveLaram gue a água exístente na natureza consti.tui moti

vo de preocupação, do pon.to de vísta tanto quãntítativo quanto
qualitativo, é que se estabel-eceram os primeiros passos relatÍvos ao seu controfe.

9.T -

CONTEXIÐ I,EGAI,

A NÍVEL

TEDERÄL

primeiro projeto visando a elaboração cle um Código de Ãguas foi el-aboraalo peLo Prof. Al-fredo VaJ.f adão, em 1907,
a pedido do Governo Federal-. Estef na mesma época, remeteu o re
ferido projeto ã Câmara dos Deputados, onde foi aprovado com li
geiras modificações (D.N.A.E.E., 1980) .
O

Posteriormente o próprio Prof. Valladão sugeriu
uma reformulação no projeto por ele elaborado, com a f inatj.dade
de ajustá-Io às novas nolmas jurÍdicas adotadas depois da Primeira Grrerra Mundial, com referência aos assuntos da

energía

el-étrica. Já naquela época justificava o Professor:
- "o uso das águas tem se regido por legisl.ação obsoleta;
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- o poder públÍco necessiL.a co¡¡trolar e incentívar o aproveitame¡rto industrial das åguas;
- são necessárias medidas gue faciJ-item e garantam a geração
energ j,a hidráulica;

de

- o Governo Federal está em condições de minÍstrar assístência
técnica e materÍal , por meio do Mlnistêrio da Agricultura, a
guen ficou afeta a execução do código".
En OI/0I/16 f oi criado, pela Lej. 3.0'7I, o código

Ctvil Brasileiro, que passou a assegurar os direitos
sobre os corpos de ågua cont j-rìenta.i s "

da União

lr'1as foÍ só em 1933 que a reformulação do refe¡i-

projeto chegou a têrmo, e em IO/07 /.34, com a incorporação rl¡q
sugestões do Prof. \¡alladãor o projeto .foi convertido, <le acordo com o Decreto Nç 24.643, em códígo de .Ãguas.

clo

mente

seja,
ção e

tu¡:a,

o cö¿Iigo de Äguas regulamenta direta ou indireÈao uso da água par:a as primeiras necessidades da vida, ou
ele treta do uso da água para: o corrsumo (em dessedentaalimentação), a pesca, a higiene, a navegação, a agricula inclústria (principalmente a elétrÍca) , a saúde e a segu

rança pública. Ele regulamenta também alguns dispositivos d.o
c6digo civil que dizem respeito ao direito de posse e uso das
águas. Assim, o Código de Ãguas garante aos propriebãrios da ter

direito de uso das águas nela existentes, cabenilo ao poder
públ.ico a tarefa de controlar e incentivar o aproveitamento das
águas, principalmente' para fins <le energier hidráuIica.
ra

<¡

-r47faz ainda .abordagens prevendo
a proteção dcrs recursos hidricos . com visLas ãs guestões de saú
de públ.íca e de proteção cla flora e da fauna aquáticas.
O Código rle .Ãguas

.

Os Artigos 96 a 101 do Cõdigo de .Á,guas são dedica

dos específicamente às águas subterrâneas. Todos eles di spõern sg
bre a permissão para construção de obras de captação e utllJ-zação de äguas subterrâneas por proprietários de terras e/ou de
edificações, mas, com a condj.ção cle que não prejudiquem, inutj-

lizando ou poluindo, os aproveÍtamentos exj.stentes guer públicos guer particulares, e tambêm impõem responsabilídades por
perdas e danos a todo aquele que violar disposições dos ref erj--

dos artigos

A preocupação com a gualidade das águas está nos
Artígos 98 e 109. Por meio deste úItino, o cócligo expJ^icita que

"a ninguérn é l-ícito conspurcar ou contaminar as águas gue nãcr
.consome, com prejuÍzo de terceiros". E o Artigo Il.0 coloca às
expensas dos infratores os trabalhos necessários à salubrídade

das ãguas que tenham sido conspurcadas ou. contaminadas. Já o Ar

tigo 111 permite a infração do Artigo l-09 desde gue haja Ínteresses relevantes da agricultura ou da indústria, com a ressalva de que os agricultores e os industrj-ais tomen as providências
necessárias para que as águas "se purifiquem por qualquer processo ou sigam seu esgoto naturaf" e indenizem o particul-ar ou
o Governo pela conces são .
Como

se vê, o Código de Águas dispõe sobre o uso,

mas, não sobre o controle das águas.
O código Penal que

vigora descle a data de sua pu-
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bli.cação (Decreto l,eí Nç 2"848, àe 0L/L2/40 ), prevê a p::oteçáo,
unicamente, das fontes de água potável.

o código Naciona.l" cle Saúde (Decreto 49 .97 4- l.'A, de
2I/0I/6L) regirlamenta a proteção contra a poluição das fontes e
r:ecursos hÍdrícos que se destinan ao abastecilnento. l, também
estabelece e¡n seu Ari:írlo 34 que "a autoridade sauit,ária compe
tente par:tíciparâ na regulzrmentação sobre trâçados e zoneanento
de áreas url:anas e ::urais' Para aprtvação dos projetos e Lerrenos com o fim de cxtet:são e formação de rrúcl-eos urbanos, será
ouvida, sempre' a autoridade conÌpetente"
& ROCIiA, 1977)

(PoMPIJU,

I976;

BRANco

.

o Decr:eto Federai 50.877 ,' ðe 2o/06/6i, em seu Artigo Io estabelece gue "os residuos líquidos, sólidos ou gasosos, dornÍciliares ou industriais, sonente poc!erão ser Ionçados
ãs ágtras, in natttz'a ou cìepois de tratados' quarldo essa oPereçeo
não inplicar na poluição das åguas receptcras" (POMPEU, I976).
À Lei Nq 4'089' è'e 13/07 /62, regulamentada PeIo
Decrêto Nq 1.487, de 0? /LL/62, delegadâ ao ÐePartd¡nento Nacionâl
de Obr:as e Saneamento (D.N.o.S..). poderes para,controlar a PoJ.ui.ção dos corpos

superficiai s.

Quanto ao uso da terra, o Côdigo I'lorestal

(Iêi

N?

4.77I, ð,e 15/09/65) estabefece, enì seu ÀrtÍgo 2, como serrdo obri
gat6ria a preservação ou reco¡npos-i.ção das florestas e delnais
formas de vegetação permanente, ao longo das margens de rios e
Iagosr nes nascentes' nos topos e nas encostas de morros' Chegã
i"u^o . prever (Artigo 18) que o Poder Püblico !'ecleral, se necessário, venha a fazer ref lorestanìrènto de presert'ação

permarrell
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te, em terras de propriedadé privada, se o proprletárlo não o
fizer {POMPEU, op. clt.; BR-ANCO & ROCHA, op. cit.). Ssta é pois
uma maneira de lnduzfr a preservação dos recursos hídrícos.
En 28/02/67 o Decreto-Lel 303

Nacional de Controle da Poluição .Ambiental .

criou o

O

Conselho

.Artigo 7 do refe-

rido decreto estabelece que "os resÍduos lÍquldos. sólidos

ou

de qualquer estado da mat.érÍa, provenientes de ativldades Índus

triais, comerciais, agropecuãrias, domiciliares e públiðas
poderão ser despejados em águas r:eceptoras, se estas não se
narem

poluÍdas, de acordo

com

só

tor

o Artigo I deste Decreto-Lei. Po-

deião ser instituidos limites de poluição para cada caso, estabelecendo-se quer padrões para os despejos, quer padrões de gua

.lidade para as águas receptoras"

(BR-ANCO

& ROCHA,

op. cít.).

com. r".ronrção do Código de Minas de 1940 seguida de criação do atuaL código de Mineração (Decreto-Lei N9 227,
de 28/02./67), as águas subterrâneas passaram a ser considexadas
como sendo

ras

jazidas minerais e,.como talr.os proprietãrios

não são os propriietários

de ter

das águas subterrâneas, f ica¡rdo estas

ã mercê da adminlstração federal , enquanto que captação e uso
das refe::idas águas ficaram para ser ad.ministradas por qualquer
pessoa ou entidader
pec.ial

rttås

r mediante observância de legislação es-

.

.

A partÍr de 16/05/68 . o Ministério das l,ti:ras e rÌrer

gia, por me.io do Decreto NQ 62,529, nomeou uma comissão, a que
chamou Comissão de AIto NÍvel, para atualizar.o Código de .Águas
em vigor desde 1934, visando principalnente o caráter jurÍaico discipLinador do uso e conservação das águas.

-15û-

1973 O Decret_o l.ederal 73.030, de 3o/Io/73,
lnst j.tuíu a Secretaria llspecial .do Meio Àmbiente (S,E.M.A. ) subo¡:dl-na<la ao Ministêr.io do fnterior. Hoje a S.E.M.A. está no
âmbito do Ministório de DesênvolvimenÈo Urbano e do Meio Ambien
Em

te. De acordo

Artigo 1 e1a está orientada para a preservação do meio anbÍente e o uso racional dos recursos naturais, sem prejuízo das atribuições específicas de outfos ministérj-os. Dentre suas atribuições está a de el.aboraì:, contTolar e
fiscalÍzar as normas e padrões relativos ã preservação do meio
com seu

ambi.entc, em especial dos recursos hÍclricos, que assegurem

o

bem-estar das populações e o seu desenvol-vimento econômico e so

cial. Esse parece ter sido o ponto de partida lega1 para uma
ação coordenada de preservação dos ¡:ecursos ambientais (CETESB,
1984).

efeito, o II Pl-ano Nacional de Desenvo},rimento (LeÍ NP 6.151 , de 24/12/74), jâ sal-ienta a importância do
controle da poluição, sobretudo, das ãguas.
Com

relação à prevenção e ao controle da poluição
-i.ndustrj.al , o Decreto 76.389, ð.e 03/L.0/75, regulamenta a Lei
J-,413, de 14/08/75 (que dispõe sobre o controle da poluição pro
vocada por atividade industrial) e <lelegada ã S.E.M.A. pode!es
para propor critérios, normas e padrões, para todo terr-i.tório na
Com

cional , pr:eierencialmente , com base regional que evitem e corr'¡
jam os efeitos d.anosos da poluição industrial (Artigo 3), Ievan
do em conta "a capacidade de auto-depuração da água, do ar e do

solo,

a necessidade de não obstar indevidamerÌte o desenvolvimento econômico e social do paÍs".
bem como
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O

decreto supra mencionado prevê ainda tanto o

es

tabelecÍmento de condições para o funcíonamento de emPresas, Pe
los Estadoc e MunicÍplos dentro dos limites de suas cornpetêne
clas, quanto ã prevenção ou correção da poluição industrial
da contaminação do meio ambiente. Pode ser dado um tratamento
progresslvo das situações existentes de modo a melhorá-las, den

tro de um padrão preestabelecído ou proporcÍonando condições
ra uma nova locação da ativÍdade.

pa

As penalidades pelo não cumprimento das medidas

necessárias ã prevenção ou correção da poluição do meio ambiente passa pela restríção de incentivos e benefÍcios físcais, pe-

las restrições de fínanciamento, chegando mesmo ã suspensão das
atividades. A aplicação desta úLtima penalidade é de competência exclusiva do Poder Público Federal. É aprecÍada e decidida
pela Presidência da RepúbLica' por proposta do Ministêrio do In
teríor, ouvido o l"linistêrio da Indústria e Com6rcio.
o Decreto 76.389, ð'e O3/Lo/75, ern seu Artigo 8,
aponta L3 âreas críticas de potuição relacionadas no rr P1ano
Nacional- de Desenvolvimento. Entre elas encontram-se a Região
Metropolitanà àe Recife e Bacias Hídrográficas de Pernambuco'
Anteriormente, o Decreto-Lei 1'413 de 14/08/75,
que dispõe sobre o controle da poluição do meio a-mbiente por ati
vidades industriais, já preveniu que "dentro de uma poÌÍtrca pre
ventiva, os orgãos gestores de incentívos governamentais considerarão sempre a necessidade de não agravar a situação de áreas
jã crÍticas, nas decisões sobre localização industrial" (Artigo

3). "Nessas åreas críticas,

será adotado esquena de zoneamento
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urbano, objetivando, inclusÍve, para as s.ituações exlste¡¡tes,
v1a):ilizar alternati.va adeguada de nova rocalização, nos casos
maÍs graves, ae si.m como, em geral, estabel-ecer prazos razoávei,s
para a instalação dos equipamentos de conèrole da poluição,, (Ar
t ic¿o 4)

"

Ainda o decreto supra mencionaclo, del_egou:

- ã Secretaria do Planejamento da presidência da RepúËIica, poderes para propor a fixação das diretrizes básicas de z onearnen
to índustrial a serem observadas nas áreas crÍticas;
- aos Ministêrios da Indústria e Comêrcio, d.o Interior e ao Che
fe da Secretaria de planejamento, atribuições de propor o elen
co de atividades consideradas de arto interesse do desenvolvi
mento e da segurança nacional;

- å Secretaria de Tecnologia Industrial, do ¡,linistério da Indús
tria e Comércio, em articul_ação com a S.E.I'{.A. e
com o
I.8.c.E.., poderes para a elaboração de um "cadastro de Índústxias em função d.as caracterÍsticas cle poluição dos equipamen
tos antipoluidoxes gue disponham;
- ao Ministério da Indústria e Comércio, por meio da Secretaria
de Tecnologia Industriaì., a função do estabelecimento de um
Programa Tecnológico de prevenção Industrial

para prestar ser

viços ã indústria.
Em

26/O5/77, os Ministros das MÍnas e Enerqia

e

criou, por meio da porÈaria 0195, uma ComÍssão Interministerial destinada a efetuar modificações específicas no
do fnterior,

- 153 -

que concerne aos aspectos legais que conduzam ã proteção efeti_
va das ãguas subterrâneas.
As modificações introduzidas tanto pela tal Comis
são de Alto Nível quanto pela Comissão Interministerial- constituem partes integrantes do relatório

elaborado por esta última
e por e1a encaminhado, em 30/05/78, aos ministérlos pertínentes,
ou seja, aos dois ministérios supra menclonados.

ì,"y

As sugestões concernentes ãs ãguas subterrâneàs,

vlsando a complementação do Código de

a

adoção de medidas

.Á,guas

de 1934, preconízam

tais como (PACHECO, l9B4):

- "regulamentação do exercício da competência dos orgãos federais em seus respectivos setorest
- regulamentação dos "irta*.= de concessão, autorização ou licença para o conhecímento geológico, pesquisa, perfuração e
. exploração da água subterrânea;
- regulamentação das medidas condizentes com a conservação
recursos da água subterùânea, intègrandò seu tratamento
recursos hÍdricos em geral;

- regulamentação

em

dos

ao dos

matéria de projetos, normas técnicas para

a

construção de poços e instalação de eguipamentos, tratamento,
medição, ínspeção de obras e operação;

- procedimento quanto ãs indenização e fixação de renda;
- conceituação e classificação d.as zonas de expJ_oração de água
subterrânea; fixação de critérios objetivos para o estabeteci
mento de zonas de restrição, de pesquisa e livre para a explo
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ração da água subterrânea;

- normarização de dados necessårios ao sistema de cadastro e re
gistro da perfuração;
- regulamentação clas lnfrações e sanções',.
Àdernais, as refericlas sugestões, no que dj-zem res

peito ås disposições gerais, especificam,
op. clt. ) :

também,

que

(PACHECO,

- "é atr:ibuição do MinÍstêrio das Minas e Energia a administração ila ãgua subterrânea no que se refere a sua pesquisa
e
captação, competindo ao Departamento. Nacional da pt'odução Mineral (D.N.P.M.) a execução do regulamento e de seus diplomas
J.egai s ¡

- ê atríbuição do Ministério do Intrerior a administração geral
da ãgua subterrânea, no gue se refere ao seu uso e ã preserva
ção da sua qualidade, cabendo ao Ministõrio da Saúde tudo gue
se refere ao padrão de potabilidade e ä fiscalização sanitária dos locais onde são produzidas, industrial izadas e comercializadas;

- os MinÍstérios envorvidos na .adr*inistração da água subterzânea
poderão delegar poderes a entidades governamentais federais,
estaduais e nunicipais, para fiscalização da pesquisa, captação, uso e conservação dos recursos hÍdricos subterrâneos',.
sugestões até então apresentadas são mais dire
cíonadas para os aspectos quantitativos da água subterrâneas.
Às
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Ernbora representem

un grande

avanço quando co¡nparadas

con

as

disposlções do código de Águas de rg34, espeïar/a-se gue trouxes
sem contribuições mais efetivas e abrangentes .quanto âos aspec-

tos da proteção dos recursos hÍdrlcos strbtemãneos reLacronados
ã subordinação e ao controle do poder púbfíco.
À respeito do que preceÍtua a parágrafo anterior,
PACHECO (op. cít.) é ae opinião qtre se deu pouca ênfase ou margl.nallzaram-se aspectos extremanente inportantes, tals como:

' - "determinação e flxação dos perÍnetros de proteção
das obras
de captação;

-

medidas de abandono e desativação de poços;

- periodicidade no controle. óa qualidade fÍsica, qtrímica, bioJ.ó
gica e radiológica das åguas subterrâneas;

- proteção sanitária dos ¡ueios receptoxes (cursos de ãgua, Iagos, canais e solos) de efluentes;
estocagem subt,errânea de combustÍveis ì.ÍguJ-dos

e

gasososi

disposição de resíôuos urbanos e industriais;
estocagem subterrânea de produtos guÍmicos com destino indus-

trial

;

- efluentes radioatlvos provenientes de instalações nucleares;
lnstalação de cemitérios

t

a importância do geóJ.ogo 'oficial' (i.é, do órgão flscalizadori as aspas são nossas) no guadro da proteção das ãguas
subterrâneas " .
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não foj_ dacla ê¡rfase aos proÌ:Iemas de conta
mfnação de áreas agrÍ.coIas pelo uso de adubos e aqroquímicos,
Taml:árn

principalmente, os de longa permanência no so1o.
Outro aspecto preocupante é a concentração de ni_
tratos nas águas sul¡terråneas que pode ser provocatla por adubos

e aterros de resÍduos sótidos.
A LeÍ Federa! 6.662, d.e ZS/06/j9, dispõe sobre a
Política Nacional de Irrigação. Em seu ÀrCigo Z, estabelece: "O
aproveitamento de águas e çolos, para fins de írrigação, rege-se
pelas dlsposições dessa lei e, no que couber, pela ).egis1ação sg

bre águas. Parágrafo único - O regi.me de uso dos recu¡:sos água
e solo para fins de irrigação, obedecerã aos seguJ_ntes prlncípios:
f - "util,ização racíonaL das äguas e solos j-rrigáveis, atribuindo-se priori-dade à utilização que assegurar maj-or benefÍcio söcio-econôrnico

;

II - planÍficação da utilização dos recursos hÍdrÍcos e de solos de unidâde hidrográfica, mediante integração com outros planos setoriais, visando ao seu múItj,plo aproveitamento e ã sua adequada distrl-buição;

III - adoção de ¡rormas especÍais para a definição da priorJ.dade
. de util-ização da água, com a finalidade de atender ãs
áreas sujeitas a fenômenos climáeicos peculiares;
IV - definição dos deveres dos concessi o¡rários e usuários
ãgua, objetivando a utilização racioual- dos sistemas
irrigação, segundo o interesse público e social;

de
de
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V - observãncia das nornas'de prér'ènção de ende¡nÍas rurais e
.
de salinização dos solos, bem como u pr""a.rração do meio

e da boa qualidade das águas',.
Maís adiante, na Seção I dc CapÍtulo III,

a referida Lei 6.662 dispõe sobre o uso do solo local-izando os projetos públicos prioritariamente en terras do patrimônio púbIico,
prevendo a divisãö destas terras em lotes e a alienação desses
lotes sob certas condições.
Em sua Seção II do CapÍtu1o III,

essa mesma

J-ei

o uso da água prevendo e¡n seu Artigo 19 que "a utilização de águas públicas, supérficiais ou subterrâneas, para
fins de irrigação, será supervisionada, coordenad.a e fiscalizada peJ.o Itlinistêrio do Interior". O Artigo 20 preceit-ua que "o
uso das águas públicas para irrigação e atividades decorrentes,
por pessoas fÍsicas ou jurÍdicas, dependerá de prévia concessão
regul.ament.a

ou autorização do Ministério do fnterior.

Parágrafo único - Os
atuais usuáriosr gue não disponham da concessão. ou autorização
de que trata este artÍgo, deverão obtê-tas na forma a ser estabeLecida em regulamentorr (D.N.À.8.8., 1980).

Está prevista também a extinção da concessão

ou

autorização segundo uma série de hipóteses; dentre elas, aquela
em que, quando o orgão ou entidade públ-ica considera inadequado

o atendimento às finalidades sócio-econômicas do projeto de irrr9açao

.

'

À Lei FederaÌ 6.938, de 3I/08/8I, dispõe sobre a
PofÍtica Nacional do Èleio Àmbiente e dentre seus objetivos destacan-se:
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"a compatibi I i zação <1o desenvoh¡iment.o econômico- soc ia L ccm a
qualidade do meio ambiente e do equÍlibr:io ecológico";
"o estabelecimento de critérios e padrões de guali<iade ambien
tal e de nornas relativas ao uso e manejo dos recursos anbíen
taÍs", entendendo-se como recursos ambientais "a atmosfera,
as âguas interiores (superficiaís e subterrâneas), os estuários, o nar territorial , o sol-o, o sub-solo e os el-ementos da
biosfera

";

I'a preservação e restaura.ção dos recursos ambientais com

vis-

tas ã. sua utilj.zação racional e disponíbilidade permanente,
concorl:end.o para a manutenção do equi.lÍbrio ecológico prop i cío ã vida ";
¡'a ímposição, äo poLuiclor e ao predador, da ob::igação de recu

perar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, da conbrÍbuição pela utii.ização de recursos ambientais com fins eco
nômicos " .

A refe¡:ida Lei 6"938 cria ainda o Sistema Nacional
do MeÍo

te

Anbiente (SISNAMA) e o Consefho Nacíonal- do Meio Ambien

(CONAMA

).

é consti'LuÍdo por orgãos e entídádes da
União, dos Estados, do Ðistrito Federal, dos Territórios, dos
Munlcípios, pelas fundações instÍtuídas pelo poder público e tem
O S ISNÃ¡{.A

a seguinte estruturação:
: Orgão Superior: Conselho Nacional- do Meío Anbiente (CONAMA) ,
que assessora a Presiclência da Repúb1ica na formulação de di-
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retrizes da Polítlca r¡âclonal do Meio Ambiente;
- Orgão Central: secretaria Especlal de Meío Ambíente (S,E.M.A.),
que funciona como Orgão promotor, disciplinador e avaLiador da
implementação da PolÍtica Nacionat do Meio Ambientei
- Orgão Setorlais: orgãos ou entldades da Àdminfstração pública
Federal, cujas atividades estejam associadas ã preservação dos
recursos ambientais;
- Orgãos Seccionais: orgãos ou entidades estaduaís responsáveis
pela execução de programas e projetos relacionados com o controle e a fiscalização de atividades poLuidorast
- Orgãos Locais: orgãos ou entia.aes municipais responsáveis pe
lo controle e fiscalização dessas atividades, nas suas áreas
de jurÍsdição.
Os Estados e MunicÍpios têm competência para

ela-

borar normas supJ-etivas e complementares e, ainda, padrões rela
cionados com o meio ambiente, levando em conta os que forem es*
tabel-ecidos pelo CONA}ÍÀ.
Àos orgãos central-, setoriais,

seccionais, e locais competem fornecer os resultadog das análises efetuadas,
quando solicitados por pessoa legitilnamente interessada.
'

é de competência do presidente da Repúb1i.ca, mas o parágrafo único do Artigo 7 da lei que
o criou, estabel-ece como participantes do Conselho:
A composição do

- representantes

CONA¡{À

d.os Governos dos Estados

t
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- presj.dentes Cas Confederações Nacionais da Indi¡stria, da Àgri
cultura e do Corn6rcic;
- presidentes das Confederações Nacionais dos Trabalhadores
ïnclüstria, na Agricultura e no Comércio¡

na

- presidentes da Àssoci.ação Br:asileíra <le Engenharia Sanitária
e da Fundação Brasil"eira para a Conservação da Natureza;
- dols representantes de Associações de defesa dos recursos naturaís e do conbate ã poluição.
fÞstâcam-

se entre os objetfvos do

CONAMA:

- estabel,ecer, mediante proposta da S.E.M.A., normas e critérios para licenciamentos de ativídàdes efetivas ou pobencialmente polui-doras, a serem concedidasi
- estabelecer normas, critérios e padrões rel-ativos ao control-e e à manutenção da qualidade do meio ambiente, com vistas
ao uso racionaL dos recursos ambient,ais, principalmente os
hÍdricos.
No inÍcio

de l-986, enÈre outras Resoluções, o
CONAMA estabeleceu duas de grande 1nÈeresse para área em estudo:
as ResoJ.uções 001, de 23/0I/86, e 003, de 25/0I/86 (Diário Oficial da União, I7/02/86, p. 2548-2549)"
A primeira delas preceitua gue dependerã da el-abo
.ração de estudos de impacto ambiental e respectivo rel-atório

de

impacto ambier¡tal (R.I.M.A") a serem submetidos ã apr:ovação do
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orgão estadual competente e da S.E.M.À.,

o llcenéiamento de aI-

ativldades pol-uidoras, dent.re as quais destacam-se: a)
obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, taj-s co
mo: barragem para fÍns hidroelétricos aclma de 10 MW, de saneamento ou de lrrlgação, retlflcação de cursos de água, abertura
de barras ou embocaduras, transposição de baclas, díques; b) ex
tração de ¡ninérios; c) projetos urbanÍsticos acima de I00 ha ou
áreas consideradas de relevante interesse ambiental, a critêrio
da S.E.M.A. e dos orgãos municipais e estaduais compet.entes.
gumas

À Resolução de Nq 003,/86 crla uma Comi'ssão Espe-

èla1 para analisar e discutir Projeto de Lei que dispõe sobre
GerencÍamento Costeiro e ainda formular um¡i proposta gue represente o pensamento do CONAMÀ junto ao Congresso Nacional. Dos
15 representantes de entidades que compõem a Comissão, lL são
de Governos Estaduais e entre est,es está o Governo do Estado
Pernambuco. À proposta da

referida

Comissão deveria

de

ser apresen

taila no exercicío de t986.
VaLe ressaltar, ainda, a ResoLução NP 20,
L8/O6/86, do

CONAMA,

de

que estabel-ece uma classificação de águas

doces. salobras e salinas para todo o Território Nacional-. Nessa classificação as águas doces são divldidas em classe e E)ecial
e classes !, 2Ì 3 e 4i as águas salinas são de classes 5 e 6 e

as ãguas salobras, classes 7 e.8. Para cada uma dessas cLasses
eBtão listados os fins a que se destinam e os respectivos limi-

tes dos eLementos constituintes, de forma a garantir a qualidade requerida (Diário Oficíal- da União, 30/07/86¡ 1n Revista
Águas Subterrâneas, NQ 10, Ago., 1986).
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9.2 -

COMENTÁ-RIOS SOBRD

¡\

r"EGrSr,åçÃo FËDERÀL CONSULT¡\DA

l¡erlfica-se que o código de .Águas é muito abrangente e carente de detaLhamento. Por isso, ele vem sofrendo uma
série de complementações por melo de Decretos, Decretos-Le-ir Por
tarias, mas, rnanLendo sempre suas linhas gerals.
A legislação federal em vigor é capaz de dar suporhe para qualquer tipo de ação objetivando o controle e a pJle
servação tanto dos recursos hÍdrícos quanto a do solo' O que
ocorre, no entanto, é que há um grande número de orgãos (Ìlinisdas ¡ÍÍnas e Energia, da Agriculttlra' e do
Desenvolvimento urbano e do Meio .Àmbiente ) legislando sobre par

térios do' Interior,

tes do recurso água e do recurso sofo,

sem nenhuma

interaçao

ou

planejamento globaJ- Preestabelecido.

À nÍve1 nacional, a S.E.M.A. parece ser o orgão
indicado para coordenação de uma política de gestão de recursos
hidricos, cabendo aos organismos regionais e/ou estaduais e/ou

inLerestaduais a execução dessa potitica'

À Lei 6.938, de 3I/08/8l-, confere ã s.E'ì{.À" a
pr:errogat.iva aÌudida no parágrafo anterior quando a coloca co¡no
Orgão Central do SISNA.MA. Esta mesma lei deixa tambénì transpare
cer que o Governo Federal está inÈeressado em envolverr. na con'ìposição do CoNA.t'!À,, diversos segmentos da sociedade no controle
e preservação da qualidade ambiental . Isto ê muito ímportante,
pois, a participação de toda sociedade em qualquer atividade que
venha ao encontro do uso racional e adequado dos recursos naturais, facillta a aceitação das medidas preventivas que se façam
neces

s

âria

s
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9.3 -

CONTEXTO LEGAL

A NÍ.\¡EL

ESTADUÀT

Estando a área em estud.o situada ao longo da faixa costel-ra entre os Estados de pernambuco e da paraíba, procurg
ram-se conheCer as leis referentes .ao.meio. amblente existentes
nesses dols Estados. AssÍm, pôde-se verificar que em cada um de
I-es existem alguns documentos baseados nos quais são estabeLeci

das llnhas gerais de controle do meio ambiente, que são: q Leglslação. Básica Controle da poluição e a Legislação aásica So-

bre Melo Ambiente

(no. Estado de þernambuco);

o Sistema Estaduat
de Licenòiamento de Atívidades poluidoras¡ este úItimo, referen
te ao enquadramento dos corpos de água da h¿,cia hidrográfica do
Iitoral e Zona da l,lata paraibanas e, o penúItimo, referente às
normas gerais para o licenciamento de projetos de traÈamento dos
resÍduos industríais.

9.3.1 - No Estado de
Em

Pernambuco

I97? a LeÍ 6.058 ð,e 29/II/67

criou a comis-

são EstaduaÌ de Control-e da pol-uição ambiental (C.E,C.p.A.), gue

foi regulamentada pelo Decret.o 3.942 de L2/03/75, Esta Comissão
foi extinta en 3I/L2/76 pela Lei 7.267 de L6/L2/76, e substituÍda pela Companhia Pernambucana de Control_e da pol-uição Àmbiental- e de Administração dos Recursos HÍdricos (CpRlI) , que passou a ter personaLidade jurÍdica a partir de OL/OL/11 com os
seguintes objetivos (CPRH, 1986):

- "o controle de qualidade do meio ambiente - ar, água e solo;
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-' o e>(ercÍcio das funções de pesquisa e de serviços cientÍficos
ê tecnoLógicos, direta e indiret,amente relacj.onados com o seu
campo de atuação

;

- o treinamento de pessoal;
- a admtnistração e o desenvolvimento dos recursos hídricos em
todo terrif:ório do Estado de Pernambuco, visando ã utilização
racional do rneio ambj-ente;
- autorizar¿ com exclusividade, mediante expedição de licenças,
a instalação, constr:ução ou ampliação, bem como a operação e
o funcionamento de equipamentos para control-e das fontes de
poluição;

- apr:ovar I com exclusívidade, os projètos e as obras que objeti
var a autorização, concessão ou permissão para o uso de acumu
Iação ou derivaçãc: de águas cìo domÍnio estadual ou federal

,

que the seja delegada".
É permitirio å

firmar convênios com pessoas
fÍsícas ou jurÍdicasn de direito púb1ico ou privado, com a fína
CPRII

l-idade de cumpr-ir seus obj etivos

"

Artigo 11 da Legislação násica sobre Meio Àmbiente estabelece como objetivos pl:eferenciais, medÍante pagamento pelo Estado de Pernambuco, os seguintes serviços:
O

- "controlo de qualídade das águas para seus d.iversos usos,
. especial para abastecimento público;
- controle de resÍduos rnunicipais e industriais;

em

-165-

- control-e de piscinas púbficas e colet.ivas;
-

combate

a insetos i

- controle de qual-ldade de materlals e equlpamentos relacíonados
com

o âmblto de attração da sociedade.'.
Para sua subsistêncla a

CPRH

cont.arã com recursos

provenientes de prest.ação de serviços, dotações orçamenÈárias,
de créditos de qualguer natureza, recursos de capital, renda d.e
bens patrimonials, recursos de operação de

crédito, doações

e

outras receitas.
À Lei Estadual- d,e L2/I2/77 (CPRH, op. cJ.È. ), gue
dlspõe sobre a prevenção e controle da poluição ambiental define esta, do mesmo modo gue ä Decreto Federal 76.389, ð,e 03/10,/75
(CPRH, 1978) define poluição indust.rial: ,'alteração das proprie

físicas, quÍmicas ou biológicas do meio ambiente, causad,a
por quaLguer forma de energÍa ou de substância sólida, llquida
ou gasosa, ou comblnação de elementos liberados ou lançados em
nÍveis capazes, direta ou índiretamente, de:
dades

- prejudicar a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
- crÍar condições adversas ãs atividades sociais e econôrnÍcas;

- ocasj-onar danos relevantes à flora, ã fauna e outros recursos
naturais

".

A Lei Federal 6.938, ð.e 3L/08/8I (CETESB, t9B4),
jã defJ.ne poluição de uma forma mais completa: .',degradação da
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qualidade ambientel result.ante de atividades que direta ou indi
retaInente

:

- prejudiquem a saírde, segurança e o bem-estar da população;
- crl.em condÍções adversas ãs atividades sociais e econômicas;
- afetem des favoravel-men te a biota;
- afetem as condições estëticas e sanitárias do meio anbientet
-

lancem matérla ou energia en desacordo com os padrões ambien-

tais

estabeLecidos

"

À Lei astadual 8.361, de 26/09/80 (dá nova reda-

a <líspositivos da Lei 7.54L, de L2/12/77 ) estabelece, como
nredida preventiva, a sujeição a prévio licencj.amento peta CPRH.
nas seguintes situações (CPRll, 1978):
çãcr

- "a construção, instalação e ampliação de quaisquer ativÍdades
de proäução e transforrnação;
- a construção, instalação e reforma de prédios;
'- os loteamentos;

- outras atj.vidades poluidoras na forma da presente lei".
Entendido como atj-vida.de poluidora toda aguela

que

cause, na forma do Artigo 2 da Lei 7.54L, de I2/L2/77, pol-uição
ambiental-.

A Lei 8.361 determina para os infratores, uma sé
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rie de penalidades que vai desde advertência até ',suspensão de
ativfdades, por Ato do Governo do Estado, em casos crÍtlcos e
de i¡ninente ri.sco para a vlda humana, excruÍdos os e s tabe l-eci¡re¡¡
tcs Lndustrlais abrangido peJ_o Art,igo 2 do Ðecreto Lei N9 1"4I3,
ð,e 14/08/75 " . Segunclo est.e

artlgo, ',compete exclusj_vamente ao
Poder Executivo Federal, no caso de j.nobservância do disposto
no Àrtigo I desse Decreto-LeÍ, deterninar ou cancelar a. suspensão do funcionamento de est,abelecimento lndustrial

cuja ativj-,{jl
de seja considerada de alto interesse do desenvolvimento e da
Fegurîança nacional " .

'

O Decreto

.269 ð,e 05/06/.8I , regulâmenta a Le j8.361, de 26/09/80 " Nes'te Decreto é novarnente d¿rda a mes¡¡a defÍ
nição de pol-uição ambiental- conforme jã fora apresentada arrte*
7

riormente¡ isto é, de acordo co¡n a Lei 7.54L, ð,e LZ/LZ/77. para
efeito de licencía¡nento, o Decreto dã um níveL de detalhanento
maior do gue o da Leí 8.361 e especifj.ca como fonte dc poluÍçãc,
(CPRI¡,

op. cit. ):

- "atividades de extração e tratamento de minerais;
- ativÍdades industriais,
e comerciais;

agroindustriais, agrÍcolas, pecuárias

- serviços de reparação, manutenção, lubrificação, conservação,
Iavagem de produtos ou subprodutos agrícolas ou industriais
inclusive veÍculos, ou qualquer tipo de atividade comercial
que ut,ilize processos ou operações de cobertura de superfÍcie
metál-icas, bem como serviços de pintura

ou galvanotécnico-s
excluindo os serviços de pintura de prêdios e similares;

,
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sistemas públicos de tratamento ou disposição f inal' oe reslduos ou materiais

sólidos, liquidos ou gasosos

i

usinas de concreto asfãltico instaladas transitoriament-e, Para construção civll, pavlmentação e construção de estradas e
obras de arte;

atividades que utilizam combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos para fins comerclaisr incluslve os de transporte de pas
sageíros e cargas i

atividades que utilizem incinerailores ou outro disPositivo Pa
ra queima de lixo e materials, ou resÍduos, S6l-idos, líguidos
ou gasosos i

serviços de limpeza de fossas, coleta, transporte de disposição de lodos ou materiais retirados em estaçõesr bern como dis
positivos de tratamento d'água ou de. resíduos industriaís;

hospltais e casas de saúde, laboratórios radiológicos, de aná
Iise cIÍnicas e estabelecimentos de assistência médico-hospi

tafar;
- loteamento de terrenos, independente do fim a que se deslinern;
- prêdios que não cont,ém com adequados sistema de destino final
de esgotos sanitários " .

já referido, estabelece ainda os
diversos tipos de l-icença (prévia, de instalação e de operação)
e os procedimentos para cada atividade. Classifica também as
águas interiores em 4 classes, em função. dos usos preponderanO Decreto 7-269,
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tes, A classificação é muito semelhante

àque1a

adotada para

o

Estado de São Paulo, ou deja, para cada classe são estabelecidas

as condições de lançamento de efluentes

"

Estat¡elece aínda os limítes para os efluentes

a

serem lançados e especifica que os efluentes, além de atenderem

aos limj-tes, não devem conferir ao corpo receptor característ-icas
em desacordo com

o seu enguadramento.

A qualÍdade do sol-o é tratada de forma mais genê-

rica, isto ê,
daile

sem

o

esf-abe

lecimento de gualquer padrão de

gua 1j!.

.

Em

seguida vê¡n as penalj.dades que vão da aCver-

tôncia por escrita ã suspensão. das ativj-dades.
'

A Lei 9.377, de 30/IL/83 estabelece medidas de ¡:rq
teçâo do mei"o a¡nbiente, levando em conta apenas os aspectos
polui<ior:es das destilarias

de ålcool. Para o

cumprimento <1os
objetivos da fei participam do processo: CPRH, II'EP (Fundação
fnstituÈo Tecnológico do Estado de Pernambuco) i Universiclade !'ë
deral de Pernambuco (Departamento de Química Ap1icada, Departa*
mento de Sol,os, Departamento de Geologia) , Universiclade Rura.l ,
Secret-aria da Agricultura (Departamento da Produção Anilna1) " Ca
da um desses orqãos ten sua atribui.ção especifíca e de caråter
complementar (CPRH, 1986)

À Lei

.

9.860 de L2/08/86, sancionada pel.o Gover
no do Estado de Pernambuco, delimita as áreas de prôÈeção de ma
nanciais de interesse da Região MetropoLitana do Recife (R.M.R.)
e estabelece condições para preservação dos recursos hÍdricos
(FIDËM, 1986)

.

NQ
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refe¡:1da Lel já
flcou explicitado que o uso prloritårio dos recursos hÍdricos é
o abastecimento da R.M.R., podendo sèr permitido o uso para irrigação, Lndústrla e Lazer, desde que não haja prejuÍzo do abas
tecimento da população (Art.. 2).
Nas disposições preliminares da

o Art. 3 define co¡no área de proteção d.os mananciais de ínteresse da R.M.R. as bacÍas hidrográfÍcas de todos
os rios da faixa costeira perna-mbucana, os aqüíferos Beberibe e

Barreíras, além dos poços rasos e galerlas filtrantes

de Dois

Irmãos.

"

Essas áreas de proteção de mananciais foram

divi-

3 categorias. Para cada categoria foram est.abelecidas
Do¡imas de parcelamento, uso e ocupação. De acordo com essas nor
mas, as restrições são menores ã medida gue se afasta do corpo
didas

em

de água.

relação å infra-estrutura sanitária há recomendações quanto ao txatamento e à disposição finaL, tanto para
os rêsÍduos líquidos quanto para os sólidos.

,

Com

O uso de produtos quÍmicos como
como

fertilizante

ou

defènsivo agríco1a tamb6¡n est,ão sujeitos a restrições, des-

de o seu transporte, armazenamento e inanipulação até a sua forma de aplicaçãg.

vista administrativo compete à CPRH
as atÍvidades de prevenção, fiscaiização e repressão em todo o
Do ponto de

Estado de Pernambuco, para a proteção dos manancíais de interes

se do abastecimento público. Apenas a fiscatização poderá ser

exercida por outros orgãos estaduais ou municj.pais, mediante

o
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es t abe l.e

cimento de convêni.os.
Àos infratores da Lei. estão previstas penalidadr¿s

que podem levar ao enbargo da obra ou demolição
executada

da constrlrção

.

Lel N? 9"960 represente um ävanço corïl
relação ã proteção de recursos hidricos, percebe-se gue a nraior
ênfase ê dada aos i:ecuxs{f,s hidricos slrpeïfi.ciais. os recursos hÍ
dricos subterrãneos continuâm a sofrer muita interferência è
Eml¡ora essa

pouco controJ-e.

9.3.2 - No Estado da para-iba
No Estado da paraÍba são os seguintes os orgãos

ligados ao controLe e prevenção da poluição3 a Super j_ntenclêncÍa
da ÀdmÍnistração do Meio Ambiente e dos Recuxsos üÍdri.cos da p¿L
raÍba (SUDEI4¡,), criada pela Lei 4.033, d,e 20/I2/78, e o Consetho de Proteção Animal (COPAM), criado pel-o Decreto 9.396, t1e
09/03/82, decreto esse gue regularnenta a Lei 4.335, de J6/L2/SL,
a qual dispõe sobre a prevenção e contr:ofe da poluição ambiental e estabelece normas clisciplinadoras . Est-a l-ei é muito semeIhant,e ã do Est.ado de pernambuco (informação verbal de Sérgio
Rol-ím }lendonça, engenheiro da Companhia Ce Á.guas e Esgotos cla
ParaÍba )

.

Um

dos trabalhos importantes rea]izados pela

SUDEUA

foi o er:quadramento dos corpos de ãgua da bacia hidrôgráfica clo
Lito¡al e Zona da ¡4atä en classes assi.m discrl-nít:adas (SUDEMÀ,
s.d. ):

-
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classe I - águas destinadas ao abastecimento domést.1co,
talnento prévio ou com simples desinfecção¡

sem Èra

Classe 2 - ãguas destinadas ao abastecimento domést1co, após tra
tarner¡to convenclonalr ao uso da agricultura írrigada, em produ-

tos de consumo in nal;ura e na recreação de contato prlmário
tação, esqui-aguático e mergulho)

(na

;

Classe 3 - águas destinadas ao abastecimento doméstico, a¡És tra
tamento convenclonal, ã presêivação de peixes em gera.l e de ou-

tros elementos da fauna e da flora, assím como dessedentação

de

rebanhos;

classe 4 - águas destinadas ao consumo doméstico, após tratamel
to avançado, ou à naveEação, à harmonia paisagistica, ao abaste
cimento industrial , å irrigação e aos usos menos exigentes.
A Tabela 9.1 mostra as ctassificações

ríos

9.4 -

Mamuaba, Gramane

e

COMENI'.ÃRIOS SOBRE

dadas

aos

Mumbaba.

AS LEGTST,AçõqS

ESTATTUATS CONSULTÀDAS

, as J-egislações dos Estados de
Pernambuco e da Paraíba oferecem suporte para qualguer ação de
controle e preservação dos recursos naturais. Estão faltando pl.a
nejamentos globais e integrados das entidades.
De um modo geral

conta até mesmo com autonomia tanto admi nistrativa quanto financeira para atíngir seus objetlvos. Legal
mente dispõe também da assessoría das Universidades Federal e
A

CPRH

-

TA¡ELA
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9,1 - Enquadranento doe 1:r'fnclpals rios da fal.xa coeÈel.ra par:albana,
oegundo sua6 classeB de aprovelÈanento para aha6Èeclmento
domástico. ,AquÍ, essas classes varian riesde 1 ( aprove lt aurento sem
tråfanento) atã 3 ( aprove Ltax0ento após trarameut.o convencional)

CORPO

DE

.ÁqI]A

CLASSE

afluentes; da naÊcente até o encontro
rlacho Fundo, J.ncluslve.

Rl-o l{auruaba e

com

Rlo Manuaba e afluenfes; do encontro con o rlâcho Fundo até
o desague no rio Gramame.
LTTOR.AI

R1o Granane

e afluentes;. da nascenÈe aÈé o encontro

r1åcho Sånta Cruz, lncluslve.

Gr¿mar,re c afluerrtes; do encontro com o
Cruz até a corifluôncla coru o rio Ìlunbaba.

Rio

Rlo Graname; d.û encontro com o rj-o
fio mar.

Murob

Afluentes do rlo Gramame; do encontro
at6 o desague no úar.

rfacho

aba atá o

com

o rlo

com o

Santa

desaguc

ìfuababa,

Rlo Munbaba e âfl.uente; da nascente até o encontro cotrl
riacho Gauj.ão, lnclusive.
e afluenÈes; do encont::o com o rlacho
até a confluêncfa do ríacho Mussurê, lncluslve.
R1<¡ Mlrrubaba

o

Gavj.ão

Rlo Mumbaba e afluentes; do encontro com o riacho Mussuré,

irtcluslve, até o desague

Fonte:

SIJDEMA

(s. d. )

Do

rlo

Gramame.

-

T7A

-

Rural. de Pernanbuco, bem cono de
paze s de Lhe

outros orgãos especÍficos e

ca

clar apoio têcn1co.

A

SUDEMA

tem atribuições semelhantes ãs da

CPRH,

até o nomento não tenha contado com o apoio polÍtico para suas interferê¡rcias no controLe da poluição ambiental-.
embora

' Pelo visto. dispõe-se de amparo legal, tanto esta
dual quanto federal , para o uso adequado dos recursos água e so
1o. Está faltando uma visão conjunta das condíções do uso e pro
teção desses recursos, e ta¡nbém uma apJ.icação efetiva dos ins
trumentos disponiveis.

-

IO.
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ESTUDO DE CASOS DE C;ESTJ{O DE RECURSOS AMBIÐNT"â,IS

.
Conside:ram-se r:eÈursos a.mbientais os recursos nâ
turais (água. ar, solo, florao fauna, espaço, paisagc+nr) gue fa*
zem

parte do meio

ambLente.

Da pesquisa

bibliogrãfica realizada, dois c asos cle
gestão de recursos ambientais nerecerû distinção.
São eles: no
BrasiÌ, o caso da bacia hidrogrãfica clo rio paraÍba dc
Sul e,
nos Estados Unidos, o caso do Estado cia Geõrgia

10.1 - O CÀSO DÀ BACTA HIDROCRÁTICA DO RÏO

PAT{.AÎBA DO SUL

Os estudos da bacia hidrográfica do rj.o paraiba

do Sul foram iniciados pela CETESB, em !9.7 2. com a assÍstência
tébnica de consultores da organização Irlundiar da saúde e
da uni
versidade do Texas. Naquela ocasião as circunstâncias
-Oor.,au-J

objetivo a consecução cle uma solução tõcnica e ec<¡nômi
cá adequada para os probremas reraÈivos à polui.ção do vai.e
vam como

d.o

ParaÍba do Sul- (TEXAS. University,

J-g:-7).

A bacia do rio paraÍba do Sul ocupa uma posição
sui genez'io. rocaliza-se em uma área de fãcir acessibiridade
aos
três mais importar¡tes póLos de desenvolvir¡ento ¡.acionais que
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são: São PauIo. Rio de Janeiro e BeLo Horj.z.onte. Em conseqüência
dessa local i.zação, seu cresci¡nento tem sido rápido .e desornedado, fazendo com que o poder púb1ico tenha sido conduzido a es1-abelecer, per:manentemente , medidas corretivas no sentido de combaùer os impactos ambientaÍs decorrentes do mencionado crescl-

nento. Este plocedimento vinha sendo adotado ¡Ta PressuPosição
que esta seria a rnelhor maneira de proteger o melo arÂbiente.

de

A partir do fim da úl-tima década a conceituação
o
de proteção ambiental tornou-se mals abrangente, ou seja,
proced.imento mais correto para que se consiga um desenvol"vi¡nen-

to compatibilizado con a proteção ambiental Passou a' ser o do
estabel-eci¡nento de medídas capazes de prevenir imPacÈos ambientais e não só de corrlgl.-los.
esta nova conceítuação foi criado, a nÍvel
nacional , o comitê Especiaf de Estudos rntegrados de Bacias Hidrográficas (C.E.x.I.B.H.), com a f inal-idade cle realizar estudos
integrados e 'acompanhar a util-ização dos recursos hidricos, ten
do em vista a garantia do aproveltamento núltip.l-o das bacias hi
drogrãficas e o estabelecimento de diretrizes que orientem as
com

ações corretivas e preventivas minimizadoras de conseqüências

nocivas ao meio ambiente (Diário oficial

de Uni.ão, de 03/O5/82,

p.7.864)
foi implantado o Co
mitê Executivo de Estudos Integrados da Bacia Hidrográfica do
Rio Paraiba do sul (CEEIVAP) , com a finalidade de propor dire.

Subordinados ao C.E.E.I.B.H.

trizes d.e uso e ocupação das diversas áreas do domÍnio dessa ba
cia, visando o desenvolvimento sócio-econômico (integrado, har-

- r77 nonizado e compatibi 1i za<io com a proteção anbiental) da referi_
da bacia. Assin, a cEErvz*p reconr)ecendo a necessidade do 1eva3

tanento dâs atuais potencialidades da baeia, efetuou nest.È
seDti.clo um estudo basea¡Jo nas seguintes vari.áveÍs ambientaÍs
(CETESB, 19BO):

- "grau de cornprometiment,o (quantitativo e qualitativo)
cursos hídriccs;
- vazões críticasi

em

d,os

re-

diferentes seções da bacia;

pontos de. capta.ção para uso domêstico, no cÌlrso de ägua príncipal ;

vuÌnerabilidade quanto å contamínação e poJ.uição dos cursos de
água (superficiais e subterrâneas) por agroguÍmicos;
grau de comprometimento da qualida.de do recurso ar;

existência de áreas verdes institucionais ou de grandes ãreas
de vegetação;

existência de área

ocorrência de processos erosivos e/ou
de assoreamento dos cursos de água e reservat6rios;
com

- vuLnerabifidade ecotógica das áreas serranasi
- posição reJ.ativa, no conjunto da bacia, de cada seção consj-de
rada " .

estudo foi possÍveI a identificação
de áreas crÍticas, potencialmente crÍticas, e não saturadas.
Do mencionado

Por outro l.ado. levando-se em conta que a dinâmi-
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ca do processo de de.senvolvinento (do ponto de vista das tendên
cj.as futuras de crescimento quer. denrográfico quer de setores da
economia) l:aseia-se na proteção das condições ambientais futu -

ras, foram ta.¡nbém .identifiiadas ãreas com diferentes níveís de
desenvolvimento futuro, e aind.a avaliadas as possfvels conseqüências da ocupação das mencionadas áreas â luz da proteção am
bient

a1

vez conhecidas as potenci a l-idade s , as condições ambientais e as tendências de desenvolvimento, foi possÍvel o estabelecimento de um quadro da criticj.dade ambiental para a bacia., com a hierarquização de seus diferentes trechos. As
Uma

sin, foram definidas as seguintes áreas

(CETESB,

op. cit.):

- áreas frágeis: mesmo não apresentando problemas de criticidade quando à qualidade da água e do ar, e ainda quanto ã ten
dênc.ia ao desenvolvimento, apresentam condições que justificam a carêncía de proteção (relevo acidentado, cabeceiras de
córregos, matas naturais, processo erosivo)

i

- áreas de al-ta crÍticidade: já saturadas (tanto do ponto de vig
ta da assimilação de poluentes quanto da ocupação) mas com al
ta dínami ca de de senvolvimen to , o gue torna mais graves as
condições ambientais do futuro;
- äreas de média criticidade: suas condições ambientais pèrmitem o desenvolvimento futuro das atividades econômicas;
áreas tampão: indepenclente de suas condições atuais, são consideradas criticas,

reLativamente ãs posições na bacia.

-

J"79

-

Este guad.ro serviu de base tanto pära o macrozoneamento de uso e ocupação da bacia quanto pa¡ja o estabelecimerr

to de díretrizes mais especÍficas cono, por exempl-o, a J.ocalizê
ção de tipos de lndüstrias cLassÍficadas em função do potencial
poluidor de cada uma delas. Consoante os tÍpos de indüstrias fo
ram assim cLassificados (CHTESB, 1981):

"Tipo I¡ - baixo/mêdio poterrcj.aj- poluidor do ari baixo poLencial
poluídor da ågua.
Tipo J2 - balxo,/médio potencial poluidor do ari médio potencial
poluidor da água.
.
Tipo I3 - baixo,/médio potencial poluidor do ari al.to potencial
poJ.ui.dor da água.
Tipo 14 - alto potencial poluidor do ar; baixo potencial pofuidor da água.
Tipo f5 - alto potencial poluidor clo ar; médio potencial
Iuidor da ágrua .

po-

Tipo I6, - alto potencial poluidor do ar; a1to potencial
'
luidor da água. "

po-

'

As áreas de proteção de mananciais foram cl-assifi

cadas de acordo com suas respectívas posições relatívas,

uso atual do solo e da água, levando

errì

Lip:

de

conta. pri-ncipalmente,

os nÍveis de restrição de uso e ocupação da bacia.
As ãreas restantes foram classificadas em função
de suas respectivas potencÍal.idad.e s e de seus respèctivos nïveis
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de criticidade" .AssÍm, nas áreas . consideradas frágeis, deverâo
ser desenvolvidas apenas as atívÍdades de ref lorestamento, a
formação de parques, a crlação de reservas e matas naturais. Nes

tas áreas não deve haver implantação de indústrias, mesmo que
estas sejam de baíxo potencial poluidor.
crÍtérÍo da ocupação das terras valparaibanas
envolveu, al-ém dos tipos de uso, os tipos de áreas de cada um
de seus trêchos. Assim, foram estabelecidas as seguintes catego.
O

rias de áreas com suas respectj.vas ca.racteríst.icas
(cETEsB, op, cit. ) !
-

".Á.R.EA URBANA

de

uso

E DE EXPANSÃO UnsaNa: comporta as atividades ur-

banas de modo gera1, incluindo indústrias de baixo potencial
poluidor j

-

.ÁREA INDUSTRIAL:

destinada ã localização de indústrias de mé-

dÍo e albo potencial poLuidor, e atividades correlatas. Deveae evitar, nestas áreas, a impLantação de loteamentos residen
cials t
-

ÁREA AGRfcoLA:

vído
*

destinada prioritariamente, à agricultura, de-

ãs. condições

favoráveis do solo e relevo;

E DE pEcUÁ.RrA: adequada à alguns tÍpos de cultu
ra e pastågens, Poderá servir, também, para a expansão r:rbana;

Ã.REA AGRfcoLA

.6.REA

DE pEcuÃRrÀ E R¡FLORESTAMENTO: área

de solo inadequado

à

agricuLtura. de relevo acidentado, adequada ã pastagem e silvicuLtura;
-

ÁRnA DE REFT,ORÐSTÃÌVIENTo

E

PRESERVAçÃo:

áreas com dec1ividades
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ãcentuadas, sujeitas à erosão" Devem set' preservadas de ocupa
ção intensiva;
ÁF¡A ESPECIAL: destinada à contenção dos processos de conurba

ção, observados no eixo da via Dutrai

-

.Á.REA

DÐ PRoTEçÃo

A M¿,NANcrArS: destÍnada ã proteção dos

manan

ciai-s superflciai5 de abastecímento urbano. Contpreende as baclas de drenagern dos pontos de captação utilizados;
-

.Á.REA

DE PRESERVAçÃo PERMÃNENTE: compreende

vas FLorestais

-

d.ef

os pargues e Reser

inidos por lei;

as áreas pertencentes ao Estado e ã união, com uso especÍfico;
ÁRËA TNSTTTUCIONAIT: compreende

- Ãnne DE AGRopEcuÃRra n REFLORESTÀMENTo: reúnem as características das áreas "AgrÍcol-a e de Pecuária" e de "Pecuåria e Re, florestamento", já cj.tadas. Definida unicamente para o Estado
Gerais, por não existirem levantamentos gue permitam
o estabelecimento de classes de capacida.de de uso do solo e a
consegüente diferenciação de uso. "
cle Minas

ã área industrial supra mencionada, houve
a necessidade de subdividi-Ia de acordo con as seguintes catego
rias (CETESB, 1981) :
OuantÕ

"áreas de categoria A: caracterizam-se peJ-a ptedominãncia do
uso industz'ial, sendo aceitáveis outros usos urbanos, tais co
mo residencial , comercial , de lazer e equipamento social
e,

ainda, a agropecuáría; são conforme as indúsLrias do tipo Ir
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e Iz¡ ficam restrítos os

demais .tlpos de.

indústrlas.

- áreas de categoria B: caracterizam-se pelo uso estritanente in
dustriaL, em zonas de proteção da gualidade das águas, aceítando-se, apenas, os usos compatÍveis com esta atÍvidade, ou
seja, o comercial e eguipamentos social e ainda, a silvicultu
ra e a agropecuária; são conforme as indústrias de tipo Ir e
I¡ - caracterizadas como "indústrias secas"; ficam restritas
as lndústrias de tipo Í2, Itr Is € 15¡ êItl função de seu poten
cial poluidor da águà.
.

- áreas de categoria C: caracterizam-se per.o uao esttitamente in
dustîial, en zonas críticas de qualitlade das águas aceitandose, apenas, os usos compat-iveis com .esta ativídade, ou seja,
o comercial , Iazer e equipamentos sociais e ainda, a silvicul
tura e a agropecuária: são conforme as indústrias de tipo rq
e Is; são aceitáveis as do tipo fr e Iz; ficam restritas as
indústrias de tipo Ig e Is, por apresentarem alto Potencial- po
luiilor de água.
- äreas de categoria D: caracterizann-se pelo zso esttitanente in
duetríal, aceitando-se, apenas, os usos compatÍveis com esta
ativídade, ou sejar o comercial e -équipamentos sociais e aÍnda. a agropecuária e sil-viculturai são conformes as Índústrías
de típo I¡ e Is; são aceitáveis os demais tipos de indústriðs,
sendo as de tipo fs e fG, ccrndicionadas ã avaliação do impacto ambiental-".
exposto verifica-se que o quadro de potencieli
dade juntamente com o quadro de criticidade ambiental incorpora
Do

-
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dos aos tipo de uso (industriai,

agropecuãrio, exploração mirre*
ral e outros usos) e aos tipos de área (definidos em função do
uso preferencial e aceitäve1 de cada um deles), conduzir:arn à
elaboração d.o macrozanento em escal.a de trabalho de I:100.00e

e posteriormente
chamado

gem

em escala cle 1:500"000

para apresentação no

Projeto cerencial 0003/79 do CEETVê,P.

A anál-ise de todas as variãvei-s ambientais deu ori
à proposição de riÍretrizes de uso e ocupação da baciâ hidro

gráfica do rio Paraíba do Sul. Estas diretrj-zes (TabeLa l0.t)
foram transfor¡nadas em instrumentos fegais indutores e rest,riti
vos a ca<1a tipo de uso e ocupação da referida bacia. Tais j.nstrumentos esfão contidos no Decreio n9 87.561. de L3/Og/82 (piár-io
OficiaL da União, de I4/O9/82, p. :-.7.150).
o referido decreto dÍspõe sobre medidas de proteção do meio ambiente da área correspond.ente ã bacia hidrogråfica do rio ParaÍba clo Sul. Dentre elas enumeraram-se as segui.ntes (artigo 2):

-

i indicando-se as zonas preferencial_mente des
tinadas ã indústria, ã expansão urbana, agricultura e à pr:ote
"macrozoneamento

'ção ambiental

- implantação,

;

caráte:: prioritário,

de sistemas urbanos

de

abastecimento de água e de traÈamento de esgotos em todas

as

ern

ciclades localizadas na bacia;

- control.e da pol.uição industrial das unidades proclutivas exist.entes ou qÌre venham a impl-antar-se na área da bacia;
- utilização dos instrumentos legais disponÍveis e dos incenti-

IÀBELA

10.1

- Dlretrlzes

propostae parå c uso e a ocupação då bácla hldrogrãflca do rlo Paråfba do sul, de acordo
'coû o quadro de pctenc lålIda des, -de c¡lticldsde silbtental, do nacrozoneå[eD to, da classlflcação das
âreâs e suaa respectlvas caracterlstl,css de usc

us0

USO INDUSTÎIÀL

ourRos usos
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q
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rt
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X
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0
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- locallzação puntusl, com forma de exgloreção
- Pen¡{tido após anãllse de lmpacto anblental
- Àpós a elaboração de Plano de l,laneJo

Fonte: Proleto Gerencisl CEEMP-0003-EX/80-A (1981).

0(2)
defl.nlda

0(2)

0

-r85vos financej,ros governanientais pðra assegurar o controle
potuição hÍdrica e a preservação ambiental. "

da

exige também gue as alterações no prq
cesso produtivo das Índústrias exlstentes na área da t¡acia soO dècreto

permitídas quando, comprovadamente, não agravaren a
gualídade de seus efluentes (artigo 4).
ment.e serão

A autoÌlzaçãc para a pesquisa mineral e a conces_
são de lavra. de [Li-nas, na referlda bacfa, clependerão da apresen
tâção de estudos de avallação do i.mpacto ambiental e cla ma¡rf fes
tação favorável da S.E"U_A. (artigo ?).
Os orgãos federais gestores de recursos financei_

ros destinados a serviços de fo¡nento ãs atívicrades de desenvorvimento sócio-econômico darãoprioridade aos financiamentos¿
tanto para a im¡:J.antação de serviços de abastecimento de âgua e
esgoto sanitãrio, como para a aquisição e ínstalação de eguipa_
mento de controle da poluição industrial
na área da bacia (ar_
tÍgo 10).

rO.2 - O CASO

D.¡r, GEORGTÀ

(EE.UU.) criou em ig72 o
Ðepartanento de Recursos rÌatutais constituÍdo por quatro divisões: Divisão de proteção AmbientaL, DÌvisão d.e pargues, Recre_
ação e Locais Hist6ricos, pivisão de Caça e pesca, e, Di.visão
d.e Recursos Costeiros (KUNDÐL & BRXM.AN, I9g2).
O Estado da Geórgia

A Dítíaão de Prot.eção AnLtiental, por sua vez, foi
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dividida

em

seis seções com as seguintes funções:

Seção ile Proteçã.o da. Terua

- Gestão de resíduos sótidos
- Gestão de resíduos perigosos
- Controle de erosão e sedj.mentação
- Controle de mineração a céu aberto
Seção ite Proteção do llr

- Monitoramento do ar ambiente
- Monitoramento de fontes potencial.mente poluidoras
- Dxigências e concessoes
* Vistor:ia de novas fontes
Seção de Seroiçoe Geolîgícos

- Estudos geológicos
- Programa acelerado de ãguas subterrâneas
- Estudo de recursos hÍdricos

em cooperação com

- Levantamento topogrãfico
- Programa LANDSAT
Seção ile Coordenação de Pz,ogramas

- operações regionais
- Operaçoes por computadores
- Laboratório de qualidade de água

outras

en Lidades

-tB7-

- Laboratório de control,e de clj_stribuição

<le água

para al:asteci

mento

- Laborat6rio de controle da gualidade do ar
- Radlação ambj-ental
- Participação do público
Segão de Pz,oteçäo da Ãgua

- Controle da qualidade da água: municipal e industrial
- Pl-anejêmento e gestão de contr:ole de fontes
- Gestão de construções
- Programa de abastecimento de água para fins domésticos
- Programa de treinamento de pessoal de operação
Seção

ile Gestã.o do Reeunso

Ã.gwa

- Estratégia de gestão do recurso

água

- Alocação de ãgua (superficial e subterrânea) para abastecimen
to
-.Programa de proteção de barragens

o organograma do Depaitamento de Recursos
Naturais tenha sofrido algumas modificações desde 1972, sua estrutura básica permanece a mesma. Assin, enguanto a seção de
Gestão do Recurso Água cuida cla quantidade de água destinada pa
ra os diversos usos a seção de Proteção da .Á,gu a zela pela quaEmbora

lidade desse recurso.
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A Seção de Proteção da Terra incumbe-se de gerir
guatro leis estaduaj.s sobre atividades gue influem diretamente
na qualidade das ãguas. Alé¡n desta j-ncumbência a referida seção é responsável ainda pela gestão da recuperação e conservação dos recursos naturais pertencentes à União.
Às atividades do Departamento de Recursos Naturais

são supervi sj.onadas por um Conselho de Especialistas em Recursosi Naturais compostos por quinze menbros norneados pelo governa

dor, con mandato de sete anos.
I980 o guadro técníco-administrativo do Dep¡r
tamento de Recursos Naturais contava com quase 1.300 pessoas.
Em

Destas, 338 pertenciam ã DÍvisão de Proteção Àmbientat.

10.2.1 - Gestão htegrada do Recurso

Água

No Estado da Geórgia tem sido utllizaråas tanto as

åguas superficiais quanto as águas subterrâneas.

Àntes de 1972 o Estado exercia um papel muito ti
mitado na. gestão de seus recursos hídricos. As responsabi lidades

vários setores das administrações estadual e federal . Por isso, o programa de gestão do ,recurso água
sofria constantemente alterações por parte do governo federal-.
eram fragmentadas entre

Por volta de 1972 existiu uma grande preocupação

popular sobre a possibilidade de Íntrusão de ågua do mar ao lon
go da costa da Geórgia, causada pela irrestrita
explotação de
água subterrânea para usos municipais,

e principalmente indus-
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triais,
para controlar a referida explotação o govelîo dä
Geórgia, em 1972, promulgou uma Lel de uso da .Ãgua subterrânea,
pela gual. a explotação dessa água, acirna de 37gr5 m3/d ou 15,?7
m3,z¡¡ (100.000

gatões por dia), teria que passar pela. aprovação
do Departament-o de Recursos Naturais at.ravés <1a Dlvisão de proteção Ambíental . Est-ava excluída desta exj.gência a explotaçäo

para f irrs agrÍcolasr e para usos em abatedouros tle aves
t9B0 )

(l(uNDEL,

.

A partir de 1975, com o rápido crescj.mento da demanda de água para irrigação, manifestou-se um problema origir:a
do pela distríbuição concentradå (rro tempo e no espaço) de água
para a agriculÈura, o guaJ- se agravou com è coincidência clos pe
rÍoclos de mais baixos nÍveis de água subt_errânea.
Às terras irrigadas do Estado da Geõrgia aumentara¡n de 4.047 hectares (l-0.000 acres) em f95t para 2_92, J-93 r4 hec

tares (722.000 acres)

t9?8. Só entre Ì977 e l9?g houve um
aumento correspond.ente a 52.6lL hecta::es (130.000 acres). As_
sim, sendo a capacidade de reservação de água superficial mais
em

onerosas do que a de água subterrâneas, espera-se que esta ve_
nha a suprir grande parte das futuras necessidades da j_rrigação
(STEEr,ER & MOR.ANDT, l_983).

Diante dessa situação a indústria (atê então, a
maior consumidora) foi diminuindo seu consumo de ãgua subterrânea e começou a uti].izar ãgua superficial como medida de prote
ção da primeira.
Em

l-977, com a verificação cle que os nÍveÍs

de
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água subterrânea estavarn baixandô cada vez ma-i-s, e como consegüéncia, já ocorria j-nÈrusão de água de má qualidad.e, o governo

da Geórgia batalhou e conseguíu a autòridade para executar as

exigências da Lei Federal de Control.e da Poluição das {guas, en
vi.gor d.esde L972, autoridade essa, só. até então delegada ã
Agência de Proteção Àmbiental dos Estados Uniclos. De posse da
ref erj-da autoridade o governo estadual aprovou, ainda em 1977,

å sua Lei de ConLrole da QualÍdade da Água, em vigor
desde 1964, dando poderes ã Divisão de proteção
Ambiental
uma er¡e¡ìda

(admi-nistrativamênte subordinada ao Departamento de Recursos

Na

turais) para exigir dos usuários, como medida de proteção ao re
curso água, un pedido de autorização para captação de águas superficíais quan<ìo estas excedessem d.e 378,5 m3 /d.ia ou 4,38 fitros por segundo (100.000 gal.ões por dia). Continuavam ainda
dispensados dessa exigência os usuários de água para irrigação.

A íntenção do gove::no era a de dar suporte legaÌ
ã Divisão de Proteção Ambíental para que apenas esta tivesse
condição de integra:: a gestão do controle (quaiidade e quantida

de) das águas (superficiais e subterrâneas) do Estado. Assim, a
Divisão de Proteção Ambiental, embora. vinculada ao Departamento
de Rêcursos Naturais d.o Estâclo, tornou-se semi-autônoma e absor
veu as funções do Departamento de Minas (gestão das áreas de mi
neração) , do Departamento de Saúde (gestão do controfe de quati
dade do ar, gestão da disposição dos resÍduos sõlidos e contro-

l-e do abastecimento de água) e do Conse]ho Estadual de Control-e

da Qualidade da Í,gua.
Em

l-980 o Estado sentindo-se agora

em sltuação

- rgt privil,egiada Frara <lef lagra:: um programa de gestão cle água integrado, Í,nduziu a Divisão de proteção Ànbiental a forml¡lar um
plano para a consecução desse pr:opósito.
Ào inicíar a formulação do plano a

Dlvisão

de

Proteção Alnbiental perr:ebeu que embora contasse con a estrutura

organizacional. e o suporte _legal para desenvolver o prograna,
ai¡rda assim, faltavam-Ihe dados (tanto quantitativos guant.o qua

Litativos) referente ås ãguas superfÍciaÍs, e principalmente
às ãguas subterrâ¡¡eas para que o plano fosse sensatamente elabcL
rado

.

Para â obtenção da maior parte desses'darfos (dis*

ponÍveis

a Divisão de proLecão Ambierrtal" levou a cabo urn conjunto de medidas o¡reraci.onais co os seguintes objetivos: entrosamlntcj com outras entidades esLaduaj-s
e federais; coordenação de esforços no sentido rle inventariar
os dados hidrológicos e hidrogeolõgj.cos disponÍvej.s nas agêrrcías que vêm executando trabal-hos de pesquisa no Estãdot e inem

outras instituições)

tegração da gestão da quantidade e <la qua.l.tdade do recurso

ã.gnra,

maior impulso dado pela DÍvísão de proteção embiental , nesse sentido, foi o d.a contratação de uma fj-rma de corì
sultoria para cond.uzir um estudo de estratégias que deveriatn
O

ser empregadas para o Estado gerir: seus treëursos hÍdricos" Desse estudo foram identif -i.cadas as seguintes caracterÍsticas prin
cipais de gestão, que seriam desejáveis, tendo eln vist,a a então
situação

(KUNDEEL

& BRE¡4AN, 1982)

:

- "util-izar o Drocesso de perrnissão atualmente em vigor para que
o Estado possa exercer a gestão de seus recursos hÍdrícos;

-r92- lnsistir, junto ao governo f ecieraÌ, no ponto de vista de que
o governo estadual tem prioridade de uso do recurso ågua do
Estado;

- coordenar e harmonizar as atividades das ínstituições f ederais
rel-acionadas com o recurso água, de acordo com os objetivos do
Estado;

- Íntegrar a perrntssão concernente ã retirada de ãgua para fins
de abastecimento, com a permissão relativa ao J-ançamento de
resíduos, nos cursos de ãgua do Estadot

-

flexÍvel aos atuais problemas das categorias legiprovidas de isenção do sistema de permissão de uso

permanecer
tímamente

da água;

- encorajar e obter o envolvimentÖ púbIico durante o processo
de gestão do recurso água;

- manter o Estado

sempre atualizado com

de seus recursos hidricos.

o inventário dos

dados

"

tais como: providências para que irrigadores emitam, peri.odicamente, relatórios contendo informações sg
.

Questões

bre a quantidade de água por efes consumida; delineamer¡to

de pre

proteção dos
usuários de água subterrânea contra a violação de seus direitos
de usoi distribuição temporal da explotação rfas águas subterrâgramas de prevenção da int.rusão de água salgada;

neas; adoção de taxas máximas de bombeamento; exigências guanto
às profundidades e aos espaçamento entre poços devem ser resol-

vidas no futuro tão logo se di.sponham de consenso popular e

de
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dados confiãveis para que se possa elaborar o plano e por em
prática o programa de gestão recLamaclo (KUNDEEL & BREI4ÀN, op.

clt

.).

Para desenvolver a estratégia gue incluia

as ca-

racteristicas supra mencionadas, a firna consultada Ìecomenclou
que a Divisão de Proteção Ambiental não sõ mantenha seu prosrade gestão cìo recurso água com o exercí-cio cla referÍda estrratégÍa, mas tantbêm dil:ecione suas preocupações para a elaborama

ção de relatôrios de avaliação das potencialidades hÍdricas das

bacias hidrogråficas do Estado para que se tenha condições cle
aprj.morar gradativamente o programa com a introdução de novos
dados.

Os refer-i-dos rel_atórios constituir-se-iam de dr¡as

parLes

(HATCIIER & WHITE,

1983). A frrimeira seria des¡tinada ã:

- obtenção de inforrnações baseadas nos estudos das <iisponibilidades clo recurso água (superficial e subterrânea);
- identÍficação da existôncia cte possÍveis problemas relacionados com o recurso água.
Estes estudos seriam conduzidos no senticlo d.e reu
nir todas as informações existentes sobre o recurso água de cada uma das bacias ou regiões hidrográficas do Estado. Assjm, t¡n
to os probl-emas rel-ativos ao recurso água guanto as incoerências
dos dados bâsicos poderiam ser clelrectados e vislumbradas as pos

sÍveis solrrções.
A segund;r parte dos relatórios de avaliação conte
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ria as

J-nf

ormações procedentes dos. interessados no

processo

de

desenvolvimento, estabelecj,dos nos dominlos de cada bacia ou re
91ão hidrográfica. Assim, esta

parte dos relatórios deveria

con

ter:
sumár1o de todos os planos e programas

áqua, em desenvolvimento

e

ct

relatlvos ao

recur:so

serem desenvolvidos ;

- prevÍsões quanto às demandas de ágrra para diversos fins e diversas etapas a serem alcançadas.
:

l

- identificação de possíveis conflitos ou incompatibilidade de
programas de uso de água entre entidades ou ínstituições fede
rais, estaduais, munÍcipais, particulares ou grupos econômicos i

- delinea¡nento de um programa de gestão, lnclui.ndo opções para
alocação de água para fins competitivost
- priorização localizada do uso da água;
polÍtica do aproveitamento da água para usos internos;
cJ-assificação das águas de acordo com os padrões de usos pre-

ferenciais;
previsão de futuros problemas ambientais decorrentes do uso
impróprio das ãguas e proposição de soluções;

- priorização de levantamentos de dados.
rel-atório de avalíação das pot.enciaf idades se rao rotineiramente utilízados na gestão dos programas de permis
O
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são de uso de água para abasteclmento e para rançamento de resí
duos. Eles serão continuanente atuali-zados pela Dlvisão de pro-

teção e'nl:iental à medida que as decisões sejam tomadas
& WHïTE,

(HÀTCHER

op. cit. ).

IO.2.2 - Prir:cipa_is tãl)bls[as

da Gestão fntegrdda do neorso Áala

"

Esforços no sentido de se desenvolverem programas
de gestão integJ:ada d.o recurso ågua têrn sido direcionaclos, d.e
unra

maneira geral, para as åguas superficiais,

Este ê, por

plo, o caso da integração da retirada de águas superficiaJ.s
o lançamento de resïduos nestas águas.

exem
com

As tomadas de decisão adotadas no caso da inteqr:a
ção das águas subterråneas são diferentes daquel-as leg_itimadas
para a integração das águas superficj.ais.

Atuafmente a naior preocupação com a água subter
rânea na Ge6rgia prende-se ã possibilidade de contaminaçâo da
zona de água doce dos aqüiferos costeíros, motivada pela intrusão da água salgada procedente do AtlântÌco.

A j-ntrusão de ãgua salgada pode ser controlada pe
la retirada de água doce. Este é um prob).ema tÍpico de gestão
integrada da qualidade e d.a quantidade de áqua subterrânea.
Para a permissão de uma retirada de água subterrâ
rrea a Seção de Gestão do Recurso .Água deve ponderar se essa re

tirada pleiteada reerrltará, ou não, na intrusão de água de
gualidade.

má
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Por decisão do Círetor da Divisåo de Proteção An-

biental, urna df¡ninuição no tempo de ::etirada de água subterrânea
para as novas indústrl.as tem sido exigida a fim de prevenir a
lntrusão de água salgada.
Exército Anericano conduziu um estudo na regi.ão de Savannah, para determinar de que
maneira o problema de intrusão deve ser tratado. Do referido es
tudo foi recomendado que sejam permítidas retiradas de águas
subterrâneas apenas par:a novos usos municipais e que, no futu
O Corpo de Engenheiros do

ro, as águas para usos industrÍais sejam supridas por águas superficiais (U.S. ARMY CORPS OFENGINEERS, 1983). Assin, a decisão de reduzir o uso das águas subÈerrâneas para o consumo ôas
novas indústrias deve contÍnuar.
A1êm

da intrusão de água salgada, outras possíveis

fontes de contaminação são os derramamentos e vazamentos de
substâncias tóxicas, as práticas de uso de terra (operações de
mineração e agrÍcola) e as construções inadequádas dos poços.
jr Legislação que estabelece normas para captação
de água de poços (Vlater Wel-l St-andard Act) não explicita se tra
ta-se de um mecanismo de fiscalização aos profissionais de sondagem ou de u¡n instrumento de pr:oteçãò da qualidade de água
subterrãnea. Esta questão tem deixado a Divisão de Proteção

Arn-

biental en uma situação bastante incômoda para o desempenho
seu papel resguardador da qualidade da água do Estado.
Uma

subterrânea é com

de

outra preocupação sobre a contaminação de água
o uso de agroquimicos aplicados por quaisquer

métodos. À descoberta de dibrometo de etileno em alguns dos po-

-r97ços de irrÍgação (não só no Estad.o da Geõrgia mas, tambémr ên
outros Estados) fez com que a Divisão de proteção Ambiental pro

ibisse o uso deste formiclda. outros agroquÍmicos são encontrados nas ãguas captadas por melo de poços, mas, em baixa concen_
tração que não just.lficam atitudes proibitivas (KUNDFTF:T. & VB.RNER¡
Le82)

.

São tantos os problemas enfrentados

pela Divisão

de eroteção Ambiental/ gue est.a crÍou internament.e una egulpe
mult idísciplinar para atendimento de emergência (com recursos

financeiros disponÍveis), composta de pessoal pertencente a cada uma de suas diversas seções para dar solução irnedíata a qual_
quer problema relacionaclo com descarga de substâncias tóxicas,
no EsLado.

10.2.3 - Relevâlcia e VulnerabÍLidade do prograrna de Gestão
O maior sustentácul-o do programa de gestão

c1e água

da Geórgia é o apoio l-ocal e institucional,

e também o fato de
uma única instituição ou entidade (a Divisão de proteção Ãmbien
tál) ser a responsáve1 pelo prograrna de integração.
que haja uma

A estrutura organizacionaL dessa entidade permite
proximidade fÍsica entre seções, f acilj.tanclo as-

sirn, o entrosamento de seus profissionais, e conseqüentemente
o andamento das soluções dos problemas apresentados.
A Divisão de proteção Ambjental tem conseguido re
laclonar-se muito bem tanto com diversos segmentos da sociedade
(A.ssociação de Comêrcio e Indústria, Associações Municipais, As
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sociações de Conser.¿ação da Nê.tureza) quanto com grupos de inte

resses conìpetitÍvos (irrigadores, conrerciantes, j.ndustriais),

e

resultado ten corìquistado não só o aceiLe de seus progl-amas de gestão, mas tambêm o apoio ¡recessár j-o ao desenvolvimento
como

deste.

À estrutura unificada do prograrna de gestão do Es
tado faculta meios para que a Divisão de Proteção Ambiental pos
sa agir de mar¡eira que o progralna seja constantemente melhorado.

As maiores dificuldades do desenvofvimento do pro
gramà prenden-se príncipalmente ä dependência do orçamento do

e à dos recursos financeiros procedentes do governo fede
ral , Ä dotação orçementãr:ia estadual tem sido a mínima necessåria para manutenção das ativi<iacles da Divísão de Pl:oteção ArnbÍental . os recursos federais tô¡n sido cada vez menores para que
o Estado a s st¡ma tudo, Nestas condições é necessário gue os ser
viços de água pc'ssanr ter autonomia sobre as tarifas a fim de que
se possa garantir os recursos f inancej.ros necessários ã manuten
Est¿rdo

çáo do programa de gestao.

.
Uma outra grande dificuldade no desenvolvj.mer¡to do
programa é a isenção de controle sobte o atual maior consumidoç
que ê a agricul-tura. Essa isenção vem sendo cotrcedida desde a
época em gue as terras agriculturáveis era¡n pouco irrigadas, is
to é, desde 1972. Mas, de l9?5 em diante houve um acréscimo re
pentj-no de áreas irri.gadas. Dest.es fatos decorrerani três proble
mas, o pr:imeiro deles é a falta de informações relativas ao uso
de água para. irrigação, pois sem o conhecinento de como o re-
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curso água estã sendo util_izado, qualquer prógrama de gestão po
de incorrer em frustração.

ptotI.*u da isenção referida no parãgrg
fo anterior diz respeito ao legÍtimo direito do uso da ãgua.
O segundo

o usuário recebe uma permlssão da Divisão de proteção A¡l
blental para retirar uma certa quantidade de âgua e1e adquire
Quando

direito legaI para retirar aguela quantidade de água, Ora,
os irrigadores não tendo esta permissão, não têmro direito Iegal para retirar qualquer quantidade do recurso água. Assj.n, ou
os irrigadores fazem parte do programa de gestão integrada (acei
urn

tando que a Divisão de proteção Ambiental desompenhe seu papel
de fazer a integração entre.a disponibi l_iCade e a retirada de
água) ou os

direitos de j-senção

devem

ser estendidos para os

d.e

mais usuários,

o terceiro problema com o privilégio da isenção
concedida à agricultura diz respeíto ã conrpetência para gerir o
rcecurso água do Estado. Ora, a responsabilÌdâde da gestão.integrada desse recurso estando deJ_egada à oivj_são dê proteção AmbientaL, a isenção do maior usuárío (no caso, os irïigadores) ro
programa representa uma contradição ã competência para conti nuar com tal responsabilidade. Assim, se o Estado da Ge6rgia de

seja efetivamente gerir seus recursos hÍdricos, todos os usuá.rios
dest.es recursos devem estar igualmente incluídos no programa.

A inexistência de um plano estadual do recufso
ãgua é apontado como uma .falha no programa de gestão desse recurso .
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gÈral os gestores de água têm preferi
do mant-er uma certa f lexibii.iclade para aoapLação das situações
do que seguir um plano estático prefixado. Os resultaclos dessa
atitude têm sido mais efetivos nos estados em que a gestão é cen
tralízada ent uma única entldade, como ê o caso da Geórgi.a.
De um nodo

orrtra restrição feita ao programa ê gue, como
a gestão é centraliaada, o programa não Leva em conta os desejos regionais. Todavia, o envolvimento da população nos relatôUma

rios de avaliação das potencialidades regionaís alivia esta inquÍetação,

potencial

o prograna de' gestão da
água é r'eJ.atíva a pessoal . De cerÈa forma a quali.dade de execr-r
Um

pr:oblema

com

ção do programa de¡:ende dos dirigen.tes da ent- j,dade. A maior razão para o Estado. da Geôr:gia vir conceirtrand.o autoridade no Departamento de Recursos Naturais ou, mais precisamente, na Divisão de Proteção Àmbiental ê porque os ciirígentes dessas unida-

des têm credibilidade profissional e sabeÌn nanter um bom relacionamento com os diversos grupos de interessados no desenvolvi
mento do programa. Unra mudança de

lÍderes 1eva¡:á fat.al_mente

a

reavaliação da sítuação por parte d.os novos dirigentes e dos
g:rupos i¡rteressados, e possivelmente provocará urn solapamento
urna

no supo¡:te do programa. E necessário portanto que o prograna
seja o menos vuLnerável possÍvel a mudanças de l_Íderes.

instituição ou entidade de co¡rtrol_e des
recursos hidricos ter sido criado em L972, o processo de integração desses recursos só teve seu inÍcj.o enr 1980. portanto, a
gestão ainda está no começo justificando-se assim a exist.ênApesar da

-20rcia de pontos vulnerãveis.
Esfo¡:ços não têm sido poupados no sentido de serem obtidos dados bãsicos e relatórios de avaliação das poten-

ciaLidades regionais para que se possan dispor de subsfdlos necessários ao planejamento da gestão integrada.

À isenção do pedido de permissão para retírada de
água para o consumo da agricultura deve ser abolida do programa
em andamento, antes do planejamento da gestão integrada preconi
zada ser implementada. Para tal, é preciso mudar a legisJ-ação
vigente tornand.o-a explÍcita quanto ã igualdade de tratamento
para com os usuários do recurso água.
Embora seja um nråOr.*u emergente, a gèstão de

na Geõrgia parece ter pontos relevantes.

.ê,

água

natureza central-izà-

da da gestão reúne os programas afíns em uma única instituição.

Isto facilita

a integração, mas por outro lado dj-¡ninui ou dj.f i

cul-ta o envolvimento públ-ico no processo de decj.são. Outras eta
pas devem assegurar que o programa responda mais eficazmente às
necessidades de população.

geral a integração das decj.sões sobre
a'quaJ-idade e a quantidade de água, quer superficial, quer subter
rânea, devem resul-tar em uma melhor utilização desse recurso.
De um modo
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O PROBLEMA APRESENTADO

De acordo com os l_evantamentos, observações e aná

ll-ses das tendências evidenciadas no decorrer deste trabalho ,
pôde-se equacionar o problema apxesentado mediante conjecturas
.sobre o que vem ocorrend.o e sobre o que deverá. ocorrer

na área

estud.o, até o térmj-no do pre.sente sêculo. Assi:n,
.os destinos
da área prognosti.cados com vistas a um alcance até o ano 2000
em

revelam o que serão explanados nos parágrafos subseqüentes.
O domÍnio ern

estudo, com uma população da ordem
dle 2.500.000 habiÈantes (com previsão de atingir 3.4jO.000 habi
tantes no ano 2000) ¿ uma superficie de aproxirnadamente 5.000 qui
Iômetros quadrados e uma densidade demográfÍca atual que varia
desde dezenas a mil}¡ares de habitantes por quilômetros quadra-

dos (Anexo I) apresenta uma precipitação pluviométrica de 2.074
rnm,/ano ou (21074 x L00 x L03 x 50 x 103) 10,37 x 10e m3/ano, una
evapotranspiração real média ile L(I.470,7 + I.2BI,4) + 2) I.376 mn
ou (1,376 x 100 x 103 x 50 x LOs) 6,88 x 10s m3/ano, uma evapora
ção de 96715 mm e uma infiltração no solo de, segund.o TEIXEIRA
(1978), L4? da precipitação ou (0,I4 x 10,37 x 10s) 1,45 x _10
m3,/ano. Trata-se poís, de uma área dotada de excelentes condie

ções arnbientais, com solos férteis,
com

precipitações

bem

regime pluviométrico

distribuÍdas entre março/agosto

reguLar,
(época chu
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vosa) e tenìperat-uras nédias gue oscifam em torno de 250c. ÐsLas
conctições mencionadas Íavorecem o desenvo l-vime¡rto das atividades proclutivas, notaclamente da ativi<lade ligada ao sêtor agroÍn

<lustrial- açucarei,ro para o qual a área é possuidora de vocação
que remonta aos tempos col-oniaÍs.
Quanto ãs descargas dos r:ios ou deftúvios totais,
te¡n-se que são da orclem ð.e 544,8 mm,/ano (TEIXETRA, op. cit.). En

terrnos de vztzã,o, -.-em-se

(O

,5448 x I00 >l

10

3 x 50 x

J"03) 2,?2

x

lOe

m3/ano. Nestas circu¡rs tâncias , o escoamento superfici.al. ("run-off")

serä de (2,12 x IOe - 1,45 x loe) I,2'l x loe m3lano.
A ofet:ta máxima de água para o atendimento das de

estã rel-acic¡rarla às potencialidaäes hÍdricas, ou seja, ee
tá vincul"acla à guantif :i-cação dos recursos hÍdricos em seu estado natural (sem inLervenção antr6pica). Neste sentido a avalia
ção das; potencialidades hídricas da área. em estudo (baseada nas
vazões regularizadas dos principa.is cursos de ãgua e na vazão
de escoamento natural do aqüífero Beb:eribe inferior) foi efernandas

tuacla, com vistas ãs ofertas plevistas para o ano 2000, obtendose os seguintes resultados:
Potencj.a lidad

es hídricas superficiais...

Pof-encía 1i dad

e

s hídricas subte::::âneas
TOTAI, .

..

477,0
.

x

J-06

m3/ano 99rLz

4,2 x l-}6

mt

x

m

48I,2

106

De acordo com estes dados verifica-se

/ano

0,93

3,/ano 100108

que a ofer-

ta cle água subterrânea., procedente do aqüÍfero Beberibe Ínferior, re1>reserìta uma parcel-a muito peqìJena (menos de lS) quando
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a tot.alidade da oferfa aqui representada pelas po
tencialidades hÍdricas superficiais e subterrâneas. Por outro l,a
do, o referido aqüífero está submetido a ì.1ma superexplotação 1o
calizada na Região Metropolitana Norte do Recife, que a t i ngi.:cfa,
em flns de 1978 cerca de 34 mil-hões de metros cúbicos anuais de
água captados por meio de 61 poços (COMPESA,/C.P.R.M., 1978) ,
82
Àinda assim, existe uma proposta para perfuração de mais
novo6 poços, que somados aos 61 já existentes p.erfazem I43 pocomparada com

ços com uma superexplota.ção localizada de 99 míl-hões de metros
cúbicos anuais de água, aproxirnadamente.

'

Diante da mencionada superexplotação causa estranheza o fato.de, até o momento, a intrusão salíìra não ter aiingido os poços mais próxlmos da linha de costa, ou seja, os poços situados a 1.500 metros desta linha. Mas, não restam dúvidas de gue são iminentes os perigos de j-ntrusão salj.na decorten
tes da referida superexplotação.
Ouanto às demandas, estas estão relacionadas

com

os recursos hÍdricos disponíveis, devendo pois representar urna
parcela destes, e ainda podendo ser ativadas pel-a ação antrópi-

ca. Suas variações não só dependem das condições naturais,
também, dos fatores ligados ao destino da ãgua.

mas

No caso em estudo, as águas são destinadas princi
palmente ao atendimento das demandas para os consumos urba.no, rlr

ral, industrial e agricola. DaÍ, as demandas serem distribuidas
de acordo com suas tipologias de consumo, em:
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Dernanda urbana

Demanda r:u):ä1

428

15 x 106 m3lano

50,69

2313 x 106 m3,/ano

2rgT
23 162

Demanda

índustrial

200.0 x 106 m3,/ano

Demanda

agrícola

I94

,5 x l0 6 ns,/ano

23 ,O+

84613 x 106 n3,/ano lO0rO&

Mas, crensiderand.o que normalmente ocorrern perdas

(na adução, no tr:atamento, nã distribuÍção e na rede interna de

doniciliar) da ordem de 20? das demandas de água urbana,
rural e lndustrial , tem-se que, no ano .2000 essas. perdas corresponderão a t0,20 x (42815 x 106 + 23,3 x 106 + 20010 x 106)l
I30"4 x 106 m3,/ano" Os outros 8OB restantes, ou
seja
(65118 x 106 - 13014 x 106) 521,4 x 106 m3/a.no, representam a
ta-'ia de escoamento de água utilizada nos esgotos produzidos pelas populações e indústrias,
água

destino fÍnal dos resíduos lÍquidos da zona urbana e do setor industrial será o río e,/ou o solo. No caso, con
O

industrial {ou seja
(0,80 x (428,5 x 106 + 200,0 x 106)),.502,8 x 106 m3/anoÌ volta
rão ao ::io, e que 0,BOB cia demanda rural [ou seja (0 r80 x 23,3
x 106), 18,6 x 106 m3,/ano) retornarão ao soio, ora como lançamen
to direto neste., ora como efluente de fossa.
siderour-se que 808 das demandas urf)ana e

O consumo agrÍco1a correspond.e essencialment,e à

utilizada na irrigação. Àbs, sabe-se que a
quantidacle de água a ser fornecida aos cultivos agricolas pela
grrantidade cte água a ser
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irrigação é equival-ente ã evaÞotranspíraÇãô menos a quantÍdade
de água disponÍvel no solo. Assim, a quantidade de água utlliza
da na irrigação voltará ao sistema água pela atmosfera e uma
peguena parcela infiitra-se
no solo. Na área em estuclo a dem¡n
da de água para irrigação foi est.imada em 19415 x 106 ms/ano.
Adnitj-ndo-se um nÍvel de perdas de 208 tem-se gue (O ,gO x !94,5
x 106) 155,6 x I06 m3,/ano retornarão ã atmosfera, e somente
(0120 x I94,5 x f06) 3Br9 x 105 m3/ano serão restituÍdos ao so1o.

Do confronto entre a oferta e a demanda globâl

verifica-se que

haverá, na área em estudo, um déficit de água da ordem de (946,3.x l_06 - 4g!,2 x lO5)- 365,1 mithões de metros cúbicos anuais. Isto significa dizer que no ano
2000, cerca de (365.1x 106 + 946 13 x 106) 438 das águas requeno a¡ro 2000

ridas para o atendimento da

global terão que ser provi
denciadas, buscanrio aprovei-tamèntos até então não-convencio¡rais
no Brasj-l (águas servid.as, apõs tratamento adequado; águas do
agüÍfero Beberibe superior, após remoção de durezai e até mesmo ãgua do mar, após dessalinização).
demanda

Ao défÍcit

de ãgua e ã insegurança guanto aos perLgos da intrusão salina supra mencionad.os, acrescente-se a pro
blemática dos efeitos causad.os sobre os recursos hídricos pelas diversas atividades inerentes ao próprio desenvolv irnento eco

.

nômico da área em estudo. fnserem-se nessas atividades, além da
popuJ"ação, as at.ividades d.e serviços. comerciais, indust,riais e

agrÍco1as. Todas elas geram resÍduos sõl_idos e .IÍquidos, que
teoricamente devem ser disposÈos dentro dos l_imites geográficos da referida årea

-
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Con relação aos resÍ.duos sól.idos,.

zer-se

é possÍveJ-

f a_

estimatlva da carga poluÍdora, apenas dos resÍcluos
dornésticos, visto que o resÍduo sóI1do índustrj.al é especÍfi.co
de cada indústria, e em tod¿i biblj.ografia consultada não foi
uma

possíve1 obter-se as respectivas cargas poluldoras.

por base o valor de 0 r 7 kg,/hab. dia de resÍd.uo sõIidc, (W.H.O", .1982), tem-se, para o ano 2000, a seguin'Ionando

te previsão:
Rer:if e Norte

Met.ropoLitano

Mata Seca Pernanbucana

LítoI.aI Paraibano

I.27J,

....

ton,/ ð.ia

381 ton,/dia
.

.;.

Grande João Pessoa

.

"

I27 Xon/ðja
649 tonldia

TOTAT,

.

2.428 Lon/dia

Os resÍcluos lÍguidos geraclos passÍveis de. contro-

Le e tratamento são os domésticos (produzidos pela população

e

pelas atividades co¡nerciais e de serviço) e os industriais. Os
residuos liquidos oriundos da atividade agrÍcola, embora sejam
capazes de aJ-gumas vezes prejudicarem a f l-ora e a fauna de

um

corpo de ãgua (pelo uso inadequado de pesticidas e he::bícidas),
sao de difici] dimensicnamento e controle pel-as autoridades, e

tên a a{.enuante de serem esparsos, enquanto os domésticos e ind.ustriais são concentrados em determinados pontos.
Dada a grande compJ-exidade da composição dos resÍ

duos líqui-dos, motívada pela sua diversidade de orígens, ê ne-
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cessário gue se adotem parâmetros de uniformização que permitam
compa!-ar os efeitos ambientais desses rèsíduos. Asslm ê que nes

te trabalho serão adotados dois conce¿tos fundamentais: o primeiro deles é a chamada Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO),
que é a quantÍdade de oxigênio necessária para establllzar a ma
téria orgânica medlda em laboratório em um perfodo de 5 dlas e
a uma temperatura de 200C; o segundo é a lopuJ-ação Equivalente
ou Equival-ente PopuJ-acional que permite converber o potenciat

luidor de

uma

atividade industrial

em número

Embora se considere da mais

po

de habitantes.

alta importância,

no

estudo da qualidarle das águas, os efeÍtos dos tóxicos conserva-

tivos

os compostos orgânicos não-biodegradáveis, neste tra
balho os dados sobre a concentração desses compostos não serão
apresentados por não existirem nas fontes consultadas. ProvaveL
mente tais dados inexistem porque ainda não há um indicador de
toxicidade satÍsfaÈórj-o.
como

.No ano de 1985 a Companhia Pernambucana de Contro

le da Poluição Àmbiental e da Administração dos Recursos Hídricos (CPRH) fez um levantamento da carga poluidora existente nas
bacias de di"versos rios de Pernambuco. Com base nesse levantamento elaborou-se (a partir dos dados coletados nos arquivos da
Gerência de Estudos e Pesquisas da CPRH) a Tabela 11"1, onde es
tão mostrados os valores inferidos rel-ativos ao Estado da paraí

ba, admitindo-se que tanto o Litoral Paraibano quanto a Grande
João Pessoa, venham a ter o mesmo comportamento, respectivamente, da Mata Seca Pernambucana e do Recife Norte Metropolitano,
dadas as similar:idades guanto aos aspectos populacionais e fisiográficos dessas regiões, al-ém d.e suas proximÍdades.

lABEl"A,

11.1

-

Levanta!¡ento da cargå poluldora e equlvålente populac:.onal no anc de i985 e respecÈlvas proJeçães Dâla o ano 2000, por
nlcrorreglão pertencãntè ã falxa cosielra Rectfè-ioãc Pessoa, contld¿ aa årea e¡l eàÈudo

População (hab)

lvâ1ente populeclonal
cârga poLr¡ldorá (h6b)

carga Þcluldora(kg DBo/dia)
1985

Mlcrorreglão

Iodustrtal
L985

5

2000'

2000

tlca

Sucro-a1

coolelÌ'ã

Reclfe Norte Met¡ ololltano

1.310.171

Mata Seca Pernambucanå

454.A4g

Lltoral

151,136

Paralbano

553.496

Grande João Pessoa

2.469.652

TOTAL

1
2
2

1.816.176

1

6
.366 -

10.149

L47

543.970

24.562

485.590

180.749

8.161_

161.350

3

g27

.2g9

3.468.194

3

29.889
133.361

1935

2000

Iot¿1

Domés

Out¡ás

537.586-

7

G2.2568

856,562

755.700

1.047,561

73.994.444

L9,399.278

5.183

515.335

616.307

9.543.247

11.413.093

L.7

221

!7r.233

204.784

3,170.982

3.792.295

,lJgg

3!9.254

534.A62

5.912.llj-

904.85 2

L.76!.522

2.403. 514

32.620.7 7I

227

771.600

-o.

44. 509. 519

Considerada 50% da polul-ção de toda årea da Reglão Hetropolltåna do Recife.
IBGE (1981/1985).

Conslderadã 98% da população de toda Grande João Pessos,
População de 1985 multtpli-cada por 0r054 kg DBo/h¿b.dia.
Dados

exlsientes na

CPRH,

por baela hldrogrãflca.

Conslderådas ãpenas as lndústrlas sltuadås no Reclfe Norte l'Íetropolltåno.

valor obtLdo por proporclonalldade entre
poluldora desta últina.

as populações de 1985 do

Lltorål

Par¿lbano

e da Mata

Seca PernaEbucana

8

lden, fdem, conslderando a

9

Àdnttldâ que â carga poluldorá cresce do ano de 1985 até c åÌro 2000 proporclonalmente ao crescLrùento da população.

Grande João Pessoa,

o Reclie Norte lletropollt¿lno e suas respectivas cargâs poluidoras.

e respecÈlvå

cårga

I

t\)

o
I
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último ienso fndustrial (IBGE, I984) mostra, pä
ra os Estados de pernambuco e paraíba, que os tipos de indústria de maior repre sentatívidade são:
O

- Produtos alimentares i
- Transformação de prod.utos minerais não-rnetálicos;
- Têxtil;
- Metalurgia;
- OuÍmi ca;
-

Bebidas;

Papel e papelão;
Produtos de matérias plásticas

t

Perfumaria, sabões e velas.

Dentre as lndústiias de produtos alintentares,
de rnaior importância são as de açúcar.

as

1

Desde a irnplantação do programa Nacional do Álcoo1
(PROÁICOOL) em novembro

de 1975, vem ocorrendo um crescimento

da

capacidade instafada das indústrias açúcareiras na área em estu

do, bem como o aparecimento de vãrlas e tìovas destiLarias
região tradicionalmente produtora de açúcar e ãlcooI.

nessa

Dessa maneira, a indústria sucro-a lcoo1e j-ra , aIém

de ocupar lugar de destaque na área, vern provocando uma ocupa.ção

extensiva da zona rural- co¡n o cuLtivo de cana-de-açúcar, conrf, po
de ser visto no mapa dos espaços cultivados e verdes (Ànexo II).
Com

base na hierarguização por bacias hidrográfi-

cas das principais fontes pol,uidoras, feita pela CPRH em

1985

(Apud arquivos da CPRH), foram enu¡neradas hierarquicamente, den

tro da área

em

estudo, as 19 seguintes:

-

2r2

.975 kg DBO/d.ta

- Usina Clluang!

77

- Usina São

69.717 k9 DÞo/dia

José

- Reclfe (nopulação )

68"330 kg DBo,/dia

- Destilaria Ubu

6L.235 k9 DBoldia

.

- Usina Nossa Senhora das Maravilhas

59.006 kg DBo/dia

- Destilaria Alvorada

57.534 kg DBO,/dfa

- Usina Santa Tereza ........

56.915 kg DBO,/dia

i. ' " '..:

-kg

- Usj.na Central OÌho Ð'água ..

53.081

- us1na Aliança S.A"

47.653 kg DBo,/dia

,

45.665 kg DBo,zitia

- Usina Barra S.A. ..
-

Us

42.A0O kg DBo/dia

i"na Tiuma .

- Usina Matari S.A.

37

.

<le Bebirl¡ q AntãrL.ica do Nordeste

- OlÍn<la (nopulação)

... ¡..

.73I kg

DBo,/ilia

25.I72 kg DBo/dia

- Usina Nossa Senhora de Lourdes s.À.
- fidúst¡ia

DBO/itia

S.A. ' .

18.450 k9 DBO,/dia
17.559 kg DBo,/dia

- Engenho Ca::icé

15.000 kg DBo,/dia

- Refinação de Açúcar

L2.r.72 kg DBo,/dia

- lndústria Minerva S.A. (PaPeI) ....

6.710 kg DBo,/dia

- IndústrÌa Têxtil
TOTAL .

-¿J13_Q-I9_pn9l9ie
776.445 kg DBo/dia

-

.

?l2

-

Percebe-se qu.e das l-9 mencionadas fontes pol"uido-

ras, a indústria sucro-alcool-eira é a que mais contribui para
ocorrência da poJ-uÍção arnbiental , ou se j a, é a que responrib atua_l_
mente (Tabela 1l-.1) por guase ( 1L47.366 + 485.590) å (755.700 +
515.335) ) 503 da carga poluidora da faixa costeira pernarnbucana
contida na área em estudo,
PortanLo, é possÍve1 desde já
programa de control-e da poluição que se inicie

elaborar-se

um

as l-2 rnaíores
fontes poJ-uidoras, ou seja, com as 12 usinas e destilarias de
açúcar e áIcool listddas na mencionada hierarquÍzacão. Com efei
.to, um pr:ograma encarado com este objetivo dá ensejo à redução
de quase a metêde da carga poluidora, que atualmente. (1985) é
com

produzida em toda faíxa costeira pernambucana inserÍda no dornÍ-

nio deste estudo.
Em

termos globais pode-se admitir, na ausência

de

ãs cargas pofuidoras das fontes exj.stentes no
lailo paraibano, gue o comportamento de todas as fontes do domÍnio em estudo seja compatível com o d.as levantadas no lado perdados relativos

nanbucano, conforme depreende-se da Tabela 11.1 e das observa-

ções contidas no mapa dos espaços cuftivados e verdes (Anexo
If), e também no mapa dos agentes potencialmente poluidores e

do desenvofvimento potencial da mineração (Anexo ffI).

vistas ao ano 2000, a carga poJ-uidora potencial , em termos de equivalente populacional, será de aproximadamente 44.509.519 habitantes (Tabela l-l-.I). Deste total menos de ( (3.468.L94 + 44.509.519) I 8? corresponderá, efetivamen
te, ã poluição potencial produzida pelos habitantes de toda fai
Com
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xa costeira Reeífe-João Pessoa, contÌda na área em estudo. Os
mals <le l(44.509.519 - 3.468,194) + (44.509.519) ) 923 restantes
indicam o quanto as indústrÍas contribuirão, no fím deste sécu1o, p''¿¡¿ o agrav¿Lmento da gualidade ambiental da área, caso não
se adotem ¡nedidas gue obriguem as indrîstrias a lançarern seus re
sÍduos sen comprometer a capacÍ<iade de autodepuração dos corpos
receptores. Tais nedidas, a1ém de viåveis, podem e devem ser pos
tas em prát.ica o nais rápido possÍvel, com a f inal-idade de pr:o
teger os rec-ursos nÍaricos disponÍveÍs contra os efeitos danosos decorrentes da poluição, provocada por agent.es ou fontes pol.uídoras tais como as já referidas.
Outros problemas tão assustatlores guanto

comprom-e

teclores existem, como por exe[rp].o, a precar: j.edade dos sistemas

coletores de esgotos sanitários, ou ai.nda, a falta desLes, restanto às populações mais empobrecj.das o uso de fossas negras
ou terrenos balclios. AIém disso, o Lrso generalizado de capt.ações de águas subterrãneas por poços rasos (cacímbas) sem quais
quer controles ou orient.ações t6c¡ricas faz com que haja a trans
missão das rnais vari.adas doenças de veiculação hÍdrica.

Mesmo

oncle se dispõe de redes coletoras de esgot.os em funcionamento

al-êm de' captações de águas subterrâneas por poços tubulares,
são freqüentes as ocorrências de águas pol-uÍdas nestes poços que
(devido a defeÍtos construtivos) acabam por captarem compostos
orgânicos aférn de elementos inorgânicos, cujas concentrações su
per:am

às normas recomendad.¿rs, procedentes dos vazamer¡tos das ci

tadas redes.
Àssim sendo, ã prudente a ant.evisão de gue tanto

o crescimento urbano quanto o industrial cc¡ntinuarão a evoluir
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acelerada e desordenadamente (e¡nbora em menor proporção, espe-

ra-se), a depender dos planejamentos e controles por parte dos
orgãos constituÍdos, os quais vêm sofrendo, ao longo dos terrpos,
intermináveÍs restrições guer têcnicas, quer financeiras, quer,
sobretlld.o, institucionais. Com esta preocupação procurou-se, ã
luz do mapa hidrogeotógico (Anexo IV), levantar as caracterÍsti
cas de permeabílidade .relativa das rochas, características essas, que denotam o risco rêLativo de vulnerabilidade dos aqüífe
ros, e gue por isso foram utilizadas para a elaboração do mapa
de vuLnerabilidade dos referidos aqüÍferos (Anêxo V). Este mapa, juntamente com os mapas dos agentes potencialmente poluidores e do desenvolvímento potencial da minererção (Anexo IIf) ,
serviu de orientação para a confecção do napa das áreas de proteção dos mananciais (Anexo VI), e por fim, para a concepção de
um moclelo

objetivando a proteção dos recursos hidricos da faixa

costeíra Recife-João Pessoa, alvo perseguido neste trâbal-ho,

-

21.7

-

l-2. uso E PRoTEçÃO DOS RECURSOS

HfDRTCOS NA ÁREÀ

De um modo geral, as autoridades administrativas

têm se nreocupado com a probLemática do uso e proteção dos re-

cursos hÍdricos da área em estudo, porém, levando em conta quase que exclusivamente a guatidade sanitária das águas destinadas ao abastecimento, principalmente, dos grancles centros urbanos tais

cono os da Região Metropolitana do Recife e os du Gtut

de João Pessoa. Àssim, tên sido formuladas sugestões e J-eis pro
pondo o disciplinamento dos usos das águas armazenadas e das que

se escoam através das bacías hidrográficas gue interessam ao
senvolvimento desses dois inportantes centros.
Em

d.e

termos de controle das atividades comprometedo

ras dos usos prioritãrÍos das referidas águas, taJ.s sugestões e
leis constituem iniciativas necessárias mas não suficientes,
pois, o prõprio poder público aparece como um dos agressores do
meio ambiente em geral e do ciclo hidrológi,co do gual faz parte
as águas de abasÈecimento, em particular.
Dida-se de passagern que freqüentemente o poder

pÉl

bIÍco lança resÍduos lÍguidos e sól-idos nos cursos de água oul
no sol-o, sem nenhum condicionamento próvio, violand.o, pois, dis
poslções exaradas na legisJ-ação em vigor.
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For outro 1ado, vÍsando o desenvolvimento sócioeconômico regional , o referido poder púbIico tem se preocupado
e¡n prover estudos específicos diri'gidos pära o planejamento extensÍvo da utilização dos recursos hÍdricos disponÍveis, sobretud.o, para o atendimento dos centros urbanos supra rnencionados.
A nërioría <lesses estudos não ultrapassa os nÍveis de reconheci-

diaqnõsticos prelÍminares' Todaviar com base na creclÍbj-litlacle absoiuta de tais estudos, tên*se eLaborado projetos os
mais ¡nírabolantes possí.vej-s (alguns deles já foram iniciados mas
ment-o ou

não, definitivamente, concluídos e alguns outros malograram durante a. tr.a j e'Lór-t a a partir da concepção até a execrrção final) ,
sem ccDtudo teren condições de, ao executá-los, alcançar-se um
ftrnaf, se uão f eJ-iz, rnas pelo menos chegar-'se a um deslumbramenl-c' comPensador

.

Tudo isso acontece, não por falLa de conhecj-mentc-¡

de causa ou incapacÍdade dos profissionais envolvj-dos com os prg
blernas ambÍentais em seus respectivos ramos do saber, mas, sim,
porque há carência de mental-idade do poder pírblico no senti-do de

prio::izar a resolução desses problemas, e principalmente pol: que inexiste a particj-pação ativa da sociedade, com força de
"lol:by" para exigir do poder públicc a resolução de tais proble
mas, indepenclenLemente de prazos, mandatos ou prosel-itismos políticos. Só assim, coln a participação harmoniosa de poder público e sociedade, é que tafvez as pr6ximas futuras gerações
tenham a felicidade de contemplarem soluções mais realistas e
menos empÍricas de maneira que alcancem elevad.os índices de desenvolvijnento econô¡nico e bem-estar social

.

Diante do exposto, justifica-se

o lançamento

de
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piorreira, com perspectivas de novos caminiros mediante os quais o poder Éúblico possa interferír (nat,uralmente,
com o aval de todos os segmentos da sociedade) cientificamente
no cicLo hidrológico, ou em parte deIe, com a Eegurança de não
perturbar seu equiJ-Íbrio dinãmico natural.
uma concepção

Acredita-se que uma iniciativa

governamental des-

sa natureza contribua para que a sociedade disponha de

me-i-os pa

ra reconquístar uma importante pariela de seus direitos bâsicos
no sentído da melhoria de suas condiçôes de vida, j.ncluíndo nes
tas, a felj.cidade de contempl-ar a proteção de seu patrimônio am
bièntat. AssÍm, o referido poder públ.ico, desgastado como estâ pelo descontentaÌnento da sociedade, terá no futuro, em con
trapartida, a satisfação do dever cumprido, o prazer de ter ins
pirado coirf iança e o mérito de ter angariado credil:ilidade quan
to ao fomento do uso e proteção dos recursos hÍdr.ícos da f aj.xa
costeira Recife-João Pessoa eì por conseguinte, t-erá respalCo da
sociedade para o empreendi-rnento de outras iniciatj-vas, incLuindo dentre elas, a implantação de um programa gue cond.uza a uma
e
futura ação coordenada de gestão racional- desses recursos,

quiçá, de todos os recuÌsos ambientais

como um sistema

mais

abrangente.

I2.T -

OS RECURSOS A¡4BIENTAIS COMO MODELOS CONCEITUÀIS

tentativas de reproduções fÍsicas, abstratas ou concej.tuais de situações reais, sugerem que
modelo
sejam classÍficados em três categorias: modelo fÍsico,
Sendo os model-os
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abstrato ou matemáticÐ e nìodelo conceitual, ilustrativo
tõrlco.

ou P.ic-

recursos ambieirtais (recursos rninerals' climáttcos, agrários, vegetaj.s, animais, espaciais e paisagfstj-cos) '
os modelos conceftuaÍs servem para mostrar, graficamente, ,os
Em

componentes (parâmetros e variáveis) de um slstema físico-ambig
inter-relac ionâ- los dentro desse slsterna' É o caso' por

ÈaI

éì

exemplo, da representação de um balanço hídrico de u¡na região'

A vlsãc ordenada e g1'obal das condições que afetam
a existência, desenvolvimento e ben-estar dos seres vivos ê denatunomínacla de rneÍo ambiente. Distinguem-se o ¡neio ambiente

ral (o que não sofreu inter:venção humana) e o meio a'nbiente ar(o gue sc¡freu modificação pelo homem) '
tificiat
À tendência do homem dito civílÍzado ë em gelîaf
inteiraa de p::ocurar estahelecer um meic ¿rmbiente artificial
j'mento ' Tal
nente voltado para seu próprio e exclusivo desenvolv
tendêr¡cia ten traz j-do sérÍos inconvenientes para a composição
do
da bi<¡sfera, principalmente no que diz ¡resPeito à manutenção
eguíIÍbrío entre as espêcies, urla vez que muito dos seres comba
tidos pelo homent exercem funç:ões importantes nesse egui'IíLrrio
(tsRÄNCO

& ROCHA, 1980).

também denominado de
o meio ambiente artificíal'
chana
meio ambiente antroPogênjco, é ãs vezes' paradoxalmente '
já não pode mais ser conside*
<1o de meio añbiente hurrrano ' Este,
em escala de cidade, região, paÍs ou, nesmo, de continen.rado
te. rnpõe-se gue seja traf:ado em escala global como um sistema
pertencente a um sÍstema mais compiexo' É necessário enfatlzar
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visão só será al-cançaoa a partir c1e ações e análises
setoriais, ou seja, de uma visão parcial do sisterna.

que esta

BERTALANFFY

(1968) define sistema como um conjun-

to de unidades em inter-reÌações múItipfas. E, segundo ANDREVIS
(in JÀMES, 1978) ¡ um sistema é estruturado pela identificaÉo de
o meio ambiente antropogênico
Eendo um sistema, seus recursos ambientais constituem subsistemas por estarem inter-relacionados. Porém, tanto o subsístema
pode ser encarado como sistema/ quanto cada um de seus el-ementos
(o recurso água, por exemplo) pode também ser tomado como um
el-ementos ou subsistemas, Assim,

subsistema. O importante ê não perder a conscientização de gue

os vár'ios sistemas e subsistemas se. influenciam e dependem uns
dos outros.
Estudando cada recurso a¡nbj-ental como um sistema,

ê possÍveÌ identificar problemas ambienÈais, potenciais e apontar soluções que melhor se adeqüem ã ocupação âa área objeto de
questionamento, en função: (.I) do sistema enfocadoi (2) das variáveis e parâmetros co¡rsiderados no sistemai er (3) dos setores de atividades a seren implantados.
Como

6e vê, os model-os de sistemas de recursos

am

bientais têm de se apo.lar no conhec.imento do meio fÍsico e suas
potencialidades naturaís. Por esta razão, desempenham um papel
muito j.mportante nas atividades gue integram a gestão desses re
cursos, e portanto nas decísões que conduzem ao desenvolvimento
com opções

tecnológicas e bem-estar social.
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13.

O MODELO CONCETTUA¡ PROPOSTO PARA PROTEçÃO DOS RECURSOS HTDRICOS DÀ

^6,R81\

Os recursos hÍdricos da faixa costeira compreendi,

da entre Recife e João Pessoa constituem um modelo conceitual
formado por um sistema f -Ís íco-ambiental- ou hidroló9ico natul:a1,
composto de guatro elementos, a. saber: o recurso água supe.rf i--

ciaL, o r.ecur:so água subter:rânea, a qllantidade de água e a gualj.dade de água. Destes, somente os dois primeir:os podem ser con
sideraclos subsísternas, uma vez que os dois úttimos constituem
atributos inerentes tanto ao primeiro quanto ao segundo elemento. Dentro desse sistema' os dois subsistemas - o recurso ãgua
superficial e o recurso água subterrânea relações de causa e efeito.

inter.ligam-se por

Na Figura 13.1 representam-se os referÍdos subsis
temag como estando semi-interligados, ou seja, estando o subsis

tema recurso água superficj.al dependente do subsístema recurso
ãgua subterrânea (v. setas orientadas no sentido

ascendente ) ,

pois ainda não se dispõem de dados por meio dos quais se Possa
precisar em gue grau o recurso água subterrânea, na área, depen
E, os atributos quantidade e
d.e do recurso água supel:ficial.
qualidade de ägua foram representados co¡no realmente os são,
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ou seja, rnostrando que a qualidade depende da quantidade,
eÊta não depende daquela.

mas

Do exposto no parãgrafo precedente, ded.uz-se
(a) que uma mudança nas condições de um subsistema pode causar
nas condições de outro e (b) gue uma variação circunstancJ.al da quantidade de água escoada pode ocasÍonar uma va
uma mudança

rÍação em sua gualidade. Assim, as setas orientadas da esguerda
para a direita (Fj-gura l-3.1), conectando a quantldade å qualida
de de um corpo de água (aqüÍfero, riacho, reservat.ório d.e acumu

Iação, río ou estuãrio),

mosLram que

existe

uma

relação direta¿

de modo que um aumento na guantidade de água escoad.a corresponde a un aumenLo ou melhorÍa de sua qualldade. Isto ocorre porgue quanto maior for a taxa de escoamento ou circulação dos cor
pos de água, maior será a diluição dos materiais neles dissolvi
dos .

Pelo fato dos dois subsistemas supra mencionados
estarem fisicarnente interl-igados, uma mudança hidrológica de urn
dos subsistemas faz com que ocorra uma reação de impactos secun
dários, em cad.eia, no outro subsistema. Tais impactos podem pre

judicar os usuários de outro subsÌstema do recurso água. Desta
maneira, urna fal-ha técnica de operação ou desatenção do controIe resultará em um uso ineficiente do sistema como um +-od.c.
prÍncÍpios bãsicos necessários para. prevenir-se
o uso ineficiente do recurso água, são: (1) as entidades gestoras desse recurso devem estar conscientes das interações fÍsicas que ocoùrem entre os componentes do sistema bem como dos im
pactos decorrentes de suas ações de gestão; (2) as referidas en
Os

tidades

devem

dispo¡ de méÈodos efícazes para identifÍcar,

sele

-

226

cionar e Ímplemental: suas ações de gestão, considerando as necessiclades e o bem-estar social de todos os usuá):i.os.
Uso e gestão (do recurso água)

ineficíentes podem
tiverem a visão de todo

ser evitados se as en'Lidades gesLoras
sisterna, para então geri-1o de maneira que produza os máxjnos lg
nefÍcios (ou ¡ninimos problemas) para o sistema, e não para mini
mizar problemas de

um

ûn.ico subsisterta cles.ge

recurso ou

grupo

de usuários.

visto, jã se pode deduzir: que o conceito de
proteção dos recursos hidricos aqui enfocado nãc leva em conta
excl-us j^vameì]te o estabe l-ecimerrto de códigos normas é regulamen
'
tos que prevêm åreas de proteção sanítárias dos corpos de âgua,
Pel-o

critörios d.e oferta de ågua pcr atividade produt.i-va, obrigações
financeiras dos usuár.ios e sanções para os cas<¡s cle i¡robservân-cia de artigos dos díversos disposítivos l-egaís.
hidricos aludldo neste trabalho está díretamente vincul.ado à gestão de todos cs subsistema6 supr:a mencionarlos que fazem parte de um moCe
1o hidrológico harmônico e dinamicamente equilibrado.
O conceito de proteção dos recursos

ressaltar que esta concepção artançada de
proteção dos recursos hídricos requer que não somente as entida
des gestoras d.os recursos hídricos da faixa costeira Rec i fe-João
Pessoa, mas também as de¡nais entídades gestoras desses recursos
Convém

no País, estejam providas de condições técnicas, instÌtucionais
e legais necessárías ã tnantença de urn ponto de vista como este

e, também e prlncipalmenter que estejam dotadàs de auto-suficiên
cia financeira para gar.ent.ir a eficácia de seus Prograrnas de gestão.
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I3.1 -

O ÀTRIBUTO OUÀNTIDÀDE DE

.Á"GUÀ

À Figura 13.2 representa o atrÍbuto guantidade de
ågua superfj.cial e stibterrânea em seu estado natural" Os octôgo
nos existentes nessa figura representam os componentes físícos
do sistema hidrológico natural. Os componentes fÍsicos

(ou l-o-

' caÍs de armazenamento temporário para a água) são: a atmosfera,
as águas superfíciais, as águas subterrâneas da zona não satura
da (ou do subsol-o) , as águas subterrâneas da zona saturada (ou
simplesmente, águas subterrâneas) r os riachos, os 1agos, os estuários e o oceano. Sob a ação da energia sotar (por evapora$o)

e da força da gravidade a água move-se de um componente do sistema para. outro, mas sempre dentro do ciclo hidrológico. As setas conectando os conponelìtes do sistema (Figura 13.2) represen
tam as taxas de escoamento naturaf da água entre os conponentes

do sistema. O baJ-anço entre essas taxas de escoamento determina
o estado cle equitíbrio de todo sistema, e portanto a quantidade
de água disponivel em cada um dos componentes desse sisterna,

A Figura 13.3 mostra o s.istema hidroÌógico modifi
cado pela ação antrópica com dois sìmbol-os adicionais (em rela-

ção aos símbol-os da Figura J-3.2) que servem para representar as
interações do homem com o sÍstema hidrológ-i-co natural-. Os sÍmbo
l-os retangulares representam os usos do recurso ãgua e os sÍnbo
Los em forma de hexágono representam estações de control-e da ta

xa de escoamento natural da ãgua.
As águas pedem ser usadas para abastecimento dcmésLico, abastecimento industrial,

luição de esgotos e recreação,

Írrigação, refrigeração, di-
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Desvia¡rdo-se água de um riô ou de um agiiÍfero, as
águas retiradas

f azern com

que

aJ-guma mudança

na taxa de

e

scoams¡

os componentes do sisLema hj.dJ:ológico estão ínterconectados e¡r cic.l.c¡s contínr.:os, guall-o ocorra no sistema hidrotógico,

Como

guer ação antrõpica qlre ocasiorre nrudança enì uma taxa oe e scoanen
to ocasíonará mudança em outra (s) taxa (s) de escoamento, dando
origem a um novo estado de equilibrio

do sistema hidrológico

J.q

cal po:: reajustarrento. Este novo estadÐ de equÍlÍbrj.o terá Cifg
rentes guarrtj-clades de água disporrÍveis en cada um dos componentes físicos (rnais ern uns e menos en r>utros), e pode também ser:
mais favorãveI para uns usuåríos e menos favoráve1 para outros
'

dependenrlo se hcuve aumento ou diminuição
.A.s

local.

vezes a clj.stribuição natural das taxas de es-

coanento no sisLema hid::oIõgico nãö é .satisfatória.

Então, é ¡ros

ajustar ou ccntrol-êr a distribuj.ção temporal e espacj.al da água para garantir que seu uso
não seja prejudicado" Estas ações de control-e incluem: (]) obras
de regularização, gue agêm modificando fj.sicamente uma ou mais
haxas de esccramento no sistema hidrológico e (2) política de ges
tão de água, gue age controlando setorial-mente as taxas de reti
sÍvel.

de senvr¡

lverern- se maneiras de

radas d.e água e as descargas de águas t:esj.duárias. as ações fÍ-

sicas de contïole est-.ão represèntadas na Figura 13.3 pelos simbolos em forrna de hexágonos próxirnos ãs taxas de escoamento (re
presentad.as por setas) que elas influenciam. As várias ações fÍ
sicas de controle e de gestão podem ser imaginadas como vá.Ivulas nas recles de distribuição de águas das cidadesr Que podem
ser usadas para aumentar ou diminuir determinadas taxas d.e escoamento, e desse modo ajt.¡sta a distribuição espacial e terporal

-23rdo recurso água da maneira mais adeguada àê necessidades dos
usuários. Na Tabela 13.1 são apresentadas algumas ações fÍsicas
de control-e para o atrj-buto quantidade de água.
A decLsão de usar uma ação partícul-ar de controle
em um determinado ponto do sistema hidrológico ê tomada pela cú
pula da entidade gestora dos recursos hÍdricos, pois com isso

está tomando decisões múltiplas, que por seus efeitos combinaclos podem mudar a distribuição de benefÍcios sociais e econômicos na área. Problemas poclem ocorrer guando a entj_dac1e gest.ora
exercer uma ação de controLe sem escLarecer os efeiLos secundãríos ou indiretos de sua ação na distribuição ou t::a¡rsferência
de benefícios a outros usuários de áreas alhures.

os efeitos prj.mários, imediatos ou diretos
de uma ação de controle possam ser positivos ou benéficos, se
os efeitos secundários causarem impactos insuportáveis, o resul
Embora

tado final da referida ação pode ser: negativc¡ ou mal_éfico. Este
reÞultado ê ¡nedido por seus efeitos nas condições sócio-econômi
cas da área .
De fato, a final-Ídade de uma ação de control_e do

recurso ågua é, conforme mostra a Figura l-3.3, a mudança intencj.onal da taxa de escoanrento de um ou de mais de un conponente
do sistema, para prover a melhoria das condições de escoamento
de outro componente. Assim, as ações de controLe devem ser: sel.e
cionadas considerando os efeitos em todo sistema hidrológico

e

os benefÍcios para todos os usos, ao invés de, mesquinhamente,
considerar os efeitos sobre um dos conrponentes do sistema hidro
lógico e os benefÍcios a uma única classe de usuãrÌos.
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llAtsELA

3,1 - Ações de controle para n:odificação das taxas de escoaneDto do sisteua hidrol6gico (Âpud HATCIIIR & KUNDELL ( 198:l) nod . J

Taxa .le escoaÍÌento

natural

1.

Evapot ran spi raç ão

2.

Evaporaçao

<1a ãgua

Àçäes Ce conËrole (atividades rnoCificadoras)

vegetação ( aber tur
fazendas, si1vicultura)

Mudanç:a dos padrões de

a

de clareiras
Mudança da áre¿ de água superficial (cons'trução de reservat6,r-ios cle aeuurulação, drenagcm,ie terrenos alagados, irrigação por
rs ao)

3"

Escoamengo

Mudança dâ ter{iurê dn soio, de-cJ.ividade, co
bertuia vegetal (instalação de fazendas pá:
ra rrcdificação do ¿onÈeúdo orgânico do so1o, sul.cagem em curvas de nível, terraplena

superficial

gem, canaís de d renagem)
Mudança da pe"r:meobi 1- idad e

tencial. de

do eolo e do po-

dr erra

4. Infiltração

ltudança da perrneabilidade cìo.,solo e do conteúdo de umidade (pavimentaç:ao, compacÈåçao
de .so1o, mudança de vegetaçao, drenagem de
lerrenos alasados

5.

Ifucla.nça do níve1 das äguas subterrâneas
(bombeame-ntos de águas subËe-r-Lâneâs )
I{udança da permeabilidade dos leit.os
rios

Descarga da água dos aqiiíferos

riaclros (construção de canaís, siltação,

lançamenlo de esgotos)
¡fudançå do nír'e1 das ãguas dos ri¿chos (Res erv a t:6r i. os de acur::rÌ1ação, construção de ca
nais. derivacões )

6.

Recarga de água srrbterr¿Íea

7.

Flsco¿¡rento dos aqüí f eros

B.

Es

Mudança da permeabíiidade do solo
Reservatórios de acunu lação
Modificação de alagados
Fos sas sápticas
Mudança nas condições de recarga
es coanen to-bãs i co (pavimentamrrdanças
veget-åçao, ruuda.nças de- dede
çao,
cl.ivi-clade)

Díminui.ção do

coänerÌto dos riachc¡s

Dininuição da desearga dos aqüíferos para
os rios (bombeamento de poços)
Reservat6ríos cle acumulaçao
Cap

tações

de es
Mudança da Èaxa de escoarnento dos aqüÍferos
subterrânea
Bc¡mbeanerrto de ã
Mudança da velocidacìe de escoamento dos rios
(reduçáo da laxa de cscoamento dos rios)
Mudança na área de seção ¿ransversal dc¡s
rios (dragagem, cónscrução de canais)
Des ca

9. Intrusão de água salgada

nos

_,- =Sjl".-g:-

I0. InErusão de ãgua salgada
rios

nos
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L3

.2 -

O ATRIBT]TO

OUÀ].T D?IDE

DE Í,GUÀ

A Figura 13.4 ¡nostra como funciona o atributo gua
l-idade de água superficial e subterrânea de acord.o com as modificações antrópicas.
Os componentes hidrológicos do atríbuto qualidacle

estão interconectädos por dois típos de transporte: ttansporte
de ¡nassa de água e transporte de ¡nassa de poluente, Estes trans
portes estão representaCos na Figura 13.4 por setas em l_inhas
continuas para indicar a taxa de escoamento (vol-ume) da água

en

tre componentes e por setas interrompidas para indicar as taxas
de escoa¡nento (massa) dos nìateriais ou poluenÈes entre componen
tes. Os dois
de taxas de tl:ansporte são necessários ¡ra
_conjuntos
ra descrever completamente .o atributo qualidade de água. Este é
normafmente medído pela reJ-ação entre a massa do poluente e o
vofume da água poluída (em miligramas por litro).
Esta relação
(concentração) pode ser control.ada pelo ajustamento tanto da ta
xa de escoamento da guantidade de água quanto da taxa de escoamento da massa de poluente ou ambos. Assim, a condição da gual,i
dade do recurso água depende das ações de controle tanto do po-

luente.quanto da quantidade de água.
A tarefa da gestão da gualidade de água para

um

hidrológico resume-se em controLar a taxa
de massa poluente introduzida ou controlar a laxa de diluição
da ãgua do sÌstema ou controlar a¡nbas.
componente do sistema

As principais interações entre qualidade e
quantidade ocorrem não a nível de sistema hidrológico, mas
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sín, a nÍvel de uso d.a água.

do recurso água
(abastectmento do¡néstico, industrial , irrigação) têm exigências
tanto quantita+-lvas quanto qualitativas. Então, ações e obras
Os naiores usos

que afetam a qualidade da água também afetam o uso desta, mui.to
embora, em princÍpio, s6 se pense em usuários da quantidade da
água

.

13.3 -

TNTER.AçõES ENTRE

A

QUÀNTIDÀDE E.À, OUATIDADE DÀ

.ã.GUA

A Tabela 13"2 mostra uma lista de ações d.e contro
Le e as nrodificações hidrológicas que podem afetar tanto a quan

tidade quanto a qualidade da água. para cada ação de control_e
possíveI essa tabera indica se as ações tôm um efeito primário,
secundärio ou tercíário em cada um dos el-ementos do
recurso
água. Uma entidade gue deseje ajustar uma condição Co recurso
água pode usar a referida tabela para a.judar a ident.ificar

al

-.

ternativas de ações de controle e seus impactos associados.

13.4 - ûso E pRorEçÃo

DA .6,cuA DE ÀBASTECT¡{ENTO

À preservação da qualidade e da reservação do volume útil- de água para abastecimento é uma importante ação de
controle no sentido de prevenir que os usuários dessa água arma
zenada defrontem-se con custos

nais altos. Se por acaso a qug
lidade da ãgua dos reservatórÍos de acumulação deteriorar, seus
usuários terão que pagar por nÍveis de t.ratatnento mais altos, e
se, também, o assorednento reduzir o volulTre útil_ da água contJ.da nes

73.2 - Ações de contïo1e da taxa de escoarento de ãgua e seus efeitos sob!e o subsistema ãgua superficial e sobre o subsistema água subter¡ânea (Apud HATC¡iER
'
& KUNDELL (1983) ¡rod.)

TABELA

ções de cc:1iro1e da taxa

de escoângnto

tos Ðc Èenc ia í s s obre
1 Èema a
a
Subsl:stâma
Subsistema
Ásila suoerf ic ial
Ãsua subÈerrânea
Oualidade
QuanEidade
alidade
Quantidade

Uso
uso õe
da a.gua
ãgua
Captaçao
-apÎ.cñ-ãe d ãgua superf icial
Capt3ção ,1e ágra sub terrânea
Escoanento de retorno
no solo
@s

Irrigação
Fossas sõpticas

Reúso <ía ãgua
lÍudanças na superfície

Lixões

-1

_.'

-1
-3
+2

-2

-1
+2
+3

-3

-2
-1

-1

Aterros sanitãrios
0bras
de controle
-tragagem

Drenagem por meio de canais
Represamento para acumulação
Tratamento de ãgua para abastecimenÈo
Redução das perdas de ãgua de consumo

-2
-.'

r1
+1

TratamenÈo de esgotos
Lagoas de estabilização
-1
Redução de geração de esgoÈos
+2
Controle de fonEes não-ountí.fo¡mes
Simbolôgia: 1= efeito prirnário, ímediato ou direto
efei¿o s ecund ãr i o ou índireto

efeico terciário ou renoto
efeito posítivo ou benéfico
efeito negativo au malãf ico

l.J
Or

do solo

Denudação da vegetação
Sedimentaçao

I

-3
-2

-2

-3

!2
!2

!z

+1
+2
+1
+1
+1
+1

+2

+3

!2
+2

!2
+2

I
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ses reservatórios, os usuários ou pagarão pela dragagem ou perclerao os beneticios da capacidade de armazenamento desse volume.

A Figu!:a 13.4 mostra os processos (naturais e os
Í¡rduzidos peJ.o honiem) gue determÍnam as condições de qualidade
da água no reservatório de acumuJ.ação. A gual-idade da água arma

reservatório ê basicamente afetada pelos mesnos pro
cessos que determinam a qualidade da água que se escoa nos curzenada nesse

sos de água ou bacÍas hidrográfÍcas. Assim, as fontes de Þoluição dos usuárj,os que se localizam ã montante dos cursos de água
'são as causâs principais da deterioração da qualidade da água

dos reservatõrios de acumulação.. Nestes, a veLocl_dade de escoamento da água, sendo mais l-enta do que aguela dos cursos de água,

faz

as partÍcuJ.as em suspensão depositem-se mais rapida
mente. Estas partÍcuIas assim depositadas reduzem a capacidade
com que

de armazenamenLo do mencionado reservâtõrio, e podem,

ta¡nlc6¡o cons

tituirem-se fontes poluidoras quando formam o 1odo bentônico
téria orgânica em decomposição anaeróbía).

(ma

Por outro lado, em funçãò de suas caracterÍsticas
de profund.idade e vol-ume, os reservaÈórios de acumulação torna¡nse termalmente estratifÍcados,

e com.as variações sazonais ori*
gina-se, por convecção, o fenômeno. da inversão térmica, fazendo
com gue o lodo bentônico, rico em nutrientes, venha para a superfÍcie, ¿anto exigindo oxigênio do mej-o para completar sua de
composição como tambêm servindo como nutriente para as al-gas.
Pode ocôrrer, então, uma grande prol-iferação de algas que, após

o ciclo vital, aparecem no ambiente lacustre como
matéria orgânica a ser decomposta e a exigir, consegüen+-emente ,
compl-elarem

-
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oxigênio do meio. Dessa forma, tanto o l.odo benLônico como a
cr:ose de al-gas

ne

funcionar: conto pol"uentes do meio lacustre,
trazendo problemas de qualidade de água.
1:o<lem

Nos cursos de ãgua, a velocidade de escoamento

sendo maior do gue nos reservatórios de acumulação, a formação

de lodo bentônico 6 rel.ativamente menor (em virtude do constante arraste das particuÌas). A n¡a.ior velocidade de escoamento pro
voca ta¡nbém u:na maj.or reaeração natural, permitindo assim uma
maior quantidade de oxigônio dissoi-vido para atender å demanda
de oxiqênio. Assim sendo, uma mesma concentração de pol-uente po
de causa r problemas de qual.idade de ,ãgua em um l-ago e não causá-

los

em águas correntes

"

Esses dife):entes processos biofÍsicos gue ocorrem

r:eservatório de acumuJ-aç:ão'sugerern que são necessãrios nrais
altos padrões de quali-clacle de ågua para os cursos que alimentam
ë!n um

o reservatöri.o.
A qualidade da água armazenada para abastecimento
pode .ser pr:otegida pelo controle de f o¡rtes potenciais de poluÍ-

ção, incluindo nestas as fontes puntíformes de lançamento de eg
gotos, escoamento superficial de fontes não puntiformes, e::osão,
sedimentação e poluição atmosfêrica.. É necessário gue existam
pl:ogramas para contrc,le d.essas fontes de poluição de acordo com
o uso da ãgua, Àssim, num rio que fosse d.esignado para consumo
humano, a qualidade tie suas águas teria gue ser nantida para es
sa final-Ídade, e po:: isso sua classificação deveria ser,
por
exemplo, "rio de áqua potablfizåveI"
Os

usuários loc¿-ìIizados ao longo de um curso

de
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água podem estar inÈeressados em

modificar suas ativldades (usar
un tratamento de esgoto mafs elevado ou efetuaf um melhor controte de sua fonte poluidora) para manter o curso de ågua den-

tro de um padrão prees tabe lêcido. Se os padrões da qualldade de
um rio fossem estabel-ecidos de modo bastante rÍgldo para todos
os materiais que contêm alta concentração de poluentes, se
esses padrões fossem mantidos por programas de controle de poIuição exl,stentes (tecnicamente bem implantados), a qualidade
da água dos reservatórios de acumulação seria protegida adequadamente.

I3.5 -

PREVENçÃo D.A. TNTRUSÃo DE .Á,cuÀ Do !{ÀR

Na faixa costeira Recife-João pessoa, onde a de-

para o consumo humano e industrial- vem se
tornando cada vez mais crescente, a disponibilidade de recursos

manda de água doce

hÍilricos como fonte de abastecimento ê mu.i.to importante. Contudo, cuidados especiais devem ser tomados no aprovei-t.amento rfesses recursos para que o equilÍbrio hidrodinânico errtre as ãguas
doce e salgada seja mantido.

A água doce e a ãgua salgada, sendo dois f l-uídos
miscíveis, o contato entre ambas se .caracteriza por uma zona de

transição ou de mistura, através ,Ja qual o peso específico varia desde o da água doce até o da água saLgada.
O avanço da água salgada por baixo do

corpo

de

água doce, com o consegüente deslocamento desta, é o que se cha
ma

intrusão de ãgua do mar, intrusão salina ou, simplesmente,

i-n
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tr:usão. Ú pois

um

corpo de água salgacla, geraLmente em forma de

cunha, e äs vezes referidas como ta1. gue se movimenta rumo ao

continente.
A dinrinuição da quant-idade de água doce gue se
descarrega no malî äcarreta. urn aumento no comprimento ou extensão da intrusão. Por ísso, há necessfdade de se conhecer muito
bem

o

rnecani.snro

de reÍerida int"rusão a fim de gue se possam pro

teger os recursos hÍdricos da rnencionada faixa costeira contra
os perigos que e1a oferece ao serem ímplantados clispositivos de
captação de água de consumo som o devido control-e.
.

A intrusão salina ê índesejáveI. lanto pode ocorl:cir ern águas superficj.ais guanto em águas subterrâneas.

13.5.1 - Prevenção da intrusão nas águas superficiaÍs
Para as águas superficiais, a expressão intrusão
de água sa-lgada refere-se ã extensão física de montante do gradlente de salinidade (ou cunha de água salgada) procedente do
oceano rumo ã área por onde se alastra o curso de água anterior
nente doce. Ouando a cunha de água sal-gada move-se para montante do curso de água, os pontos de capt-ação ao l-ongo da parte
mais baixa do rio pode começar a bombear ãgua salgada.

A posição de equiJ-íbrÌo da cunha de água saLgada
no rÍo é determinada pel-o balanço entre a força de escoamento
do rio à jusante, e o conjunto de forças das marés oceânicas e

outros processos de dispersão, à montante.
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A causa mais

de lntrusão nas águas superficlals ê a velocidade de escoamento insuficiente dessas ãguas pa
ra r anter a cunha salgada desl-ocada para baíxo, na zona estuari
comum

na, Grandes retiradas ou derj.vação de água à montante pode redu
zír a taxa de escôamento de água doce do. rio, de modo a permitlr que a salinldade devida à intrusão se deslogue rumo ao contj-nente. Dragagem para aumentar a área de seção transversal do
canal estuarino pode faciLitar o avanço. da intrusão, ,permitj-ndo
que esta alcance partes bem maÍs à montante dos locais de draga
gem. Canais conectand.o dois corpos de água podem também permi-

tir que

um corpo de água mais salgada mova-se

para um segundo

corpo de ãgua doce. Assj-m, gualquer interferência gue al,tere as

características da zona estuarina pode provocar intrusão e afetar dânosamente o sistema.
geral, as técnicas utilizadas para
a proteção da intrusão em ãguas superficiais incl-uem: (l) técni
cas de prevenção; (2.) técnicas de adaptação e (3) técnicas corretivas. À técnica de prevenção básica para a intrusão em ágn:as
De uma maneira

superfÍciais ê a de ¡nanter urn adequado escoamentc do rÍo por
meio do controle da quantidade de água dele retirada ou derivada, e tanbém peta d.esautorização de modificações de deter¡ni¡iados
canaÌs, ConÈudo, a entidade gestora destas têcnicas deve ser ca
paz de deter¡ninar o apropriado escoamento do rio a ser mantid.o.

Estas técnicas normal¡nent.e Ìequerem a util-ização de modelos matemáticos de salinidade estuarina mediante os quais se pode pre
dj.zer a posição da cunha salgada em função do escoamento do rio"
Desde que determj.nadas modificações nos canais es

tuarinos (tais

como dragagem

e escavações transversais) r

podem

-
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afetar a posição da cunha salina, a entidade gestota pode então lançar mão de um modelo matemático por meio do gual se
possam prever os efeitos das modificações nos mencionados canais.
também

A prevenção da intrusão salína torna-se complicada, porque comumente nenhuma êntidade gestora tem a autorídade

para regular retiradas de ãgua dos rios ou modificações no canal , bem cono a habiÌidade de prever 06 efeitos tlessas ações na
intrusão salina.

As adaptações aos problemas de intrusão sal-ína
constam de; move:: o ponto de tomada de água superficial- para bem
dista-nte ã montante do curso de água ou temporizar o bombeamenl-o nesse ponto, de modo que se faça coincidir tal- bombeamento
com 9s perÍodos cle

baixa salinidade, ou seja, com aqueles corre,Bpondentes a cad.a maré l:aixa. Uma terceira opção seria tratar
a água salgada r por6m é economicamente inviável até o presente.
As correções para os pxoblemas de intrusão salina

nas águas superficials são: (1) aumentar o escoamento do rj-o pe

la liberação de água contida em reservatório de acumulação de
montant-e e (2) bloquear fisicamente o avanço da cunha salgada
por

mej-o da construção

de diques e barragens.

I3-5.2 - Preverrção da intrusão nas ãguas subterrâneas
entre as águas doce e
salgada em agüÍferos costeiros é de grande interesse, pois o de
siquiJ-Ïbr:io provocado por uma superexplotação de água doce fará
O conhecimento das relações

-
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certamente com que a água salgada avance através do aqüÍfero,

a ãgua doce captada ã beira mar por meio de po
ços, salinizando-a.
podendo al-cançar

A terminol-ogia usada para descrever o fenômeno da
intrusão salina em agüíferos costeiros é baslcamente a mesma
apresentada no j-tem anterior. Refere-se à extensão física cle
uma massa de água subterrânea sal-gada gue avança rumo ã área de
água subterrânea anteriormente doce. Duas são as princj.pais c¡q
sas dessa intrusão: superexpLotação J-ocalizada (como a que vem
ocorrendo na região compreendida entre Ol-inda e Paulista) e redução da recarga do aqüÍfero, motivada petas variações do uso

da terra na ãrea de recarga.
Às medidas corretivas para a intrusão salina, nas
águas subterrâneas, incluem: (1) dÍminuíção das taxas de bom-

i (2j mefhor distribuição dos poços em função d.e suas va
zões ótimas de explotação; (3) recarga artificial- de poços com
água doce. Para implementar medidas corretivas como estas a entidade gestora necessitarã tanto de au'toridade para regulamenbeamento

tar o espaçamento entre poços guanto dè conhecimento hidrogeol-ó
gÍco para prever os efeitos de suas decisões reguladoras sobre
o processo da intrusão sal-ina nos agüíferos costeiros.

13.6 -

PRESERVAçÃO DO CURSO DE ÁGUA PAXJ\ MÄNUTENçÃO DE QUÀITDA_

DE DA

.á,GUÀ

À preservação do escoamento de um curso de água é
um problema técnico ainda não compl-etanente resolvido, pois, es
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coanento muito Lento pode näo proporci.cnar suficiente diluiéo

esgotos para manter os padrões. de gualidade cla

ágnra

de

sn escÐamênto.

À Figura 13.4 lLustra o fato de que as condições
da qualidade da água representam urna função de relação entre a
massa do ma.terial

e o vol-ume <la diluição. euar,do o escoamento n¿r
turaL de um curso de água ê reduzido pelas as retiradas, há menos diluição de irgua disponível durante os perÍodos d.e escoamen
to lento. Neste caso, a quant.idade <1e massa introduzida pcde tam
bém se¡ reduzi.da para manter a mesma concentração da qualidade
da ãgua. Os lançadores <ie esgoto de jusante devem então d jrn:inui-r
suas descargas de esgoto (-i-sto é, aumentar seus custos de trata
nrento) proporcional-mente ã reduzida ta:¡..a de escoamento forneci-

da pelo curso de água,
É de funclamental- importâncj.a que a entidade gesto

ra desse t.ipo de serviço especif igLte a máxíma quantidade
(em
quilogranas pclr dia) de materiais que o lançador pode descarregar. Estes l-Ímj.tes <levem ser baseados, ou nas características dos
efluenLes estabelecidos por cateqoria de lançadores, ou devsn ser
basead.os nos padr'ões de eecoamento dos cursos de ãgua.

caracterÍsticas do efluente não são sufi
cientes para nanter os padrões de escoamento d.o curso de ágr:a, de
ven ser j"nlposÈas limitações mais restritas sobre as caracterÍsticas qualitativas do efluente, baseadas na capacidade d.o curso
Quando as

de água em assimil-ar os materíais nele despejados. Cursos de ãgua

taxes de escoamentos maís eleva<las têm rnaJ.or capaci<lade de
assimil-ar esgotos. Pal:a pequenos cursos de água, as entidades
gestoras têm apenas gue permitir o lançamento de pequena carga
coIo

de esgotos, signÍficando que o iançador terá que remover [rais
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matéria orgânica por meio de ¡nais âIto e, portanto, riralê dlspe¡r
dloso nÍvel de t¡atamento: Àssim, ã medída qué os cursos de água
tornam-se rnenores por causa do aumento das

retiradas, o custo de

tratamento de esgoto para os lançadores tornam-se mais e levados;

a elevação do grau de tratamento de
""noro"
serå possível fazer retornar ao curso de ãgua uma maior quantldade de esgotos contendo uma menor concentração de matéria orgâ
nica. O importante é que o esgoto .]ançado ou o curso de ãgua r_e
ceptor permaneçam dentro dos padrões estabeleèidos ¡rela entidade gestora. Caso séjam neglicenciadas essas ¡nèdidas disciplinadoras, o lançamento pode provocar uma descarga de fnatêiia orgâ:
nica superior ã capacídade de aseimilação do cuÍso de ãgua, fazendo com gue a gualidade da água fique comprometida, ocasionan
do problemas aos usuários de jusante. Enquanto isso, os u suårios
Com

de montante estarão comodamente gosando dos benefícios oferecidos peto curso de ãgua sem arcar com os. prejuizos .causados

deterioração por. eles provocada.

..

peJ-a

1

ser evitados os conflitos entre os usuårios
de água de montante e de jusante, e taùbém entrê os usuários que
a ret,iram e os que a utilizam diretamente no próprio curso de
água. Estão incluÍdos neste último tipo de usuários de ãgua ag're
les que a usam para recreação, vida aquática e dísposição rfe es
Devêm

gotos.

'

Para gerir adequadamente o uso da água junto ao

curso de água as entidades Eestoras devem ter a autoridade l-e gal para controlar as ações antrõpicas que afetam o escoamentô
da água em seu curso. Às ações que afetam os escoamentos dent):o
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do curso de ågr¡a estão mostradas no diagrama Co atributo quag
tidarie de água (Fiqul:a l-3- 3) . una vez que esse atributo é um
cl.clo de escoamentos inì:erconec tados ' virtualmente todas as modifÍeações antrópicas mostrað.as nesta f igrrra podem direta ou in
diretamente afetar os nÍveís de escoame¡Ìto dentro do próprio curso de água.
As princlpais opções para manter os regimes Ce es
coamento nos rios ou cursos <le água, são:

(1) retirar menos
(3) aumentar, arLi-

água do rto; .(2) reto.rnar rnais água ao rio;
ficialmente os escoamentos nâ época seca e (4) ¡nanter urn deflú-

vio básÍco natural procedente das descargas dos aqüíferos.
Na prinreira opção as taxás das águas podem sêr con

troladas pela limitação das quantidades retiradas do curso de
água, duraute os periodos de baixo escoanento. Isto implica na
elaboração rle regras de uso para funcionamento intermÍtente' Al
guns usuários terão a necessidade de instalar díspositivos de
estocagem <ìe água a fim de que possam suportar os períodos de
reduzidas ïetj.radas, As demandas de água desses perÍodos também
devem ser controladas pelas timÍtações do número e tipos de noVos usuáríos, pela instalação de dispositivos Ce control-e, Pela

reparação dos vazamentos de água nos sistemas de disLribuÍção

e

pela limj.Lação dos usos não essenciais, taL como irrigação de
jardim, durante os períodos de seca. À demanda de água também
pode ser Ínfluenciada por meio de introduções de altas ta.rações,
isto é, pela cobrança de taxas meis efevadas durante os perÍodos
baixos escoamentos e também taxas bem mais al-tas para os usos

.de
excessÍvos.
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Na segunda opção a quantidade.de escoamento que

retorna ao curso de

ser controlada pela seleção de no
vos usos de balxo consumo e alta percentagem de escoamento de
retorno bem como pela limitação da prática de aLto consuno de
água en esgotos residenciais com adequação dos eguiparnentos saágua. pode

nitãrfos. Reparação d.e vazamentos nas tubulações de águas e coleta de esgotos podem também aumentar a percentagem do retorno
da água ao rlo.
.

Na terceira opção os escoamentos dos

água no periodo das estiagens podem ser aumentado.s

cursos de
pelas trans-

ferências do escoamento interbacias, pelo uso suplementar .de
águas subten:ãneas e por liberação de re-servatórios de acumulaçãq. Usando-se a ltberação do escoamento dos reservatórios de
montante para manter um mÍnimo de escoamento do crrrso de ãgua

durante a seca pode envolver: (1) mudança da polÍtica de operação do reservatório para atender a necessidade do escoamento l'ìo
próprio curso de água, (2) construir novos reservatórj"os ã ¡non-

tante, (3) au¡nentar a capacidade dos reservatórios existerrtes por
¡neio de dragagem, (4) manter a capacidade dos reservatórios exis
tentes peLa prática do uso da terra para reduzir futuros probl-e
mas de assoreamento e (5) redução das perdas de água nos reservat6rios pelo controle da evaporação e percoJ-ação procedent-es do
resêrvatório.
.

Na quarta opção o escoamento básico procedente da

ãgua subterrânea rumo ao curso de água superficial pode ser pro

tegido: (a) pela mantença do nírre1 da água subterrânea nas proximidades do curso de água; (b) mediante o controle do bombe-anen
to das águas subterrâneas nas proximldades; (c) pela mantença da

-248-

permeâbir-idade do so10 e dâ taxa de recarga das águas subterrâtìeag por mej.r: de prát.icas de bom uso da terrai e (d) peta pre_

servação das áreas de recarga úmidas.

se observa, as entj.dacles gestoras podem esco
ther, a partlr de múLtiplas opções, as ações de controle desti_
Como

nädas a inìplementar um objetivo único, qual seja, de aumentar
nÍveis d.e escoanento ncs cursos de ãgua.

os

para a consecução de uma gestão adequada do recur
so água, a entídade gestora desse recurso deve: (I) consÍderar
os efeitos poter:ciais de suas ações de contror.e sobre cada um
dos elèmentos gue infruem no sistema ãgua e 12) serecíonar as
ações de contror,e ou cornbinações destas que merhor se ajustem

ao sistena água como um todo e aos gue clel.a fazèm uso.
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14.

coNcLusõES E REco¡æwoaçõrs

l. À área em estudo, contida na faixa cos',:eira Re
cife.-João Pessoa, representa o mej-o ambiente que acolherá" no
ano 2000, a mais densa população no::destina (694 lnab/kmz ). Cons
titirj. um sj.stema global formado por corpos e f enômertos inteErados, ta.is. ccmo: rocha, so1o, ãgua, fenômenos atmosférj,cos, rele
vo, vegetação, vida silvestre, corpos e fen.ômenos quê ainda r,âo
se irìtegraram perfeitamente com os component-es técnj.cos criados

já estão íncfuídos no referido sistema" A
ínterconexão dos mencionados corpos e tenômenos é evidenciaoa peIa comprovação de gue uma mudança de um dos ccrmponentes tlo s,is-

pelo

homem, ma¡s, gue

tema repercute nos demais. Portanto recolnenda-se, co¡no meåi-da

cle

neio ambiente, gue ao serem f ei.tas i-nterf erência-s a!
tróp-icas em un determinado subsistema, as sejam com conscíência.
absol-uta.das transformações que ocorrerão nos outros subsisLemãs e no sistema como um todo, e sobretudo com a devi<la segt¡ran
ça de não provocar alterações que causem danos irreversíveis a.o
pro'Eeção do

¡neio ambiente.

2. Uma gestão integrada, dos recursos ambientais,
como a reguerida para a faixa costeíra Recife-João Pessoar €nvolvendo tantos ramos d.o saber, requer rigoroso entrosamente en
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tre eguipes multíprof is sionais " ... èo s _.gestores dos. recursos ambíentais como um todo, cabem: (1.) a..coordenação do mencionaclo
entrosamentoì (2) a deflnição dos díversos sistemas de referência,

dÍversas eguipes de especialistas; (3) a
discussão ampla e franca (com todas as partes envolvidas no gro
cesso) das ínformações obtidas, de rnodo que todas as opiniões e
interesses confl"itantes tenham oportunidade de serem debatidos.
com adequação ãs

À cada equipe de especial-istas cabe a análise das partes d.e seu
6istema, verificando como se reJ-acÍonam com outras e com o to-

do. Trata-se, pois, de um exercício gue demanda intuição e cria
tlvidade. Esta, príncipalrnente , deverâ estar sempre apoiada no
processo e jamais dominada por eIe.
3. O sistema ou recurso água, enfocado neste tra-.
balho, constitui condição sem a gual- não haverá desenvolvirnento
sôclo-econômÍco na área em estudo. Por isso recomenda-se prote-

gê-1o contra riscos potenciais decorrentes do processo (evoluti

vo e desenfreado) de ocupação extensiva da ãrea. Tais riscos in
clllem tanto a escassez de 365 x 106 m3/ano de água (que seria
destinada a cornplementar o at.endimento da demanda globaì.

de

846 x 106 m3/ano) guanto a poluição representada Þor uma carga

poluidora eguivalente a 44,5 x tOG habitantes, ambas, conjecturadas com um. horizonte relativo ao ano 2000.
A. À proteção dos recursos hídricos agui conceituada refere-se às Ínterações físicas gue ocorrem entre os componentes do sistema água (ou seja, entre os subsistemas água su
perfícial e água subterrânea) ã ¡tredida que estes são submetidos
às ações de gestão (interferências antrôpicas conscientes e ju-

tçì

-

diciosas), de modo que sejan assegurados tanto o bem-esta¡ social- dos usuårios dos refericlos tectlrsos quant,Ð o equilÍbrio h!
drodlnâmico do sist.ema.
5. A parÈicipação dos hal¡j-tantes no processo da
poluição potencial ó de apenas 8* da totalidade da carga poluidora da área. Os outros 92t .restantes corresponclem ã potuição
provocada pefa atividade industrial-. Recomend.a-se, pois, que as

indúÊtrÍas exístentes e as que venham a ser. implantadas na 6.rea,
ao l.ançarem seus resíduos nos cursos de água, sejarn oLrr:igadas a
não comprometer a capacidade de autodepuração dos corpos receptoreÊ.

-6, Os estudos ató então desenvo-Ì.vidos, inf elizmen
te, deixam muito a cìese jar, pois têm s j-clo efefuados com base em
reduzid.a quantidatìe de dados (ou de confiabilidade relativa) ,

e

por isso têm conduzido a resul-Èados duvidosos. Assim, as i¡rf ormações sobre as potencial-idades hÍdricas <1¿r área são aínda con*
sÍderadas, se não arriscad.as, mas peJ.o menos inseguras- Por con
seguinte, torna-se recomendáve1 o nráxi.mo em¡:enho no .çentido de
priorizar e levar a efeito estudos especÍficos e sistemáticos
tais como: um estudo escl-arecedor e convincente do r.egrime recee
sivo dos rios e sua relação com a recarga dos aqiiÍferos, e também um estudo pormenorizado do comportamento da intrusão satinâ,
a fim de que se possam apresentar resultados mais reafÍ-sticos so
bre as potencialidades hidricas da área. Sem esses estudos nadä
se pode estimar, com segurança, guanto às potencialidades hÍdri
cas, guer superficiais quer subterrâneas, ficandô ãssÍm qualque:
inferência que venha a seï apresentada sujeita ã especulação,

-

ou Ë.ejar. não passando.

¿>¿.

-

do.cannpo.

da..;investigação meramente teóri-

ca.

?. Recomenda-se que seja acompauhado, com muito ín
teresse, o progresso dos conhecinentos relatj.vos ås soluções at
ternativas concerneDtes aos aproveitamentos de águas servidas,
de águas carbcnáticas e de água do mar, pois, espera-se que a
gualguer momento tais soluções possam tornar-se viáveis economi
camente, uma vez gue vênr sendo objeto de estirdos em paÍses de

elevado grau de desenvolvimento, com essa preocupação, hä guase

as atuais gerações envidem esforços
no sentido de gue se encontrern soluções que garantaÍr ås próximas futuras gerações o direito ao uso da água - patrimônio am
biental gue a todos pertencem (inclusj-ve, a elas) e sem o gual

tiês décadas, e

também gue

não haverá perspêctiva de desenvolvimento sôcio-econômíco

na

área.

8" Com vistas ã busca de dados mais confiáveis e
que conduzam ao perfeito conhecimento das cäracterísticas. hidro
1õ9.ícas e hidrogeológicas, recomend.a-se que todas as bacias hidrográficas da área estejam providas de estações hidrometeoroló
gicas, piezomêtrícas e inf i ltrométrÍcas , poís, quaisquer valores estimados por métodos teóricos, empíricos ou combinados requere¡n ajustamento por medidas diretas.
. Recomenda-se a implantação de um banco de dados destinado a captar e fornecer informações por meio das quais
os estudos a serem desenvolvidos, de agora por diante. torne¡TFse
maÍs condizentes com a realidade.

-253-

10. A dificuldade de se desenvolver, unificadamen
te em uma só instltuição, um programa de gestão cie un sj"$tema
hidrolégíco como o da ärea em estudo, prende-se ã ausência de
urn orgão nacio¡rai coord.enador cla po1Ítica do recurso água" Isto
faz com que haja um grande númerc¡ dé instítuições que atuam sobre o uso desse recurso (corn atribuições e cotnpetêncÍas que se
superpõen) , resultando, comc conseqüência, a dispe::sãc¡ de esfor
ços e de recursos financeiros e têcnicos. Por isso, reconenda*se
que um programa dessa natureza' a ser desenvol-vido na. área, seja coordenado regionalmente (a nível federaf) pela SUDENE, com
participação (Ëem subordinação) das entidades gestoras è s tâdìr-aj-s
(a nÍve1 setorial.) , além da partici.pação dos municÍpios; e demais
segnentos da sociedade (a nÍvel- l-ocal-) ^ Todavj.a, é necessári.o
gue a coordenação gerat do programa este j a pror'-i.da de f ôr:ça (re

r recur-sos técnicos, legislação, e sobretuclo recuïsos financeiros para fomentar a gestäo de todos os subsisi:emas de acordô com o model-o proposto ou, em ouLras palavr:as, gue
a referída coordenação seja auto-suf icient-e pa::á fazer val-er as
cursos

humanos

decisões ou ações de control-e necessárias ã mantença desse avan
çado ponto de vista de gestão. Esta ê a maneira mais harmoniosa

e sensata de se protegerem os recursos hidricos da área, porãn,
reguer urna valorização mais significativa da proteção ambiental
e umä þarticipação mais efetiva da sociedade.
1l-. O model-o conceitual para uso .e proteção dos
recursos hÍdricos da faixa costeira Recife-João Pessoa ora proposto, deve ser considerado u¡n documento gue traz à tona, como
contribuj.çao maior, o desafio ao debate (com todos os segmentos
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da sociedade) dos prob).emas ambientais que afetam o desenvolvj.mento regional., a- f i¡n <le que, dentro em breve, se possa alcan-

çar a.tão

ai-me

ja<14 gestão dos

recursos hídricos e, guiçå,

recursos ambíentais como um tod.o.

dos

-

]-5.
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