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Previsto em lei, o Relatório de Si-
tuação dos Recursos Hídricos 
tem a �nalidade de apresentar 
informações sobre o estado das 
águas no território pernambuca-
no. O presente relatório é o pri-
meiro editado pela Agência Per-

nambucana de águas e Clima – Apac e apresenta 
a situação atual da qualidade e da quantidade dos 
recursos hídricos do estado de Pernambuco e do 
seu sistema de gestão.

Os dados são relativos a 2011 e 2012. O pa-
norama da situação dos recursos hídricos no 
Estado de Pernambuco, em 2012, entretanto, foi 
largamente afetado porque esse ano se caracteri-
zou como um dos mais secos dos últimos 50 anos, 
com precipitações que variaram, a depender da 
região, entre 40 e 80% abaixo da média histórica. 
Tal fenômeno vem provocando efeitos graves so-
bre a economia e grandes desa�os para o abaste-
cimento de água da população e para a economia 
do Estado.

A presente estiagem vem se apresentando com 
maior intensidade nas Regiões do Agreste e do Ser-
tão, onde as reservas hídricas vem sofrendo uma 
drástica redução, chegando a níveis alarmantes 
nos reservatórios localizados nas Bacias Hidrográ-

�cas dos Rios Terra Nova, Brígida, Garças e Pontal, 
onde o volume de água acumulado chegou a 12% 
da capacidade total de reservação.

Para agravar ainda mais o cenário atual, in-
felizmente, as previsões meteorológicas são des-
favoráveis para o próximo período chuvoso do 
Sertão Pernambucano, que deve acontecer en-
tre os meses de janeiro e abril de 2013, o que 
leva à necessidade de uma gestão rigorosa dos 
estoques de águas residuais, execução de obras 
emergenciais em sistemas de abastecimento de 
água, bem como a implantação de programas 
governamentais de socorro às populações mais 
carentes e à economia daquela região de uma 
maneira geral.

O relatório, não obstante, é importante como 
marco referencial para as publicações subse-
quentes. Com efeito, as informações nele agru-
padas permitem que os gestores públicos, os 
usuários de água e a sociedade pernambucana 
possam acompanhar a evolução das condições 
hidroambientais do Estado. Desse modo, pode 
ser utilizado como um dos instrumentos que 
subsidiam a elaboração da política pública de re-
cursos hídricos e dos investimentos necessários 
à proteção e conservação das águas super�ciais e 
subterrâneas no território pernambucano.

Apresentação
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13RELATÓRIO ANUAL DE SITUAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

A Lei Nº 12.984/2005, 
que institui a Po-
lítica Estadual de 
Recursos Hídricos e 
o Sistema Integrado 
de Gerenciamento 
de Recursos Hídri-

cos (SIGRH), de�ne em seu art. 2º, inciso 
V, que a gestão dos recursos hídricos deve 
ser descentralizada e contar com a parti-
cipação do Poder Público, dos usuários 
e das organizações da sociedade civil, 
considerando os aspectos quantitativo e 
qualitativo das fases meteórica, super�-
cial e subterrânea do ciclo hidrológico. 
Para que essa participação se exerça é 
fundamental que os diversos segmentos 
da sociedade que têm interesse na gestão 
das águas tenham conhecimento do es-
tado das águas no território pernambu-
cano. A tarefa de informar tais condições 
foi atribuida, à Agência Pernambucana 
de Águas e Clima – Apac pela Lei Esta-
dual Nº 14.028/2010, que a instituiu.

O presente relatório foi elaborado 
para atender às exigências legais ao tem-

po em que coloca à disposição dos ór-
gãos colegiados do Sistema Integrado de 
Gerenciamento dos Recursos Hídricos 
e demais interessados dados coletados 
em diversas fontes que permitam a apre-
ciação e análise sobre a disponibilidade, 
uso e conservação das águas super�-
ciais e subterrâneas em Pernambuco. 

O relatório está estruturado em 9 ca-
pítulos, dos quais os o primeiro apresenta 
uma breve descrição sobre a localização 
geográ�ca, limites, população, �siogra-
�a e caracterização hidrogeológica do 
Estado. Apresenta também a divisão em 
regiões de desenvolvimento, utilizada 
para o planejamento governamental e a 
regionalização hidrográ�ca de�nida pelo 
Plano Estadual de Recursos Hídricos que 
estabelece as unidades de planejamento 
para a gestão dos recursos hídricos. Ain-
da nesse capítulo encontram-se informa-
ções sobre a caracterização climática e os 
principais sistemas meteorológicos que 
atuam sobre o território pernambucano.

O segundo capítulo trata da Política 
Estadual dos Recursos Hídricos e sua 

institucionalidade. Descreve o Sistema 
Integrado de Gerenciamento dos Recursos 
Hídricos, sua composição, atribuições de 
suas diversas instâncias e as linhas de arti-
culação com o sistema de gestão nacional. 
Neste capítulo são tratados também os 
instrumentos de gestão dos recursos hídri-
cos com informações sobre a estruturação 
e o desempenho daqueles que já foram 
implantados, quais sejam os planos de 
recursos hídricos, a outorga do direito de 
uso das águas e o monitoramento hidro-
meteorológico. São descritas também as 
redes de monitoramento hidrológico que 
permitem o acompanhamento, em tempo 
real, dos níveis de água nos principais rios 
e reservatórios e a aferição da qualidade 
da água nos corpos de água monitorados 
e a rede de estações �uviométricas onde 
os dados são coletados mensalmente.

O terceiro capítulo versa sobre o 
estado das águas incluindo dados sobre 
as potencialidades e disponibilidades 
hídricas superficiais e subterrâneas, a 
estimativa de demandas para o abaste-
cimento humano e animal, para a irri-

gação e para o setor industrial e sobre 
a qualidade de água de rios e reserva-
tórios. Nesse capítulo encontram-se 
também informações sobre e sobre a 
ocorrência e o monitoramento de even-
tos hidrológicos extremos, quais sejam, 
secas e enchentes periódicas, particu-
larmente as últimas cheias de maior 
intensidade (2010 e 2011), os instru-
mentos de controle hidrometeoroló-
gico e as ações preventivas em curso.

O quarto capítulo descreve cada uma 
das bacias hidrográ�cas, onde ocorrem as 
atividades humanas que exercem pressão 
sobre os recursos naturais. As bacias são 
descritas com relação à sua caracteriza-
ção geral, localização, divisão político-
-administrativa e a situação de conserva-
ção de seus territórios, acompanhada das 
respectivas cartas de uso e ocupação do 
solo. Para o mapeamento de uso e ocupa-
ção do solo foram utilizadas técnicas de 
geoprocessamento e sensoriamento re-
moto com uso de imagens de satélites da-
tadas de 2002 e técnicas de processamen-
to digital utilizando o so�ware ArcGIS.

Introdução
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O Estado de Pernambuco, 
localizado no Nordeste do 
Brasil, ocupa uma área de 
98.938 km², o que representa 
cerca de 6% da área da Região 

Nordeste e 1,19% da área do País. Sua forma 
estreita e alongada lhe concede uma pequena 
faixa litorânea (187 km) e uma grande extensão 
no sentido leste-oeste (748 km). Limita-se ao 
norte com os Estados da Paraíba e do Ceará, 
ao sul com os Estados da Bahia e Alagoas, a 
oeste com os Estados do Piauí e Bahia, e a leste 
com o Oceano Atlântico. Conforme o Censo 
Demográ�co do IBGE (2010), a população 
do Estado de Pernambuco é de 8.796.448 
habitantes, distribuídos entre 185 municípios.

1

RD População (hab.) %

Agreste Central 1.048.968 11,92

Agreste Meridional 641.727 7,30

Agreste Setentrional 526.905 5,99

Mata Norte 577.191 6,56

Mata Sul 733.447 8,34

Metropolitana 3.693.177 41,98

Pajeú 314.603 3,58

Sertão Central 171.307 1,95

Sertão de Itaparica 134.212 1,53

Sertão do Araripe 307.642 3,50

Sertão do Moxotó 212.556 2,42

Sertão do São Francisco 434.713 4,94

Total 8.796.448  

Tabela 1

Distribuição da população do Estado de 
Pernambuco por Região de Desenvolvimento (RD)

Fonte: Censo Demográfico (IBGE, 2010).

Caracterização 
do Estado de 
Pernambuco

1.1 Regiões de Desenvolvimento

A Lei Estadual n. 12.427/2003 distribuiu os 
185 municípios pernambucanos em 12 (doze) 
Regiões de Desenvolvimento (RD), como pode 
ser observado na Tabela 1.

A regionalização em Pernambuco foi 
elaborada no âmbito do Programa Governo 
nos Municípios, com o intuito de representar 
um instrumento chave para a diminuição 
das tradicionais disparidades inter-regionais, 
fazendo emergir o conceito de “Região de 
Desenvolvimento” com destaque para o 
aproveitamento das oportunidades locais 
(PERNAMBUCO, 2006). A regionalização, 
conforme representada na Figura 1, permitiria 
aportar investimentos âncoras nas doze 
Regiões de Desenvolvimento que coincidem 
com o âmbito das cadeias produtivas 
locais e de�nem o marco territorial de 
desenvolvimento regional.

1.2 Caracterização Fisiográ�ca

Em decorrência da con�guração longitudinal 
e do processo de povoamento, Pernambuco 
apresenta, do litoral para o interior, 
uma sucessão de paisagens e de formas 
diferenciadas de organização do espaço. 
Conforme demonstra a Figura 2, o território 
estadual foi dividido pelo IBGE em três regiões 
�siográ�cas: Litoral-Mata, Agreste e Sertão 
(Condepe / Fidem, 2003).

A Região Litoral-Mata corresponde à faixa 
de terra que vai da costa Atlântica aos primeiros 
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contrafortes do Planalto da Borborema. É a 
menor das três regiões �siográ�cas, apresentando 
uma área um pouco superior a 11.000 km²; 
entretanto, é a mais importante do Estado, tanto 
do ponto de vista demográ�co quanto econômico. 
Apresenta um clima tropical quente e úmido, 
com temperaturas médias anuais em torno de 
24º C e precipitações pluviométricas abundantes, 
variando entre 800 mm a mais de 2.000 mm anuais, 
sobretudo na porção sul dessa região. 

O relevo é formado por uma planície 
litorânea, quase ao nível do mar, que vai se 
elevando progressivamente, chegando a altitudes 
em torno de 600 m, nas áreas próximas ao 
Planalto da Borborema. Ao norte, a planície 
costeira é interrompida por formas de relevo 
aplainadas – Formação Barreiras – cujos níveis 
oscilam entre 40 m a 130 m, constituindo os 
chamados tabuleiros e as chãs. Logo após essas 
formações, sobretudo na porção sul do Estado 
aparecem as colinas arredondadas, separadas 
umas das outras por vales �uviais. Os solos 
arenosos da faixa litorânea dão lugar aos solos 
argilosos das encostas dos morros e colinas de 
formas brandas e arredondadas.

A rede hidrográ�ca nessa região apresenta rios 
perenes, caudalosos, drenando extensas áreas, em 
consequência de maiores cotas pluviométricas. O 
revestimento vegetal é representado pela �oresta 
tropical (Mata Atlântica), hoje bastante reduzida, 
com alguns remanescentes em áreas de difícil acesso.

A Região do Agreste, com uma extensão 
um pouco superior a 24.000 km², é uma 
área de transição entre a Mata (a leste) e o 
Sertão (a oeste). Este espaço localiza-se quase 

inteiramente sobre o Planalto da Borborema, 
relevo mais representativo do Estado, 
apresentando climas que vão do tropical úmido 
da Mata ao semiárido do Sertão.

Em áreas de maiores cotas altimétricas, 
principalmente nas vertentes expostas aos ventos 
alísios de sudeste, surgem os brejos de altitude 
(porções mais úmidas em relação às áreas 
circundantes), verdadeiros microclimas, cuja 
atividade agrícola é bastante diversi�cada e que, 
como consequência, apresentam maior densidade 
demográ�ca.

Nas áreas mais secas a vegetação é de Caatinga, 
que varia de porte e densidade na dependência 
tanto da quantidade quanto da distribuição das 
chuvas, além da profundidade dos solos.

A Região do Sertão, que se localiza inteiramente 
no semiárido do Estado, possui uma vasta extensão 
territorial, abrangendo cerca de 63.000 km²; o 
clima é quente e seco, com temperaturas elevadas 
e chuvas escassas e mal distribuídas durante o 
ano. Essas condições climáticas re�etem-se na 
vegetação, nos solos e no regime dos rios, bem 
como na produção agrícola e na migração da 
população para os centros urbanos. Os solos, 
em sua maior extensão, são rasos e às vezes até 
inexistentes devido à frequente ocorrência de 
a�oramentos rochosos.

Nessa região o relevo é formado por vastas 
superfícies pediplanizadas, apresentando 
maiores elevações ao norte, na Chapada do 
Araripe, e na Serra da Baixa Verde, onde se 
localiza a cidade de Triunfo, procurada pelos 
turistas, por causa de suas condições climáticas 
diferenciadas no contexto semiárido.

Arnaldo Vitorino
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Figura 1 

Regiões de Desenvolvimento (RD) do Estado de Pernambuco

Agreste Central
Agreste Meridional
Agreste Setentrional

Sertão do Araripe

Mata Norte

Sertão do Itaparica

Mata Sul

Sertão do Moxotó

Metropolitana do Recife

Sertão do Pajeú

Sertão Central

Sertão do São Francisco

REGIÕES DE DESENVOLVIMENTO CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS

Mapa resultante da compilação, integração, revisão e modificação 

das seguintes fontes:

– Hidrografia: Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH)

– Limite estadual: IBGE (2006)

– Base temática: Lei Estadual nº 12.247, de 25 de setembro de 2003

Limite estadual Rios e riachos Açudes/lagoas
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Figura 2 

Regiões fisiográficas do Estado de Pernambuco

Litoral – Mata
Agreste
Sertão

REGIÕES FISIOGRÁFICAS CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS

Mapa resultante da compilação, integração, revisão e modificação das 

seguintes fontes:

– Hidrografia: Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH)

– Limite estadual: IBGE (2006)

– Base temática: Gerência de Planos e Sistema de Informações – GPSI

Limite estadual Rios e riachos Açudes/lagoas
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Figura 3 

Climas do Estado de Perrnambuco

Árido (Im<-40)
Semi-árido (-40<Im<-20)
Seco-Subúmido (-20<Im<-0)
Úmido-Subúmido (0<Im<20)
Úmido (Im>20)

CLIMA

Im – Índice efetivo de umidade
Mapa resultante da compilação, integração revisão e modificação das 

seguintes fontes:

– Hidrografia: Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH)

– Limite estadual: IBGE (2006)

– Base temática: Atlas de bacias hidrográficas de Pernambuco (2006)

CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS

Sede municipal Limite estadual Rios e riachos Açudes/lagoas
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Na maior parte da região, onde predomina um 
clima mais seco, ocorre a caatinga do tipo hiperxeró�la, 
enquanto nas áreas onde as chuvas se distribuem de 
forma menos irregular, a Caatinga é do tipo hipoxeró�la. 
Nos trechos mais elevados aparece a vegetação de 
transição �oresta-caatinga.

1.3 Caracterização climática

O Estado de Pernambuco apresenta predominantemente 
climas do tipo semiárido, representando cerca de 70% 
da área total, caracterizando-se por baixos índices 
pluviométricos anuais, com valores oscilando entre 500 
e 800 mm, sendo situados nos sertões Pernambucanos 
e parte do Agreste, nas outras localidades observam-se 
precipitações acima de 1000 mm caracterizando climas 
subúmido no agreste e úmido na zona da mata e litoral. 

No Sertão, com exceção do período chuvoso que 
vai de janeiro a abril, os valores de evaporação real e 
potencial são superiores à precipitação média mensal, 
com pequeno ou nenhum excesso de água, em média.

Uma exceção é o Município de Triunfo, localizado na 
microrregião do Pajeú, que se caracteriza por apresentar 
temperaturas amenas, bem por boa distribuição das 
chuvas ao longo do ano. No entanto, no Sertão do 
São Francisco, observam-se climas áridos como é 
o caso de Petrolina onde a média climática anual é 
aproximadamente de 300 a 400 mm.

Na Chapada do Araripe predomina o clima 
subúmido semelhante aos encontrados no leste do 
Agreste na divisa entre a Zona da Mata. O Agreste tem 
características climáticas intermediárias entre climas 
semiárido e subúmido, em sua porção ocidental. O 
Agreste Pernambucano apresenta períodos de chuvas 
que vão de março a junho, com alguns excedentes 

hídricos observados entre os meses de abril a junho, 
em média.

A Zona da Mata e o Litoral de Pernambuco 
caracterizam-se, predominantemente, por apresentar 
clima úmido, com chuvas superiores a 1.400 mm, 
em média. No geral, as chuvas se iniciam em março, 
podendo estender-se até agosto. Nesta região, são 
notórias a de�ciência hídrica entre os meses de setembro 
a fevereiro e os excedentes nos demais meses do ano. 
As regiões climáticas do Estado seguindo o índice de 
Tornthwaite estão apresentadas na Figura 3.

1.4 Sistemas meteorológicos

A região Nordeste do Brasil é in�uenciada pelas 
condições da Temperatura da Superfície do Mar (TSM) 
sobre o Pací�co Equatorial e sobre o Atlântico Tropical, 
correspondendo às con�gurações de El Niño, La Niña, 
Dipolo do Atlântico positivo ou negativo (ANDREOLI 
e KAYANO, 2007). Essas con�gurações modulam a 
atuação e intensidade dos diversos tipos de sistemas 
meteorológicos que de�nem a situação climática da 
região.

A região do semiárido pernambucano é caracterizada 
por precipitações sazonais. Durante a estação seca, que 
dura em torno de oito meses, a região sertaneja passa 
por um período prolongado de de�ciência hídrica, a 
qual não é totalmente compensada pelas precipitações da 
quadra chuvosa.

O estado de Pernambuco tem o período chuvoso 
diferenciado para a metade oeste (região dos sertões) 
de dezembro a abril, e para a parte leste (agreste e faixa 
litorânea) entre março e agosto. Essa con�guração em 
cada mesorregião é de�nida pela frequência dos sistemas 
meteorológicos que atuam diferentemente para cada 

área, entre os diversos fenômenos. Podemos destacar: 
Zona de Convergência Intertropical, Vórtice Ciclônico 
de Altos Níveis, Ondas de Leste.

1.4.1 Zona de Convergência Intertropical (ZCIT)

A ZCIT pode ser considerada a junção de dois 
mecanismos, um termodinâmico e um dinâmico. 
O primeiro é gerado pelo aquecimento das águas 
super�ciais dos oceanos, o que faz com que haja um 
cinturão de nuvens convectivas ao redor do globo 
terrestre. O segundo é de�nido como a zona de 
con�uência dos ventos alísios de sudeste no hemisfério 
sul e de nordeste do hemisfério norte, o que gera 
ascendência do ar mecanicamente forçado na região 
equatorial do planeta. No entanto, os dois mecanismos 
estão ligados entre si, tornando a ZCIT dependente da 
temperatura da superfície do mar (TSM) global.

Em sua climatologia, a zona está disposta entre as 
latitudes 15°N e 2°S, faixa conhecida como Equador 
Térmico. Porém, devido à dependência da TSM, a 
ZCIT pode atingir até 10ºS, influenciando o clima de 
Pernambuco, principalmente no período de fevereiro 
a abril. 

Quando a in�uência da ZCIT se torna abundante, 
o Semiárido nordestino passa por um período de 
disponibilidade hídrica. E quando acontece o oposto, 
frequentemente ocorrem estiagens e até períodos de seca 
prolongada, como a de 1979-1984. Na zona da mata e 
litoral podem ocorrer precipitações intensas e enchentes, 
como a ocorrida em maio de 2011 (sistema representado 
nas Figuras 4 e 5).

 A ligação entre os oceanos Atlântico e Pací�co ocorre 
nos anos chuvosos, em que se têm águas mais quentes no 
Atlântico tropical (dipolo negativo) e águas mais frias no 
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Pací�co (La Niña); enquanto que nos anos secos, têm-se 
águas mais frias no Atlântico tropical (dipolo positivo) e 
águas mais quentes no Pací�co (El Niño).

Entre os dias 01 e 05 de maio de 2011, a ZCIT foi 
responsável pela ocorrência de chuva intensa no Litoral, 
Zona da Mata e Agreste pernambucanos. As cidades de 
Palmares e Primavera registraram mais de 250 mm nestes 
cinco dias, enquanto a maior parte da Região Metropolitana 
do Recife teve mais de 200 mm no mesmo período.

Figura 6 

Precipitação acumulada em maio de 2011

Figura 7 

Desvio de precipitação em relação à média no mês de maio de 2011

Figura 5 

Faixa de nebulosidade associada à ZCIT. 

Fonte: CPTEC / INPE, 2007.

Figura 4 

Imagem do canal infravermelho realçado 
do satélite GOES-12 (02/05 às 21h00min)

Fonte: CPTEC / INPE, 2007.
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Observa-se, nas Figuras 6 e 7, que, entre o Agreste e a 
Mata Sul, o volume mensal de chuva foi superior a 400 mm, 
excedendo a média histórica em até 200%.

1.4.2 Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN)

Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCAN) são 
ciclones desprendidos (Cut-o�) na alta atmosfera, que 
se formam no oceano e se deslocam para oeste-noroeste. 
São derivados, principalmente, das correntes de jato 
subtropicais que tendem a ter uma inclinação maior para 
norte, com a in�uência da Alta da Bolívia, gerando um 
ciclone desprendido, formando, assim, o vórtice (Figura 8).

As características climáticas deste sistema ainda não 
foram relacionadas, logo, não se sabe antecipadamente 
o local em que o núcleo do vórtice será posicionado 
em sua atuação e, portanto, é considerado um sistema 
transiente, fazendo-se necessário excluí-lo de qualquer 
metodologia climática pela sua posição aleatória. 

Os vórtices possuem sistemas de compressão e 
convecção atuando ao mesmo tempo. Em suas bordas a 

ascendência do ar gera nuvens convectivas e proporciona 
aguaceiros e trovoadas e, raramente, granizo. Em seu 
núcleo, existem as compressões adiabáticas, o que inibe a 
formação de nuvens convectivas. 

O período de atuação deste sistema se dá nos 
meses de setembro a março, com pico em janeiro e 
fevereiro. É um sistema que causa chuvas no verão e 
um dos maiores responsáveis pelas chuvas no sertão 
de Pernambuco entre dezembro e fevereiro. Nos casos 
em que a borda norte ou leste atue na Zona da Mata 
e Litoral, podem ocorrer transtornos, como queda de 
barreiras, alagamentos e, em situações mais extremas 
enchentes, como o ocorrido em 2004. Até mesmo o 
Agreste pode apresentar chuva forte, como em março 
de 2010, quando a localidade de Garanhuns registrou 
32,8 mm em um dia.

1.4.3 Ondas de Leste (OL)

Ondas de Leste são distúrbios que ocorrem na região 
equatorial e que recebem este nome por terem 

Figura 8 

Esquema gráfico do VCAN

Fonte: Kousky e Gan, 1980

Figura 9 

Imagem de satélite mostrando uma onda leste
deslocamento de leste para oeste. No Hemisfério Sul, 
são caracterizadas sinoticamente por um cavado sobre 
o oceano Atlântico que se desloca para a costa do 
Nordeste brasileiro, ocasionando mudança na direção 
do vento meridional. Nesta região, o sistema pode 
causar chuva moderada a forte. 

Na dianteira do cavado é comumente observada uma 
crista, cuja região costuma apresentar tempo bom, com 
subsidência e nebulosidade baixa. No eixo do cavado 
ocorrem chuvas frequentes e, após sua passagem, 
ocorrem fortes movimentos ascendentes do ar e chuvas 
de intensidade moderada a forte.

As Ondas de Leste são os principais sistemas 
meteorológicos que ocasionam chuva no período de 
maio a agosto, e são responsáveis por 80% do total 
acumulado nas regiões mais a leste do estado (Figura 9).

 Esses sistemas não avançam para o sertão 
pernambucano devido ao efeito topográ�co que existe 
no Agreste, funcionando como uma barreira. Além 
disso, são os maiores causadores de precipitações 
intensas e, consequentemente, as cheias nas bacias 
hidrográ�cas de Pernambuco.

As fortes chuvas ocorridas em junho de 2010 em 
Pernambuco e Alagoas foram causadas por um distúrbio 
ondulatório de leste, intensi�cado por um sistema 
frontal, localizado sobre o Oceano Atlântico Sul, cujas 
águas apresentavam temperaturas elevadas, adjacentes à 
costa leste do Nordeste. Em apenas três dias, a variação 
dos índices pluviométricos �cou entre 110 e 350 mm.

As chuvas mais intensas ocorreram entre os dias 17 
e 19 de junho (Figura 10). No município de Catende, 
por exemplo, foram registradas precipitações diárias de 
55, 122 e 130 mm nos dias 17, 18 e 19, respectivamente. 
O total de chuva acumulado nestes três dias superou 
em mais de 30% o esperado para todo o mês de junho. 
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No Recife, o Instituto Nacional de Meteorologia 
(Inmet) acusou 348 mm nos dias 16, 17 e 18. Este valor, 
ocorrido em apenas três dias, corresponde a 92% da 
média climatológica (378 mm) do mês de junho.

1.5 Caracterização hidrográ�ca

As grandes bacias hidrográ�cas de Pernambuco 
possuem duas vertentes: o rio São Francisco e o Oceano 
Atlântico. As bacias que escoam para o rio São Francisco 
formam os chamados rios interiores sendo os principais: 
Pontal, Garças, Brígida, Terra Nova, Pajeú, Moxotó, 
Ipanema, além de grupos de pequenos rios interiores. As 
bacias que escoam para o Oceano Atlântico, constituem 
os chamados rios litorâneos, e as principais são: Goiana, 
Capibaribe, Ipojuca, Sirinhaém, Una e Mundaú e GL’s.

O Plano Estadual de Recursos Hídricos de 
Pernambuco (1998) dividiu o Estado em 29 Unidades 
de Planejamento (UP), caracterizando assim, a 
Divisão Hidrográ�ca Estadual, composta de 13 Bacias 
Hidrográ�cas, 06 Grupos de Bacias de Pequenos Rios 
Litorâneos (GL1 a GL6), 09 Grupos de Bacias de 
Pequenos Rios Interiores (GI1 a GI9) e uma bacia de 
pequenos rios que compõem a rede de drenagem do 
arquipélago de Fernando de Noronha. Registre-se que 
a bacia GI-1 drena parte para o rio São Francisco (Rio 
Traipú) e parte para o Oceano Atlântico (Rio Paraíba), 
conforme descrição na Figura 11.

A maior parte das grandes bacias hidrográ�cas 
pernambucanas situa-se integralmente dentro dos 
limites do estado, exceto as bacias dos rios Una, 
Mundaú, Ipanema e Moxotó que possuem parte de sua 
área de drenagem no estado de Alagoas. Além destas, 
há pequenas bacias compartilhadas com os estados do 
Ceará (GI-9), Paraíba (GL-6) e Alagoas (GL-5).

Figura 10 

Chuvas ocorridas nos dias 17 e 18 de junho de 2010
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Figura 11 

Unidades de Planejamento Hídrico inseridos no Estado de Pernambuco 

UP01 – Goiana
UP02 – Capibaribe
UP03 – Ipojuca
UP04 – Sirinhaém
UP05 – Una
UP06 – Mundaú
UP07 – Ipanema

UP08 – Moxotó
UP09 – Pajeú
UP10 – Terra Nova
UP11 – Brígida
UP12 – Garças
UP13 – Pontal
UP14 – GL1

UP15 – GL2
UP16 – GL3
UP17 – GL4
UP18 – GL5
UP19 – GL6
UP20 – GI1
UP21 – GI2

UP22 – GI3
UP23 – GI4
UP24 – GI5
UP25 – GI6
UP26 – GI7
UP27 – GI8
UP28 – GI9

GL – Grupo de bacias de pequenos rios litorâneos

GI – Grupo de bacias de pequenos rios interiores

UNIDADES DE PLANEJAMENTO – BACIAS HIDROGRÁFICAS CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS

Mapa resultante da compilação, integração, revisão e modificação das 

seguintes fontes:

– Hidrografia: Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH)

Limite estadual Rios e riachos Açudes/lagoas
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Figura 12 

Mapa geológico esquemático do Estado de Pernambuco UP Bacia Hidrográfica Sedimentar *(km2) Cristalino (km2)
01 Goiana 347,35 2.482,20
02 Capibaribe 458,45 6.951,77
03 Ipojuca 51,99 3.350,18
04 Sirinhaém 181,98 1.892,77
05 Una 157,03 6.052,18
06 Mundaú 41,48 2.074,06
07 Ipanema 120,19 6.009,46
08 Moxotó 3.125,33 5.425,76
09 Pajeú 2.213,92 14.311,12
10 Terra nova 328,15 4.593,82
11 Brígida 3.905,19 9.403,10
12 Garças 110,37 4.243,57
13 Pontal 138,32 5.924,41
14 Grupo de pequenas bacias litorâneas GL-1 966,41 390,27
15 Grupo de pequenas bacias litorâneas GL-2 280,97 950,44
16 Grupo de pequenas bacias litorâneas GL-3 122,16 31,25
17 Grupo de pequenas bacias litorâneas GL-4 105,57 245,83
18 Grupo de pequenas bacias litorâneas GL-5 19,84 56,52
19 Grupo de pequenas bacias litorâneas GL6 70,81 17,51
20 Grupo de pequenas bacias interiores GI1 26,74 1.336,97
21 Grupo de pequenas bacias interiores GI2 2,89 144,51
22 Grupo de pequenas bacias interiores GI3 1.868,87 792,02
23 Grupo de pequenas bacias interiores GI4 192,73 1.423,28
24 Grupo de pequenas bacias interiores GI5 137,51 761,33
25 Grupo de pequenas bacias interiores GI6 24,29 832,34
26 Grupo de pequenas bacias interiores GI7 186,22 1.191,40
27 Grupo de pequenas bacias interiores GI8 194,77 1.340,92
28 Grupo de pequenas bacias interiores GI9 519,73 -
29 Fernando de Noronha 0,36 17,70
 TOTAL 15.899,62 82.246,69

*Bacias sedimentares (costeiras, interiores e regionais) e depósitos aluviais. 
Fonte:Plano Estadual de Recursos Hídricos(1998)

Tabela 2 

Estimativa de área por tipo litológico nas 29 UPs

1.6 Caracterização hidrogeológica

A geologia do estado é dominantemente representada 
por rochas do embasamento cristalino (rochas ígneas 
e metamór�cas) que perfazem um total de 82.246,69 
km2 (aproximadamente 84% da área total do Estado), 
representada esquematicamente na Figura 12.

Os domínios sedimentares são dispersos, representados 
por depósitos aluviais, bacias de âmbito regional (Araripe 

e Jatobá), microbacias paleozóicas/meso-cenozóicas da 
região do Pajeú (Cedro, São José do Belmonte, Mirandiba, 
Tupanaci, Betânia, Carnaubeira da Penha e Fátima) 
e bacias costeiras (Cabo e Pernambuco/Paraíba), que 
juntas ocupam aproximadamente 16% da área total do 
estado (15.899,62 km2), conforme a Tabela 2. As áreas 
de abrangência foram estimadas tomando-se como 
base os dados do PERH-PE (1998) e os dados do Censo 
Demográ�co do IBGE (2010).

1.6.1 Tipos de Aquífero

Entenda-se por aquífero toda formação geológica capaz de 
armazenar e fornecer água em quantidades signi�cativas 
(sedimentos arenosos, arenitos). De uma maneira 
geral, mananciais subterrâneos (aquíferos) podem ser 
classi�cados em intersticiais e �ssurais. No primeiro caso, 
a água está contida nos poros e no segundo nas fraturas 
das rochas. Além disso, são classi�cados como aquíferos 

TERRENOS DO DOMÍNIO 
DA ZONA TRANSVERSAL

TGJ – Granjeiro /Ouricuri
TPB – Piancó/Alto da Brígida
TAP – Alto do Pajeú
TAM – Alto do Moxotó
TRC – Rio Capibaribe

TERRENOS DO DOMÍNIO EXTERNO

CSF – Craton São Francisco
TRP – Riacho do Pontal
TPA – Pernambuco/Alagoas

BACIAS SEDIMENTARES

1 – Araripe
2 – Cedro
3 – São José do belmonte
4 – Mirandiba
5 – Carnaubeira
6 – Fátima
7 – Betânia
8 – Jatobá
9 – Pernambuco/Paraíba
10 – Cabo

GRANITÓIDES E 
ORTOGNAISSES

 Granitos neoprotorozóicos

 Oriognaisses mesoproterozóicos

LIMITES DE TERRENOS (Zc’s)

Ouricuri/Bodocó – ZCOB
Fernandes Vieira – ZCFV
Serra de Jabitacá (Nappe) – NSJ
Cruzeiro do Nordeste/Congo – ZCCN
Lineamento Pernambuco – LPE
Riacho do Pontal (Rampa Basal) – RBRP
Riacho Seco – ZCRS

Fonte: CPRM (2001) 
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cárstico-�ssurais aqueles que armazenam água em cavidades 
formadas pela dissolução química de minerais carbonáticos, 
ocorrendo predominantemente em calcários e mármores.

No Estado de Pernambuco, os principais mananciais 
de águas subterrâneas são constituídos pelos aquíferos 
intersticiais localizados nas bacias sedimentares costeiras 
(Pernambuco – Paraíba e Cabo), que são intensamente 
utilizados para os diversos usos, notadamente nos municípios 
da Região Metropolitana do Recife, tendo em vista as vazões e 
qualidade de água disponibilizada a partir de poços tubulares 
profundos. Também merecem destaque, em função de suas 
reservas potenciais, os aquíferos intersticiais presente nos 
domínios sedimentares do interior do estado, ou seja, nas 
bacias sedimentares paleozóicas/meso-cenozóicas, acima 
citadas. Atualmente seu uso está voltado principalmente 
para a agricultura irrigada e abastecimento de populações 
localizadas na sua área de ocorrência.

Outros tipos de aquíferos intersticiais existentes em 
Pernambuco são os de pequena profundidade, presente de 
maneira descontínua em manchas sedimentares isoladas, de 
pequena espessura, capeando indistintamente as rochas do 
embasamento cristalino. 

Os aquíferos �ssurais ocorrem no domínio das rochas 
cristalinas (ígneas e metamór�cas) cuja área ocupa cerca 
de 84% da superfície do estado. Esses mananciais não 
apresentam vocação hidrogeológica importante, uma vez que 
os poços aí perfurados possuem baixas vazões e água com 
altas taxas de salinidade.

Finalmente, ocorrem os aquíferos cárstico-�ssurais que 
desempenham um papel pouco relevante, em função de 
sua ocorrência restrita nas bacias sedimentares costeiras e 
apresentarem água com altos teores de carbonatos, conferindo 
sabor desagradável.

No Estado de Pernambuco, 
os principais mananciais 
de águas subterrâneas 
são intensamente 
utilizados para os diversos 
usos, notadamente nos 
municípios da Região 
Metropolitana do Recife

Arnaldo Vitorino
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2
Política estadual, 
sistema integrado 
e instrumentos
de gerenciamento 
de recursos 
hídricos

O O marco legal que deu início ao 
processo de gestão dos recursos 
hídricos no estado de Pernambuco 
foi a Lei Estadual n. 11.426 (Lei das 
Águas de Pernambuco), de 17 de 

janeiro de 1997, que instituiu a Política Estadual 
de Recursos Hídricos e o Sistema Integrado 
de Gerenciamento dos Recursos Hídricos1. 
Conjuntamente, foi aprovada a Lei Estadual 
n.11.427/1997 que dispõe sobre a conservação e 
a proteção das águas subterrâneas no estado de 
Pernambuco. Pernambuco foi um dos estados 
pioneiros em estabelecer legislação especí�ca para 
as águas subterrâneas. Em 30 de dezembro de 
2005 foi publicada a Lei 2005 n. 12.984, após um 
processo de revisão da lei anterior coordenado pelo 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos. 

A nova Lei das Águas de Pernambuco 
manteve os fundamentos e dispositivos da lei 
que a precedeu e incorporou algumas alterações, 
entre as quais:

• a ampliação dos instrumentos da Política, 
acrescentando o enquadramento dos corpos d’água 
em classes de uso e o monitoramento dos recursos 
hídricos;
• a inclusão das organizações civis de recursos 
hídricos e das agências de bacias no Sistema 
Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos;
• a garantia de paridade no Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos (CRH) entre os representantes 
dos setores públicos e privados, incluindo a 
participação dos comitês de bacias hidrográ�cas.

Nos termos da legislação vigente, a Política 
Estadual de Recursos Hídricos apoia-se nos 

seguintes fundamentos: (i) a água é um bem 
de domínio público; (ii) a água é um recurso 
natural limitado, dotado de valor econômico; 
(iii) em situações de escassez, o uso 
prioritário dos recursos hídricos é o consumo 
humano e a dessedentação de animais; (iv) 
a gestão dos recursos hídricos deve sempre 
proporcionar o uso múltiplo das águas; (v) 
a bacia hidrográfica é a unidade territorial 
para implementação da Política Estadual de 
Recursos Hídricos e para atuação do Sistema 
Estadual de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos; e (vi) a gestão dos recursos hídricos 
deve ser descentralizada e contar com a 
participação do Poder Público, dos usuários e 
das comunidades.

2.1 Sistema Integrado de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos

O Sistema Integrado de Gerenciamento dos 
Recursos Hídricos de Pernambuco (SIGRH-PE) 
instituído pela Lei das Águas tem por �nalidade 
formular, atualizar, aplicar, coordenar e executar 
a Política Estadual de Recursos Hídricos. É 
formado por órgãos colegiados; pelo órgão gestor 
dos recursos hídricos, que formula a política 
estadual e por órgãos executores dessa política. 
As instâncias colegiadas, órgãos consultivos e 
deliberativos do sistema de gestão, se articulam 
entre si e com as instâncias executivas, bem 
como com o Sistema Nacional de gerenciamento 
dos recursos hídricos, como está representada 
esquematicamente na Figura 13.

1 O Conselho Estadual de Recursos Hídricos é o órgão deliberativo e consultivo do 
SIGRH e foi instalado em 1998.
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Figura 13

Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos

Figura 14

Composição dos Comitês de Bacias Hidrográficas
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2.1.1 Conselho Estadual de Recursos Hídricos

O Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH) é o 
órgão colegiado superior, deliberativo e consultivo do 
SIGRH-PE. Foi instalado em 26 de março de 1998. Ao 
CRH cabe, de modo especial, aprovar e acompanhar a 
execução do Plano Estadual de Recursos Hídricos e os 
programas e projetos anuais e plurianuais de aplicação 
de recursos públicos em intervenções relacionadas à 
execução da política de recursos hídricos. 

Os membros do CRH somam 13 representantes do 
Poder Executivo, sendo 7 do Poder Executivo Estadual, 
2 do Poder Executivo Federal e 4 de Prefeituras 
municipais (Região Metropolitana do Recife, Zona 
da Mata, Agreste e Sertão); 1 representante do Poder 
Legislativo Estadual; 1 representante dos comitês de 
bacia hidrográ�ca; 9 representantes de entidades de 
usuários de recursos hídricos e 6 representantes de 
organizações da sociedade civil. A cada um dos 30 
membros titulares corresponde 1 membro suplente. O 
regimento interno do CRH prevê 3 reuniões ordinárias 
a cada ano.

O CRH delibera por meio de Resoluções aprovadas 
em reuniões plenárias e publicadas no Diário O�cial 
do Estado e na página de internet da Secretaria de 
Recursos Hídricos e Energéticos.

2.1.2 Comitês de Bacias Hidrográ�cas

Os Comitês de Bacias Hidrográ�cas são órgãos 
colegiados consultivos e de deliberação no âmbito de 
uma bacia hidrográ�ca ou de um conjunto de bacias 
hidrográ�cas contíguas. Em Pernambuco os comitês 
de bacias hidrográ�cas são instalados conforme 
a legislação de recursos hídricos e as resoluções 

especí�cas do CRH que os homologa depois de 
constituídos.

Aos Comitês de Bacia Hidrográ�ca (COBH) cabe, 
entre outras atribuições, aprovar o Plano Diretor 
de Recursos Hídricos, as propostas de utilização, 
conservação e recuperação dos recursos hídricos 
e o enquadramento dos corpos de água em classe 
de uso preponderante em suas respectivas bacias 
hidrográ�cas; apreciar os programas anuais e 
plurianuais de aplicação de recursos �nanceiros em 
serviços e obras de interesse para o gerenciamento dos 
recursos hídricos na bacia; propor ao CRH valores a 
serem cobrados pelo uso de recursos hídricos na bacia 
e efetuar, mediante delegação, a cobrança pelo uso de 
recursos hídricos. 

O plenário dos comitês é formado por (i) 
representantes dos Poderes Executivos da União, do 
Estado e dos Municípios, na proporção de até 40% 
do total de membros; (ii) representantes de entidades 
civis, correspondendo a, pelo menos, 20% dos 
membros, indicados por institutos de ensino superior 
e entidades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico 
e organizações não governamentais; e (iii) usuários 
de recursos hídricos, correspondendo a 40% dos 
membros (Figura 14). O Estado de Pernambuco conta 
atualmente com 06 comitês, conforme apresentado no 
Tabela 3.

Sociedade civil

Poder público

Usuário de Águas

20% 40%

40%
COBH Ano de Criação Número de Membros
Pajeú 1998 25

Ipojuca 2002 30

Una 2002 25

Capibaribe 2007 42

Goiana 2004 30

Metropolitano Sul 2011 30

Tabela 3 

Comitês de Bacias Hidrográficas em funcionamento em PE
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2.1.3 Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos (SRHE)

A Secretaria de Recursos Hídricos (SRH) foi criada pela Lei 13.205, de 19 de janeiro 
de 2007 para “promover a gestão integrada, racional e participativa dos recursos 
hídricos no Estado e a implantação e consolidação dos instrumentos da política 
estadual de recursos hídricos.”

Em 06 de janeiro de 2011, por força da Lei n. 14264, a Secretaria passou a 
ser denominada Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos – SRHE e à sua 
competência foram acrescentadas as atribuições de “formular e executar as políticas 
estaduais de recursos hídricos, saneamento e de energia”. A SRHE é o órgão gestor 
dos recursos hídricos, responsável pela formulação da política estadual e pela 
coordenação do SIGRH-PE. Cabe ao Secretário de Recursos Hídricos e Energéticos a 
presidência do Conselho Estadual de Recursos Hídricos.

2.1.4 Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima – Apac é o órgão executor da política 
estadual e regulador do uso dos recursos hídricos estaduais e dos federais, mediante 
delegação. Cabe também à Apac realizar monitoramento hidrometeorológico e 
previsões de tempo e clima no Estado. A Apac foi criada pela Lei nº 14.028, de 26 de 
março de 2010, como entidade integrante da administração pública estadual indireta. 
Para exercer as suas atribuições a Apac foi estruturada conforme organograma 
representado gra�camente na Figura 15. 

Em 2011 a Apac realizou concurso público visando a formação de sua equipe de 
técnicos e de pessoal auxiliar para o desempenho de suas atribuições. Hoje o quadro 
permanente da Apac conta com 60 pro�ssionais de nível superior e 33 pro�ssionais de 
nível técnico, além da equipe de gestores.

Para o seu funcionamento a Apac dispõe, além dos recursos de custeio 
garantidos pelo Tesouro Estadual, pelo menos 50% do montante dos recursos 
repassados ao Estado a título de compensação �nanceira das áreas inundadas 
para a geração de energia elétrica. Tais recursos que integram o Fundo Estadual 
de Recursos são destinados aos investimentos voltados para a implementação 
e operação dos instrumentos de gestão. Entre tais investimentos destacaram-se 
em 2011 projetos de recuperação de nascentes e APP, implantação, operação e 
manutenção das redes e dos equipamentos de monitoramento hidrometeorológico, 

Figura 15 

Organograma da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac)
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Tabela 4 

Consus instaladas
fortalecimento da gestão participativa e apoio ao 
funcionamento dos órgãos colegiados. 

 2.1.5 Órgãos executores do SIGRH-PE 

São órgãos executores do SIGRH-PE instituições 
do Poder Público Federal, Estadual e Municipal, 
cujas competências se relacionem com recursos 
hídricos. A esses órgãos compete implementar a 
Política Estadual de Recursos Hídricos, no âmbito das 
respectivas competências; e participar dos processos de 
planejamento, monitoramento e implementação das 
ações competentes no âmbito do SIGRH/PE.

2.1.6 Conselhos Gestores de Açudes (Consus) 

 A Lei 12.984/2005 prevê, como parte do SIGRH, 
organizações civis de recursos hídricos, quais sejam: 
(i) consórcios e associações intermunicipais de bacias 
hidrográ�cas; (ii) associações locais ou setoriais de 
usuários de recursos hídricos; (iii) organizações técnicas 
e de ensino e pesquisa com atuação na área de recursos 
hídricos; (iv) organizações a�ns reconhecidas pelo CRH; 
e (vi) organizações não governamentais com atuação na 
área de meio ambiente e recursos hídricos. Para integrar o 
SIGRH/PE as entidades, legalmente constituídas, deverão 
ser reconhecidas pelo CRH. Compete às organizações 
civis de recursos hídricos participarem dos processos de 
planejamento, monitoramento e acompanhamento de 
ações empreendidas pelos órgãos do SIGRH.

Cabe registrar que entre as organizações reconhecidas 
pelo CRH merecem destaque os Conselhos Gestores de 
Açudes que são instâncias colegiadas, de composição 
semelhante aos comitês de bacia com âmbito de 
atuação limitado à bacia hidráulica de um reservatório. 

Conselho Gestor de Açude (Consu) Ano de Criação Número de Membros Bacia Hidrográfica Municípios Envolvidos

Bitury 1998 24 Ipojuca Belo Jardim

Ingazeira 1998 25 Ipanema Venturosa / Pedra

Poço da Cruz 1998 15 Moxotó Ibimirim

Brotas 1998 15 Pajeú Afogados da Ingazeira / Tabira

Rosário 1998 15 Pajeú Ingazeira / Tuparetama / Iguaraci

Serrinha 1998 15 Pajeú Serra Talhada / Floresta

Barra do Juá 2000 15 Pajeú Floresta

Jazigo 2001 08 Pajeú Serra Talhada

A formação de Conselhos Gestores (inicialmente 
denominados Conselhos de Usuários) teve início no 
ano de 1998 devido a grande demanda de resolução de 
con�itos pela utilização das águas dos açudes públicos na 
região semiárida. Os Consus foram criados e credenciados 
junto ao órgão gestor das águas como interlocutores 
para tratarem dos assuntos referentes à administração, 
conservação e operação de açudes públicos. São objetivos 
dos Consus, além de colaborar para a implantação da gestão 
compartilhada das águas nos municípios de in�uência 
dos açudes, atuar como fórum para discussão sobre a 
disponibilidade de água e negociar a sua distribuição entre 
os diversos usos e usuários. 

Em 2009 a formação dos conselhos passou a ser 
orientada pela Resolução n. 4, do Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos (CRH), de 25 de março de 2009, que 
dispõe sobre normas, critérios para criação e organização 
dos Conselhos Gestores de Açudes/Consus no Estado de 
Pernambuco e dá outras providências. A Resolução n. 
04/2009 resultou do entendimento de que os Conselhos 
Gestores são integrantes do SIGRH/PE e que é necessário 
padronizar os processos e estabelecer diretrizes e 

procedimentos para a sua instituição e organização. 
Os Consus são então de�nidos como colegiados com 
atribuições deliberativas e consultivas em suas respectivas 
áreas de atuação e deverão contribuir para a adequação 
dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos às 
características especí�cas dessas áreas.

As experiências dos conselhos gestores têm mostrado 
que tais unidades atuam signi�cativamente na resolução 
de con�itos pelo uso das águas e melhor operação 
dos reservatórios. Além disso, apresentam um grande 
potencial para o fortalecimento da gestão de recursos 
hídrico no que concerne à motivação de entidades da 
sociedade local para a conservação dos recursos naturais 
e ao empenho para a solução de problemas como perda 
de solo, assoreamento de rios e barragens, inundações, 
poluição de fontes de água, entre outros. Estão em 
funcionamento atualmente no Estado de Pernambuco 
oito Consus, conforme descrito na Tabela 4.

A distribuição espacial dos organismos colegiados 
com atuação nas bacias hidrográ�cas e nas áreas de 
in�uência dos reservatórios – COBH e Consus está 
representada na Figura 16.
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Figura 16 

Localização dos COBHs e CONSUs em Pernambuco

Goiana
Capibaribe
Ipojuca
Una
Pajeú
Metropolitanao Sul (GL-2)

Metropolitanao Norte (GL – 1) – em estruturação
Mundaú/Paraíba – em estruturação

Reservatórios com Consu

Municípios com Consu

Consu em formação

Reservatórios (capacidade > 15 milhões m3)

CONVENÇÕES CARTOGRÁFICASCOMITÊS DE BACIAS HIDOGRÁFICAS – COBH CONSELHO GESTOR – CONSU

Mapa resultante da compilação, integração, revisão e modificação das seguintes fontes:

– Hidrografia: Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH)

–  Limite estadual: IBGE (2006)

– Base Temática: Gerência de Apoio aos Organismos de Bacias (GAOB/Apac)

Limite estadual Rios e riachos Açudes/lagoas
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3
Instrumentos 
de gestão dos 
recursos hídricos

Conforme a Lei 12.984/2005 são 
instrumentos para a gestão 
dos recursos hídricos (i) os 
planos diretores de recursos 
hídricos; (ii) o enquadramento 

dos corpos de água em classes, segundo os 
usos preponderantes da água; (iii) a outorga 
de direito de uso dos recursos hídricos; (iv) a 
cobrança pelo uso de recursos hídricos; (v) o 
sistema de informações em recursos hídricos; 
(vi) a �scalização do uso de recursos hídricos; 
e (vii) o monitoramento dos recursos hídricos.

Alguns desses instrumentos ainda estão 
em processo de implantação no estado, quais 
sejam, o enquadramento dos corpos de água, 
a cobrança pelo uso dos recursos hídricos e a 
parte da outorga que relacionada ao lançamento 
de e�uentes. Para todos estes estão sendo 
contratados estudos especí�cos referentes tanto 
à viabilidade técnica quanto à adequação dos 
instrumentos normativos.

3.1 Planos de Recursos Hídricos

O Plano de Recursos Hídricos do Estado 
de Pernambuco (PERH – PE) foi concluído 
em 1998. Constam do PERH o diagnóstico 
abrangente da situação dos recursos hídricos 
no Estado, um balanço hídrico entre 
disponibilidades e demandas de água para 
diferentes cenários, metas de racionalização 
de uso da água, aumento da quantidade e 
melhoria da qualidade dos recursos hídricos 
disponíveis, bem como propostas de 
programas e projetos para o atendimento das 

metas previstas. O PERH estabeleceu também 
a regionalização hidrográ�ca estadual formada 
por 29 Unidades de Planejamento (UP). A 
atualização do PERH está prevista para 2013.

Em relação aos planos de bacias, já foram 
elaborados os planos de recursos hídricos 
e/ou diagnósticos para todas as bacias 
hidrográ�cas do Estado. Os primeiros planos 
contemplaram as bacias a�uentes do rio São 
Francisco situadas em Pernambuco, quais 
sejam Pontal, Garças, Brígida, Terra Nova, 
Pajeú, Moxotó, Ipanema e Grupos de Bacias 
Interiores GI-1 a GI-9 e foram elaborados por 
iniciativa do Governo Federal. Em seguida 
foram elaborados planos para as bacias dos rios 
Mundaú, Ipojuca e Capibaribe, coordenados 
pelo Governo do Estado de Pernambuco. Para 
as bacias dos rios Goiana, Sirinhaém, Una e 
Grupo de Pequenas Bacias Litorâneas GL-1 
a GL – 6 foram elaborados diagnósticos de 
recursos hídricos, que correspondem à etapa 
inicial para o desenvolvimento do Plano 
Diretor de Bacias Hidrográ�cas. 

Os diagnósticos para as bacias litorâneas, 
anteriormente citados os planos de recursos 
hídricos já elaborados serviram de base para 
o Plano de Aproveitamento dos Recursos 
Hídricos da Região Metropolitana do Recife, 
Zona da Mata e Agreste Pernambucano 
(PARH), concluído em 2005. Tal plano 
consolida informações e proposições para as 
bacias dos rios Goiana, Capibaribe, Ipojuca, 
Una, Sirinhaém, Mundaú, Ipanema, GI-1 e 
GL`s. O referido documento contém demandas 
e balanço hídrico para o horizonte até o ano 

Livro Relatorio APAC.indb   31 25/09/2013   11:54:50



RELATÓRIO ANUAL DE SITUAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO 32

2035 e propostas de intervenções de infra-estrutura hídrica e institucionais para 
a área de abrangência do estudo. O PARH realizou, também, o diagnóstico dos 
recursos hídricos para a GL-2, não contemplada em estudos anteriores.

Para a bacia do rio Pirapama, que integra o Grupo de Bacias de Pequenos Rios 
Litorâneos – GL-2, registra-se a existência do Plano de Desenvolvimento Sustentável 
da Bacia do Rio Pirapama, que constitui a Agenda 21 da bacia. Esse documento, 
apesar de não se tratar especi�camente de um plano de recursos hídricos, reúne um 
conjunto de proposições voltadas para a melhoria da qualidade ambiental e da vida 
da comunidade, incluindo as questões relacionadas aos recursos hídricos. 

No ano de 2010 foram atualizados os Planos das bacias dos rios Ipojuca e 
Capibaribe, com ampliação do enfoque ambiental e a elaboração de um caderno de 
investimentos para orientar as propostas de desenvolvimento das respectivas regiões. 
Receberam a denominação de planos hidroambientais. Em 2013 serão elaborados 
novos planos hidroambientais e já estão em processo de contratação os planos para as 
bacias hidrográ�cas dos rios Una e Pajeú.

Instrumento Bacia Hidrográfica  Ano de Conclusão Alcance

Plano de Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio Pirapama (Agenda 21) Pirapama 1998 -

Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Ipanema Ipanema 1998 2018

Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Mundaú Mundaú 1998 2020

Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Moxotó Moxotó 1998 2018

Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Pajeú e Grupo de Bacias Interiores – GI-3 Pajeú e GI-3 1998 2018

Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Terra Nova, Brígida e Grupo de Bacias Interiores GI-4, GI-5 e GI-9 Terra Nova, Brígida, GI-4, GI-5 e GI-9 1998 2018

Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Riacho Pontal, Garças e Grupo de Bacias Interiores GI-6, GI-7 e GI-8 Pontal, Garças, GI-6, GI-7 e GI-8 1998 2018

Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Traipu GI-1 1998 

Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Capiá GI-2 1998 -

Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba, Sumaúma e Remédios GI-1 2001 2020

Diagnóstico dos Recursos Hídricos da Bacia do Rio Goiana e Grupo de Bacias Litorâneas GL-1 e GL-6 Goiana, GL-1 e GL-6 2001 2025

Diagnóstico dos Recursos Hídricos da Bacia do Rio Uma e Grupo de Bacias Litorâneas GL-4 e GL-5 Una, GL-4 e GL-5 2001 2025

Diagnóstico dos Recursos Hídricos da Bacia do Sirinhaém e Grupo de Bacias Litorâneas GL-3 Sirinhaém e GL-3 2001 2025

Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Ipojuca Ipojuca 2001 2020

Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Capibaribe Capibaribe 2002 2030

Plano Decenal de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco – PBHSF (2004-2013) São Francisco 2004 2013

Diagnóstico dos Recursos do Grupo de Bacias Litorâneas GL-2 (parte integrante do PARH) GL-2 2005 2035

Plano de Aproveitamento dos Recursos Hídricos da RMR, Zona da Mata e Agreste Pernambucano – PARH Goiana, Capibaribe, Ipojuca, Una, Sirinhaém, Mundaú, Ipanema, GI-1 e GL-1 a 6 2005 2035

Plano Hidroambiental da Bacia do Rio Capibaribe Capibaribe 2010 2025

Plano Hidroambiental da Bacia do Rio Ipojuca Ipojuca 2010 2025

Tabela 5 

Planos e estudos de bacias hidrográficas 

A Agenda 21 da bacia 
do rio Pirapama, 
apesar de não se tratar 
especificamente de 
um plano de recursos 
hídricos, reúne um 
conjunto de proposições 
voltadas para a 
melhoria da qualidade 
ambiental e da vida das 
comunidades
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Registra-se, ainda, a existência do Plano decenal 
de recursos hídricos da Bacia Hidrográ�ca do Rio 
São Francisco (PBHSF) para 2004-2013, concluído 
em 2004, coordenado pela Agência Nacional de 
Águas com a participação do Comitê da Bacia 
Hidrográ�ca do rio São Francisco e dos órgãos 
gestores de recursos hídricos das unidades da 
federação que estão inseridas na bacia (Minas 
Gerais, Goiás, Distrito Federal, Pernambuco, 
Alagoas, Bahia e Sergipe). O PBHSF abrange as 
bacias hidrográ�cas dos rios a�uentes do São 
Francisco no Estado, o que corresponde a 70% do 
território de Pernambuco. 

Além dos planos citados merecem destaque 
alguns estudos realizados sobre as águas 
subterrâneas. A Tabela 5 relaciona os planos e 
diagnósticos existentes para cada bacia hidrográ�ca. 
A Tabela 6 aponta os estudos hidrogeológicos 
existentes.

3.2 Outorga do direito de uso de recursos hídricos

A outorga de direito de uso de recursos 
hídricos é o instrumento da Política Nacional 
dos Recursos Hídricos e da Política Estadual 
de Recursos Hídricos, que visa assegurar o 
controle quantitativo e qualitativo dos recursos 
hídricos. O sistema de outorga de Pernambuco 

foi implantado em julho de 1998, exceto para 
o lançamento de efluentes, que está em fase de 
implantação. Cabe destacar a integração entre os 
sistemas de meio ambiente e de recursos hídricos, 
através do procedimento tipo “balcão único” 
de requerimento de outorga e licenciamento 
ambiental no Estado, conforme previsto na Lei 
Estadual n.12.984/05. Dessa forma qualquer 
requerente de outorga para uso dos recursos 
hídricos deverá dirigir-se à Agência Estadual de 
Meio Ambiente para entrar com o pedido.

3.2.1 Outorgas de mananciais subterrâneos 

A situação da utilização dos recursos hídricos 
subterrâneos pode ser visualizada nos grá�cos 
dispostos nas Figuras 17 e 18 que apresentam 
diferentes estrati�cações das outorgas subterrâneas.

A Figura 17 destaca a distribuição das outorgas 
subterrâneas por mesorregião. Como esperado, 
a grande maioria dos poços existentes no estado 
de Pernambuco está localizada na Região 
Metropolitana do Recife (RMR) representando mais 
de 75% do total. As mesorregiões do Sertão e Zona 
da Mata representam 12% e 5%, respectivamente. 
A Figura 18 mostra que a vazão outorgada na 
RMR também representa a maioria dessas vazões, 
superando 80% do total.

Documento Área de abrangência Ano de Conclusão

Estudo Hidrológico do Recife, Olinda, Camaragibe e Jaboatão dos Guararapes (HIDROREC) Aquíferos Barreiras, Cabo, Boa Viagem, Aluvial e Fissural 1998

Estudo Hidrológico do Recife, Olinda, Camaragibe e Jaboatão dos Guararapes (HIDROREC II) Barreiras, Cabo, Boa Viagem, Aluvial e Fissural 2002

Atlas Digital dos Recursos Hídricos Subterrâneos de Pernambuco Estado de Pernambuco 2005

Comportamento das Bacias Sedimentares da Região Semi-Árida do Nordeste Brasileiro  Aquíferos da Bacia do Araripe (Sistema Aquífero Missão Velha-Rio da Batateira) e Jatobá 2007

Estudo Hidrogeológico da bacia sedimentar do Jatobá  Tacaratu, Inajá, Aliança, Aliança-Inajá, Candeias, Candeias-Aliança-Inajá, Sergi, Ilhas, São Sebastião, Marizal, São Sebastião-Marizal 2010

Tabela 6

Estudos hidrogeológicos do Estado de Pernambuco

Figura 18 

Vazão outorgada por mesoregião

Figura 17 

Número de outorgas subterrâneas por mesorregião
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A Figura 19 re�ete uma avaliação do 
número de outorgas entre os municípios 
da RMR. Pode-se veri�car que Recife 
possui mais poços outorgados do que a 
soma das demais cidades, representando 
65% do total de poços cadastrados pela 
Apac, seguido dos municípios Jaboatão 
dos Guararapes com 11,8% e Olinda 
com 6%. A Figura 20 mostra que Recife 
também é responsável por mais de 50% do 
volume explotado, seguido dos municípios 
de Paulista (22%) e Olinda (19%). Neste 
caso veri�ca-se uma mudança entre os 
municípios de Jaboatão dos Guararapes 
e Paulista. Tal mudança ocorre porque os 
poços da Companhia Pernambucana de 
Saneamento (Compesa) estão localizados 
na região norte da RMR, onde se situam as 
cidades de Olinda e Paulista, entre outras. 
Por este motivo o município de Paulista 
apesar de possuir menos poços outorgados 
que Jaboatão dos Guararapes supera este 
em vazão outorgada. A Figura 21 destaca 
o número de outorgas concedidas de 
acordo com os tipos de usos dos recursos 
hídricos. Percebe-se que a maioria dos 
poços outorgados tem como principal 
uso o abastecimento humano, sendo que 
esse uso perfaz quase 50% das outorgas 
de águas subterrâneas. Vale ressaltar que a 
tipologia abastecimento humano refere-se 
aos usos residenciais particulares, enquanto 
abastecimento público é realizado por 
empresa concessionária, a qual pode utilizar 
a água para diversos setores.

Na Figura 22 veri�ca-se a vazão 
outorgada por �nalidade de uso. O uso 
para o abastecimento público possui 
maior montante representando mais de 
70% do total, seguido de comercialização 
de água e abastecimento industrial com 
aproximadamente 8%, em ambos. Apesar 
de a tipologia abastecimento humano 
encerrar maior quantidade de poços, 
representa apenas 2,6% do montante de 
vazão outorgada na RMR. Isso ocorre 
porque os poços inseridos nessa tipologia 
são para uso residencial os quais geralmente 
necessitam de baixas vazões.

Pelos grá�cos apresentados 
anteriormente percebe-se que dentre 
os municípios da RMR, Recife possui 
o maior número de poços outorgados. 
Tal fato ocorre porque Recife é a cidade 
mais populosa e com maior dinamismo 
econômico do estado demandando maiores 
volumes de captação de água para suprir 
as necessidades de todos os usuários. As 
cidades do Recife, Paulista e Olinda são as 
que possuem maiores vazões de explotação 
outorgadas. As duas últimas estão 
localizadas ao norte da RMR numa região 
geológica mais adequada à explotação das 
águas subterrâneas, tanto quantitativamente 
como qualitativamente, através do aquífero 
Beberibe, do tipo intersticial, que também 
é utilizado pela Compesa, a qual, devido 
à carência de águas super�ciais, realiza 
explotações em grandes volumes de água 
subterrânea para atender à população local.

Figura 19 

Número de outorgas subterrâneas por município da RMR

Figura 20 

Vazão outorgada por município da RMR
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3.2.2 Outorgas de mananciais super�ciais

Os grá�cos apresentados nas Figuras 23 e 
24 apresentam um panorama das outorgas 
super�ciais para visualização da atual situação 
da utilização das águas dos mananciais 
super�ciais. A Figura 23 apresenta, em 
percentuais, a vazão outorgada por bacia 
hidrográ�ca. A partir dos grá�cos das Figuras 
23 e 24, pode-se perceber que os números de 
processos nas bacias mais populosas do Estado 
(Una, GL-01, GL-02, Capibaribe, Sirinhaém, 

Ipojuca e Goiana) totalizam cerca de 60% 
do montante que tramitam na Apac, em 
compensação estas mesmas bacias perfazem 
98% das vazões outorgadas no Estado. Isto se 
deve, basicamente a dois motivos:

• as maiores disponibilidade hídricas se 
localizam nas bacias supracitadas;

• nessa região se encontram os maiores 
núcleos populacionais, inclusive a Região 
Metropolitana do Recife, as indústrias e alguns 
perímetros irrigado do Estado, sobretudo de 
cana-de-açúcar. 

Figura 21 

Número de outorgas subterrâneas por finalidade de uso
Figura 22 

Vazão outorgada por finalidade de uso
Figura 23 

Outorgas superficiais por Bacia Hidrográfica

Figura 24 

Distribuição da vazão outorgada por Bacia Hidrográfica
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UPGRH Numero de Processos Soma Qout (L/s) Soma Qout (m³/h)

Brígida 46 28,39  103,90 

Capibaribe 141 14.082,55  51.542,12 

Fernando de Noronha 1 4,60  16,84 

Garças 14 0,00  0,00 

Grupo de pequenas bacias interiores GI-01 20 165,83  606,94 

Grupo de pequenas bacias interiores GI-02 3 0,00  0,00 

Grupo de pequenas bacias interiores GI-03 1 0,00  0,00 

Grupo de pequenas bacias interiores GI-04 2 0,00  0,00 

Grupo de pequenas bacias interiores GI-05 1 0,00  0,00 

Grupo de pequenas bacias interiores GI-08 1 0,00  0,00 

Grupo de pequenas bacias litorâneas GL-01 114 9.840,28  36.015,43 

Grupo de pequenas bacias litorâneas GL-02 89 16.801,08  61.491,94 

Grupo de pequenas bacias litorâneas GL-03 11 135,50  495,93 

Grupo de pequenas bacias litorâneas GL-04 13 172,58  631,64 

Grupo de pequenas bacias litorâneas GL-05 4 0,00  0,00 

Grupo de pequenas bacias litorâneas GL-06 3 0,00  0,00 

Goiana 310 9.820,42  35.942,75 

Ipanema 78 180,25  659,72 

Ipojuca 149 6.463,33  23.655,79 

Moxotó 34 14,68  53,73 

Mundaú 32 253,62  928,25 

Pajeú 84 124,75  456,58 

Pontal 18 29,02  106,21 

Sirinhaém 263 6.111,48  22.368,01 

Terra nova 31 9,00  32,94 

Una 185 16.412,53  60.069,85 

Cancelados e arquivados 425 - -

Total Geral 2073 80.649,88  295.178,56 

A Figura 25 apresenta a distribuição 
percentual de outorgas super�ciais por tipo de 
uso. Por este grá�co pode-se observar que cerca 
de 50% dos processos que tramitam na Apac, 
tratam de captação de água para a irrigação; 
seguidos de 24% para abastecimento humano, 
basicamente solicitado pela Companhia 
Pernambucana de Saneamento – Compesa; 14% 
para abastecimento industrial e 12% para outros 
usos (obras de terraplanagem, termelétrica), 
os 5% restante se dividem em abastecimento 
animal, carcinicultura e piscicultura. A Tabela 
7, na página seguinte, especi�ca os valores 
apresentados pelos grá�cos acima.

Tabela 7 

Vazão outorgada por Bacia Hidrográfica
Figura 25 

Distribuição percentual de outorgas 
superficiais por finalidade de uso

Abastecimento animal
Abastecimento industrial
Abastecimento humano
Carcinicultura/Psicultura
Irrigação
Outros

3.3 Monitoramento hidrometeorológico

O monitoramento hidrometeorológico é 
realizado pela Apac por meio da análise diária 
das condições de tempo e clima, bem como 
dos volumes das barragens e as informações 
são divulgadas para o público e instituições 
interessadas, por meio de boletins.

Para reforçar o monitoramento 
hidrometeorológico, em 2011, foi �rmado 
convênio com a Agência Nacional de Águas 
(ANA), que permitiu a instalação de 30 
Plataformas de Coleta de Dados (PCD) 
automáticas de nível com sensor pluviométrico 
em rios do estado. As PCD foram alocadas nas 
bacias hidrográ�cas dos rios Capibaribe, Una, 
Sirinhaém, Ipojuca, Goiana, Mundaú, Ipanema, 
GL-1 e GL-2, as quais �cam mais impactadas 
quando da ocorrência de eventos hidrológicos 
extremos. A ANA forneceu as PCDs e os 
equipamentos que auxiliam no suporte as 
ações relacionadas com o monitoramento 
hidrometeorológico do estado.

Ainda como parte do convênio foi instalada 
a Sala de Situação para proporcionar um 
ambiente físico e virtual, que em tempo 
real permite acompanhar as tendências 
hidrometeorológicas em todo o Estado de 
Pernambuco de modo a embasar a tomada de 
decisões em tempo hábil.

3.3.1 Redes de monitoramento hidrológico
 
As redes de monitoramento hidrológico 
constituem um conjunto de equipamentos 

2,0% 
14% 

24% 

3,0% 

45% 

12,0% 
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 GL – Grupo de bacias de pequenos rios litorâneos

GI – Grupo de bacias de pequenos rios interiores

UNIDADES DE PLANEJAMENTO – BACIAS HIDROGRÁFICAS

Mapa resultante da compilação, integração, revisão e modificação das seguintes fontes:

– Hidrografia: Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH)

–  Limite estadual: IBGE (2006)

– Base temática: Gerência de Monitoramento e Fiscalização – GRMF/Apac

Estações Fluviométricas

(operadas pela CPRM)

Plataforma de coleta de dados – PCD

(alerta de cheia – Em licitação)

Plataforma de coleta de dados – PCD

(alerta de cheia – instaladas)

CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS

REDES DE MONITORAMENTO

Figura 26 

Distribuição das PCD´S da rede de alerta de cheias e das estações fluviométricas em PE

Limite estadual Rios e riachos Açudes/lagoas
UP01 – Goiana
UP02 – Capibaribe
UP03 – Ipojuca
UP04 – Sirinhaém
UP05 – Una
UP06 – Mundaú
UP07 – Ipanema

UP08 – Moxotó
UP09 – Pajeú
UP10 – Terra Nova
UP11 – Brígida
UP12 – Garças
UP13 – Pontal
UP14 – GL1

UP15 – GL2
UP16 – GL3
UP17 – GL4
UP18 – GL5
UP19 – GL6
UP20 – GI1
UP21 – GI2

UP22 – GI3
UP23 – GI4
UP24 – GI5
UP25 – GI6
UP26 – GI7
UP27 – GI8
UP28 – GI9
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Figura 27 

Distribuição das estações Limnimétricas e da rede de medição de nível e chuva de reservatórios em PE

GL – Grupo de bacias de pequenos rios litorâneos

GI – Grupo de bacias de pequenos rios interiores

UNIDADES DE PLANEJAMENTO – BACIAS HIDROGRÁFICAS

Mapa resultante da compilação, integração, revisão e modificação das 

seguintes fontes:

– Hidrografia: Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH)

–  Limite estadual: IBGE (2006)

– Base temática: Gerência de Monitoramento e Fiscalização – GRMF/Apac

Plataforma de coleta de dados – PCD

PSH/Apac – Nível e chuva

Reservatórios monitorados – Itep

CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS

REDES DE MONITORAMENTO

Limite estadual Rios e riachos Açudes/lagoasUP01 – Goiana
UP02 – Capibaribe
UP03 – Ipojuca
UP04 – Sirinhaém
UP05 – Una
UP06 – Mundaú
UP07 – Ipanema

UP08 – Moxotó
UP09 – Pajeú
UP10 – Terra Nova
UP11 – Brígida
UP12 – Garças
UP13 – Pontal
UP14 – GL1

UP15 – GL2
UP16 – GL3
UP17 – GL4
UP18 – GL5
UP19 – GL6
UP20 – GI1
UP21 – GI2

UP22 – GI3
UP23 – GI4
UP24 – GI5
UP25 – GI6
UP26 – GI7
UP27 – GI8
UP28 – GI9
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instalados em pontos estratégicos das diversas bacias 
hidrográ�cas do Estado com o objetivo de acompanhar, 
em tempo real, os níveis de água nos principais rios e 
reservatórios existentes, bem como aferir a qualidade da 
água nos corpos de água monitorados. A Apac realiza o 
monitoramento hidrometeorológico em tempo real, por 
meio de dezesseis estações telemétricas e por meio de 
estações �uviométricas com coleta mensal de dados. As 
estações telemétricas estão distribuídas em quatro bacias 
hidrográ�cas do Estado de Pernambuco, sendo cinco na 
bacia do Capibaribe, sete na Bacia do Una, três na Bacia 
do Mundaú e uma na Bacia GI 1. A distribuição geográ�ca 
dessas estações é apresentada na Figura 26. 

SISTEMA DE ALERTA DE CHEIAS – PCDS ANA/APAC
Os dados hidrológicos em tempo real são coletados 
com a utilização de PCDs que possuem sensores de 
nível e de chuva. As informações são armazenadas in 
loco e transmitidas por meio de satélite GOES ou por 
tecnologia GPRS. Dadas as características do sistema, 
torna-se possível o acompanhamento remoto e contínuo, 
instantaneamente, de eventos hidrometeorológicos 
extremos, permitindo que medidas especí�cas sejam 
tomadas em tempo hábil, garantindo a integridade da 
população atendida.
Em 2012, pretende-se instalar mais catorze PCD 
com essa �nalidade para compor e completar a rede 
de alerta de cheias do Estado de Pernambuco. Essas 
estações serão instaladas nas Bacias do Goiana (4), do 
Ipojuca (3), do Sirinhaém (4), do Una (2) e do GL2 (1) 
(Figura 26).

ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS 
As estações fluviométricas (convencionais) no 
Estado de Pernambuco são operadas pela CPRM – 

Serviço Geológico do Brasil e os dados coletados a 
cada mês são remetidos ao Sistema de informações 
hidrológicas da ANA, onde são disponibilizados ao 
usuário final.
Entre as informações coletadas, destacam-se as medições 
de nível, de descarga líquida, de sedimentos e o 
monitoramento da qualidade da água, sendo esta última 
realizada em parceria com a CPRH.
Na Figura 26 apresenta-se a distribuição espacial das 
estações �uviométricas no Estado de Pernambuco. 
Atualmente, 73 estações desta natureza encontram-se em 
operação no estado.

3.3.2 Rede de monitoramento quantitativo  
dos reservatórios

O monitoramento quantitativo dos reservatórios 
é realizado por meio de uma Rede limnimétrica 
convencional, operada em parceria com o ITEP e por 
uma rede automática formada com Plataformas de 
Coleta de Dados (PCD).

A operação das estações limnimétricas, instaladas 
em reservatórios, tem como objetivo o monitoramento 
diário dos níveis de água das barragens do Estado de 
Pernambuco, permitindo que sejam formados históricos 
de volumes acumulados nos mananciais monitorados.

A rede começou a ser reformulada em novembro 
de 2011 e, ao �nal, será composta por equipamentos 
instalados em 85 reservatórios, distribuídos em 14 bacias 
hidrográ�cas do estado. Na Figura 27, encontram-se os 
reservatórios desta rede de monitoramento.

A rede automática – PCD constitui um sistema de 
monitoramento do nível da água e da precipitação 
pluviométrica, em tempo real, em reservatórios do 
Estado de Pernambuco, que, além da �nalidade de 

abastecimento humano, prestam-se ao controle de 
cheias, irrigação e pesca.

Este sistema será constituído de PCDs, com 
transmissão de dados instantaneamente, permitindo 
uma e�ciente análise de informações e comunicação 
entre usuários.

Serão instaladas 40 estações de monitoramento até 
julho de 2012, com distribuição apresentada na Figura 
27. Serão contempladas 11 bacias hidrográ�cas, sendo 6 
no Brígida, 5 no Capibaribe, 1 no Garças, 5 no GL 2, 3 no 
Goiana, 2 no Ipanema, 2 no Ipojuca, 2 no Moxotó, 2 no 
Mundaú, 8 no Pajeú e 4 no Terra Nova.

3.3.3 Rede de Monitoramento da Qualidade das Águas

Para a avaliação da qualidade das águas, a Apac, 
em parceria com outros órgãos, possui redes de 
monitoramento especí�cas com pontos de amostragem 
distribuídos em todo o Estado, seja em rios ou 
reservatórios.

O sistema de monitoramento da qualidade das 
águas é constituído pelas redes de amostragem, que 
objetivam um diagnóstico dos usos múltiplos dos 
recursos hídricos. A análise das distribuições espaciais 
dos pontos por bacia, município e corpo hídrico é 
uma ferramenta para subsidiar a avaliação dos rios e 
reservatórios. 

A rede de monitoramento da qualidade das águas 
foi constituída em 2011, de 161 pontos de amostragem 
administrados conjuntamente pela CPRH, Compesa 
e Apac, dos quais 81 em reservatórios (Figura 34, 
página 56), e 80 em rios (Figura 37, página 62). 
Os reservatórios estão distribuídos em 16 bacias 
hidrográ�cas do estado e, o Território de Fernando de 
Noronha e os rios, em 8 bacias.
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4
Potencialidade
hídrica

Potencialidade hídrica é a 
quantidade de água total existente 
em determinada bacia hidrográ�ca 
ou em determinado aquífero 
subterrâneo. 

4.1 Potencialidade hídrica super�cial

São recursos hídricos potenciais aqueles 
que correspondem ao aproveitamento 
integral da água, ou seja, numa dada bacia 
hidrográfica, a vazão média de longo 
termo. O modelo adotado para quantificar 
a potencialidade hídrica superficial do 
Estado foi desenvolvido pelo Grupo 
de Recursos Hídricos da Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE), a partir 
da concepção do SMAP (Soil Moisture 
Accounting Procedure), baseado nos 
parâmetros desenvolvidos pelo United 
States Soil Conservation. Além disso, foram 
levadas em consideração as características de 
zonas semiáridas, com testes no semiárido 
nordestino (PERH-PE, 1998).

Para as Unidades de Planejamento, UP2 
(Capibaribe) e UP3 (Ipojuca), o modelo 
de simulação hidrológica adotado nos 
cálculos de vazão anual média foi o utilizado 
nos Planos Hidroambientais das Bacias 
Hidrográ�cas dos rios Capibaribe e Ipojuca 
(2010), intitulado MODHAC (Modelo 
Hidrológico Auto-calibrável).

No caso das 22 (vinte e duas) bacias 
sem dados �uviométricos, foram utilizados 
parâmetros do modelo chuva-vazão de 

bacias vizinhas, com condições físicas e 
climatológicas, semelhantes à estudada 
(PERH, 1998).

A Tabela 8 e a Figura 28 apresentam as 
potencialidades hídricas por Unidade de 
Planejamento (UP) que estão subdivididas em 
Unidades de Análise (UAs), correspondente 
à vazão anual média ou volume anual médio, 
estimada no ponto mais próximo à foz. 

4.2 Potencialidade hídrica subterrânea

Denominam-se reservas os volumes hídricos 
acumulados no meio aquífero em função 
da porosidade efetiva e do coeficiente de 
armazenamento, sendo consideradas como 
permanentes as parcelas não-variáveis 
em decorrência da f lutuação sazonal da 
superfície potenciométrica.

Os valores das reservas permanentes dos 
diversos aquíferos no Estado de Pernambuco 
são apresentados na Tabela 9, separados 
por unidade geológica do Estado (bacias 
sedimentares, depósitos aluviais e rochas do 
embasamento cristalino).

A reserva reguladora é a parcela da 
reserva total, variável anualmente, em 
decorrência dos aportes sazonais de água 
superficial, do escoamento subterrâneo e 
dos exutórios naturais ou artificiais. Os 
dados de reserva reguladora para o Estado 
de Pernambuco encontram-se na Tabela 
10. As potencialidades representam o 
volume hídrico passível de ser utilizado 
anualmente, incluindo, eventualmente, 
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UP Bacia Hidrográfica UA Área de drenagem (km2) Vazão anual média (m3/s) Vazão específica (L/s/km2) Volume anual médio(106 m3) Lâmina anual média (mm) Rendimento da bacia (%)

01 Goiana Foz 2.878 11,95 4,15 376,86 131 11,63

02* Capibaribe 01 2.478 3,42 1,38 107,81 43 -

  02 1.715 1,71 1,00 54,07 32 -

  03 1.857 4,43 2,39 139,83 75 -

  04 1.404 13,74 9,79 433,39 308 -

03** Ipojuca 01 1.495 2,33 1,56 73,57 49 -

  02 2.248 0,66 0,87 20,71 28 -

  03 2.821 2,82 4,92 88,91 155 -

  04 3.434 10,22 16,68 322,26 526 -

04 Sirinhaem Foz 2.070 34,78 16,81 1096,82 530 25,21

05 Una Palmares 3.444 22,69 6,59 715,55 208 23,8

  Capivara 2.656 3,32 1,25 104,76 39 6,11

  Foz 6.293 57,77 9,18 1821,93 290 23,67

06 Mundaú Inhumas 411 1,23 2,99 38,79 94 11,74

  Canhoto 1.025 2,86 2,79 90,19 88 11,27

  Mundaú 719 2,11 2,93 66,54 92 11,52

07 Ipanema Ipanema Leste 1.599 2,4 1,5 75,75 47 7,02

  Ipanema Oeste 4.647 4,77 1,03 150,36 32 4,71

08 Moxotó Foz 8.713 5,34 0,61 168,4 19 3,41

09 Pajeú Foz 16.839 20,14 1,2 635,14 38 6,62

  Ilha Grande 2.120 2,11 1 66,54 31 4,62

10 Terra nova Foz 5.015 2,84 0,57 89,53 18 3,22

11 Brígida Foz 13.561 7,52 0,55 237,15 17 2,44

12 Garças Foz 4.411 1,36 0,31 42,89 10 1,68

13 Pontal Foz 6.158 0,93 0,15 29,17 5 0,85

14 Grupo de pequenas bacias litorâneas GL-1 Foz 1.162 24,95 21,47 786,82 677 57,76

15 Grupo de pequenas bacias litorâneas GL-2 Foz 1.246 20,72 16,63 653,43 524 33,59

16 Grupo de pequenas bacias litorâneas GL-3 Foz 112 4,5 40,25 141,91 1269 53,31

17 Grupo de pequenas bacias litorâneas GL-4 Foz 286 9,79 34,19 308,74 1078 48,13

18 Grupo de pequenas bacias litorâneas GL-5 Foz 63 2,46 38,77 77,58 1223 62,8

19 Grupo de pequenas bacias litorâneas GL-6 Foz 90 1,08 11,99 34,06 378 27,17

20 Grupo de pequenas bacias interiores GI-1 Paraíba 1.118 3,66 3,27 115,42 103 11,88

  Traipu 272 0,46 1,69 14,51 53 8,06

21 Grupo de pequenas bacias interiores GI-2 Foz 150 0,08 0,56 2,65 18 2,94

22 Grupo de pequenas bacias interiores GI-3 Foz 2.711 1,36 0,5 42,89 16 3,24

23 Grupo de pequenas bacias interiores GI-4 Foz 1.479 1,28 0,87 40,37 27 5,71

24 Grupo de pequenas bacias interiores GI-5 Foz 791 0,33 0,41 10,31 13 2,67

25 Grupo de pequenas bacias interiores GI-6 Foz 865 0,35 0,4 10,94 13 2,4

26 Grupo de pequenas bacias interiores GI-7 Foz 1.238 0,33 0,27 10,53 9 1,89

27 Grupo de pequenas bacias interiores GI-8 Foz 1.394 0,38 0,27 11,83 8 1,92

28 Grupo de pequenas bacias interiores GI-9 Foz 530 0,41 0,78 12,99 25 3,1

 TOTAL - 295,59 - 9321,9 - -

Fonte: Plano Estadual de Recursos Hídricos de Pernambuco (PERH-PE, 1998); *Plano Hidroambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe (2010) e **Plano Hidroambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Ipojuca (2010).

Tabela 8 

Potencialidade hídrica superficial em Pernambuco
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Figura 28 

Mapa das potencialidades hídricas superficiais de Pernambuco por Unidades de Planejamento

GL – Grupo de bacias de pequenos rios litorâneos

GI – Grupo de bacias de pequenos rios interiores

UNIDADES DE PLANEJAMENTO – BACIAS HIDROGRÁFICAS

20 L/s/km2

POTENCIALIDADE HÍDRICA SUPERFICIAL

Vazão específica

CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS

Mapa resultante da compilação, integração, revisão e modificação das 

seguintes fontes:

– Hidrografia: Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH)

–  Limite estadual: IBGE (2006)

– Base temática: Gerência de Planos e Sistemas de Informações – GPSI/Apac

Sede municipal Limite estadual Rios e riachos Açudes/lagoas

UP01 – Goiana
UP02 – Capibaribe
UP03 – Ipojuca
UP04 – Sirinhaém
UP05 – Una
UP06 – Mundaú
UP07 – Ipanema

UP08 – Moxotó
UP09 – Pajeú
UP10 – Terra Nova
UP11 – Brígida
UP12 – Garças
UP13 – Pontal
UP14 – GL1

UP15 – GL2
UP16 – GL3
UP17 – GL4
UP18 – GL5
UP19 – GL6
UP20 – GI1
UP21 – GI2

UP22 – GI3
UP23 – GI4
UP24 – GI5
UP25 – GI6
UP26 – GI7
UP27 – GI8
UP28 – GI9

Livro Relatorio APAC.indb   42 25/09/2013   11:55:19



43RELATÓRIO ANUAL DE SITUAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

uma parcela das reservas permanentes de água 
subterrânea em condições de ser explotada, com 
descarga constante, durante um longo período 
de tempo. Na Figura 29 estão representadas, 
esquematicamente, as áreas com maior 
potencialidade hídrica subterrânea no Estado.

Os valores das potencialidades para os diferentes 
tipos de aquífero que ocorrem no Estado de Pernambuco 
estão na Tabela 11.

Nos aquíferos intersticiais os valores da 
potencialidade podem variar de elevados a 
médios, em relação à espessura, por estes estarem, 
predominantemente, alojados em bacias sedimentares 
de maior espessura. Por conseguinte, nos depósitos 
recentes, de espessura reduzida, a potencialidade varia 
de média a baixa.

Em aquíferos �ssurais a baixa potencialidade está 
relacionada ao padrão heterogêneo, anisotrópico e 

descontínuo dos mesmos que, além disso, apresentam 
reduzida capacidade de in�ltração e armazenamento 
de água pela inexistência de poros, ao contrário do que 
ocorre na maioria das rochas sedimentares.

Dessa maneira, a água neles contida restringe-se 
aos vazios secundários proporcionados pelas aberturas 
das falhas, fraturas e �ssuras decorrentes de esforços 
tectônicos ou de alívio de pressão, o que geralmente 
resulta em problemas de salinização.

Unidade Reserva Permanente(106 m3) %
Bacia do Jatobá 61.660,00 43,48

Bacia do Araripe 42.650,00 30,07

Bacias Interiores 26.404,00 18,62

Bacia PE-PB 9.372,00 6,61

Sub-bacia do Cabo 585,15 0,41

Aquífero fissural* 1.000,00 0,71

Aquífero Aluvial 156,20 0,11

TOTAL 141.827,35 100

* Os dados não permitem uma avaliação segura, dado o nível atual de conhecimento. Fonte: PERH-PE, 1998. 

Tabela 9 

Valores das reservas permanentes para os diferentes tipos de aquífero com ocorrência
no Estado de Pernambuco

Unidade Potencialidadee(106 m3) %
Bacia do Jatobá 227,02 18,08

Bacia do Araripe 339,67 27,05

Bacias Interiores 76,71 6,11

Bacia PE-PB 44,71 3,56

Sub-bacia do Cabo 175,03 13,94

Aquífero fissural 102,18 8,14

Aquífero Aluvial 290,57 23,14

TOTAL 1.255,90 100,00

Fonte: PERH-PE, 1998. 

Tabela 11 

Valores de potencialidade dos aquíferos com área deocorrência no Estado de Pernambuco

Unidade Reserva Reguladora (106 m3) %
Bacia do Jatobá 101,00 11,87

Bacia do Araripe 253,00 29,73

Bacias Interiores 35,29 4,15

Bacia PE-PB 154,50 18,16

Sub-bacia do Cabo 23,52 2,76

Aquífero fissural 93,61 11,00

Aquífero Aluvial 187,21 22,00

TOTAL 850,96 100

 Fonte: PERH-PE, 1998. 

Tabela 10 

Valores das reservas reguladoras para os diferentes tipos de aquífero com ocorrência 
no Estado de Pernambuco
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Figura 29 

Mapa das potencialidades hídricas subterrâneas em Pernambuco

Alta Baixa Muito baixa

POTENCIALIDADE HIDROGEOLÓGICA

CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS

Poços outorgados 

com Q>25m3/h

(Q= Vazão outorgada)
Rodovias

Mapa resultante da compilação, integração, revisão e modificação das seguintes fontes:

– Hidrografia: Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH)

–  Limite estadual, rodovias: IBGE (2006)

– Poços outorgados: Gerência de Outorga e Cobrança (Groc/Apac)

– Base temática: Mapa hidrogeológico do Brasil ao milionésimo (CPRM)
Bacias sedmentares Núcleos urbanos

BACIAS SEDIMENTARES

1 – Araripe
2 – Cedro
3 – São José do Belmonte
4 – Mirandiba
5 – Carnaubeira
6 – Fátima
7 – Betânia
8 – Jatobá
9 – Pernambuco/Paraíba
10 – Cabo

Limite estadual
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5
Demandas

O estudo de demanda visa 
conhecer as necessidades de 
água atual e futura, constituindo 
valioso instrumento de 
planejamento, servindo para 

estabelecer prioridades na formulação da 
política de recursos hídricos. 

Assim, as estimativas de demanda de 
água permitem ao poder público antecipar 
problemas relacionados com a água em áreas 
e setores da economia, bem como reconhecer 
aqueles fatores que podem ser modi�cados para 
prevenir os problemas e evitar decisões que 
possam torná-los mais restritivos.

As demandas podem ser consuntivas 
ou não-consuntivas, as primeiras quando o 
uso da água implica consumo, as segundas 
quando a água não é consumida, mas mantida 
em determinadas condições que implicam 
restrições aos demais usos (PERH-PE, 1998). 
No presente relatório foram consideradas 
apenas as seguintes demandas consuntivas: 
abastecimento humano (urbano e rural), 
abastecimento animal, irrigação e indústria. 

Cada categoria de usuário consuntivo tem os 
seus respectivos coe�cientes de demanda, que 
correspondem aos gastos de água dos diversos 
usuários, que dependem de diversos fatores, 
podendo ser otimizados na situação desejada.

O Estado de Pernambuco elevou o seu PIB 
mais que a média nacional, o que contribuiu 
para o aumento da demanda de água na 
zona urbana. Dessa maneira, o atendimento 
das demandas no estado não pode mais ser 
encarado como de�nitivamente assegurado, 

haja vista ser a água um recurso escasso, 
considerado como insumo essencial ao homem, 
que exige todo esforço para garantir seu 
aproveitamento de forma sustentável.

Neste sentido, o presente relatório buscou 
caracterizar o cenário atual, bem como estimar 
as demandas por recursos hídricos do estado, 
tomando por base a metodologia utilizada no 
PERH (1998) e os dados do Censo Demográ�co 
do IBGE (2010). 

5.1 Estimativa de demanda para 
abastecimento humano

Os coe�cientes de área municipal foram 
estimados mediante Tabela elaborada com 
apoio da ferramenta de geoprocessamento, 
onde se de�niu a parcela de área de cada 
município inserida na respectiva Unidade de 
Planejamento (UP).

No cenário atual, calcularam-se os totais 
de população urbana e rural para as 29 (vinte 
e nove) UPs. No caso da população rural, 
para aqueles municípios cuja área abrange 
mais de uma UP, o seu valor foi calculado 
proporcionalmente à superfície contida na 
respectiva UP. Enquanto que, para a população 
urbana de cada UP o valor correspondeu 
a somatório das populações das sedes 
municipais localizadas na mesma UP. Com 
relação ao município de Recife, a população 
foi calculada proporcionalmente à área 
inserida em cada UP, uma vez que a população 
é inteiramente urbana e a área do município 
abrange três UPs.
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UP Bacia Hidrográfica População Rural (hab.) População Urbana (hab.) População Total (hab.)
01 Goiana 143.803 420.973 564.776
02 Capibaribe 246.616 1.277.167 1.523.783
03 Ipojuca 96.928 643.953 740.881
04 Sirinhaém 71.828 142.444 214.272
05 Una 201.887 396.483 598.370
06 Mundaú 71.117 174.260 245.377
07 Ipanema 116.213 154.100 270.313
08 Moxotó 91.412 139.290 230.702
09 Pajeú 164.640 252.443 417.083
10 Terra nova 41.656 66.072 107.728
11 Brígida 152.011 166.839 318.850
12 Garças 33.337 6.679 40.016
13 Pontal 74.456 22.232 96.688
14 Grupo de pequenas bacias litorâneas GL-1 46.643 1.433.642 1.480.285
15 Grupo de pequenas bacias litorâneas GL-2 48.421 1.361.838 1.410.259
16 Grupo de pequenas bacias litorâneas GL-3 5.163 0 5.163
17 Grupo de pequenas bacias litorâneas GL-4 10.396 28.554 38.950
18 Grupo de pequenas bacias litorâneas GL-5 4.225 13.429 17.654
19 Grupo de pequenas bacias litorâneas GL-6 1.877 0 1.877
20 Grupo de pequenas bacias interiores GI-1 38.429 38.451 76.880
21 Grupo de pequenas bacias interiores GI-2 2.429 0 2.429
22 Grupo de pequenas bacias interiores GI-3 22.296 29.712 52.008
23 Grupo de pequenas bacias interiores GI-4 5.523 12.582 18.105
24 Grupo de pequenas bacias interiores GI-5 6.734 33.240 39.974
25 Grupo de pequenas bacias interiores GI-6 7.259 4.614 11.873
26 Grupo de pequenas bacias interiores GI-7 9.228 14.861 24.089
27 Grupo de pequenas bacias interiores GI-8 22.210 219.309 241.519
28 Grupo de pequenas bacias interiores GI-9 1.278 0 1.278
29 Fernando de Noronha 0 2.629 2.629
TOTAL  1.738.015 7.055.796 8.793.811

UP Bacia Hidrográfica Demanda Urbana (m³/ano) Demanda Rural (m³/ano) Total (m³/ano)
01 Goiana 28.132.678 3.674.154 31.806.832
02 Capibaribe 102.578.111 6.301.035 108.879.146
03 Ipojuca 50.369.091 2.476.519 52.845.610
04 Sirinhaém 8.940.248 1.835.210 10.775.458
05 Uma 26.002.604 5.158.218 31.160.821
06 Mundaú 13.432.869 1.817.031 15.249.900
07 Ipanema 9.677.931 2.969.252 12.647.183
08 Moxotó 9.178.396 2.335.575 11.513.971
09 Pajeú 15.881.340 4.206.540 20.087.880
10 Terra nova 4.451.796 1.064.314 5.516.109
11 Brígida 11.089.127 3.883.889 14.973.016
12 Garças 341.301 851.749 1.193.050
13 Pontal 1.217.202 1.902.355 3.119.557
14 Grupo de pequenas bacias litorâneas GL-1 121.644.349 1.191.726 122.836.076
15 Grupo de pequenas bacias litorâneas GL-2 118.563.359 1.237.159 119.800.518
16 Grupo de pequenas bacias litorâneas GL-3 0 131.923 131.923
17 Grupo de pequenas bacias litorâneas GL-4 1.771.776 265.612 2.037.388
18 Grupo de pequenas bacias litorâneas GL-5 833.269 107.949 941.219
19 Grupo de pequenas bacias litorâneas GL-6 0 47.955 47.955
20 Grupo de pequenas bacias interiores GI-1 2.624.208 981.869 3.606.076
21 Grupo de pequenas bacias interiores GI-2 0 62.061 62.061
22 Grupo de pequenas bacias interiores GI-3 1.799.122 569.672 2.368.794
23 Grupo de pequenas bacias interiores GI-4 780.713 141.118 921.831
24 Grupo de pequenas bacias interiores GI-5 1.229.273 172.051 1.401.324
25 Grupo de pequenas bacias interiores GI-6 252.617 185.455 438.072
26 Grupo de pequenas bacias interiores GI-7 922.125 235.772 1.157.897
27 Grupo de pequenas bacias interiores GI-8 19.211.468 567.468 19.778.937
28 Grupo de pequenas bacias interiores GI-9 0 32.661 32.661
29 Fernando de Noronha 143.938 0 143.938

TOTAL  551.068.908 44.406.293 595.475.201

Tabela 13 

Demanda de abastecimento humano por unidade de planejamento
Tabela 12 

Estimativa da população urbana e rural por unidade de planejamento

A partir dos quantitativos estimados no cenário atual 
foi possível estimar para cada UP as demandas e os 
consumos correspondentes de água para cada categoria 
de usuário.

• Zonas urbanas
A demanda de água no meio urbano é diretamente 

in�uenciada por diversos fatores, tais como, clima, padrão 
de vida dos habitantes, hábitos da população, tipo de 

cobrança (com ou sem medição), qualidade da água 
fornecida, tarifas cobradas, pressões nas redes, densidade 
de consumo comercial, densidade de consumo industrial, 
consumo público, perdas do sistema, existência de redes 
de esgotos sanitários, etc. 

Os coe�cientes para abastecimento urbano 
são sempre expressos (em termos de demanda ou 
consumo) em l/hab/dia, embutidos um conjunto de 
usos que incluem: bebida; preparação de alimentos; 

asseio corporal; lavagem de roupas; descarga de bacia 
sanitária; lavagem de automóveis; rega de jardins e 
quintais; e limpeza geral.

Tendo em vista a série de fatores que in�uenciam 
o consumo de água no meio urbano, os coe�cientes 
unitários de demanda guardam também correlação 
com o tamanho das localidades bene�ciadas, o que 
torna necessário uma estrati�cação de um número de 
categorias de cidades com base na população urbana.
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Figura 30 

Mapa das demandas de abastecimento humano de Pernambuco por Unidades de Planejamento

GL – Grupo de bacias de pequenos rios litorâneos

GI – Grupo de bacias de pequenos rios interiores

UNIDADES DE PLANEJAMENTO – BACIAS HIDROGRÁFICAS

Mapa resultante da compilação, integração, revisão e modificação das seguintes fontes:

– Hidrografia: Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH)

–  Limite estadual: IBGE (2006)

– Base temática: Gerência de Planos e Sistema de Informações – GPSI/Apac

61.000.000 m3/ano

Legendas
DEMANDAS PARA ABASTECIMENTO

Urbana

Rural

CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS

Sede municipal Limite estadual Rios e riachos Açudes/lagoas
UP01 – Goiana
UP02 – Capibaribe
UP03 – Ipojuca
UP04 – Sirinhaém
UP05 – Una
UP06 – Mundaú
UP07 – Ipanema

UP08 – Moxotó
UP09 – Pajeú
UP10 – Terra Nova
UP11 – Brígida
UP12 – Garças
UP13 – Pontal
UP14 – GL1

UP15 – GL2
UP16 – GL3
UP17 – GL4
UP18 – GL5
UP19 – GL6
UP20 – GI1
UP21 – GI2

UP22 – GI3
UP23 – GI4
UP24 – GI5
UP25 – GI6
UP26 – GI7
UP27 – GI8
UP28 – GI9
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UP Bacia Hidrográfica Área Irrigada (ha) Demanda de água 
01 Goiana 29.277,34 351.328.095
02 Capibaribe 14.188,12 170.257.392
03 Ipojuca 6.323,83 75.885.977
04 Sirinhaém 7.927,36 95.128.299
05 Una 13.420,05 161.040.574
06 Mundaú 3.010,74 36.128.854
07 Ipanema 967,19 19.343.866
08 Moxotó 3.868,52 77.370.480
09 Pajeú 6.187,61 123.752.118
10 Terra nova 5.527,21 110.544.130
11 Brígida 5.644,96 112.899.274
12 Garças 3.561,48 71.229.680
13 Pontal 13.442,88 268.857.515
14 Grupo de pequenas bacias litorâneas GL-1 10.647,41 127.768.910
15 Grupo de pequenas bacias litorâneas GL-2 8.862,56 106.350.710
16 Grupo de pequenas bacias litorâneas GL-3 292,97 3.515.668
17 Grupo de pequenas bacias litorâneas GL-4 306,73 3.680.754
18 Grupo de pequenas bacias litorâneas GL-5 107,22 1.286.613
19 Grupo de pequenas bacias litorâneas GL-6 328,59 3.943.078
20 Grupo de pequenas bacias interiores GI-1 589,96 7.079.463
21 Grupo de pequenas bacias interiores GI-2 2,34 46.773
22 Grupo de pequenas bacias interiores GI-3 3.585,59 71.711.747
23 Grupo de pequenas bacias interiores GI-4 1.940,05 38.801.085
24 Grupo de pequenas bacias interiores GI-5 2.605,13 52.102.616
25 Grupo de pequenas bacias interiores GI-6 2.352,49 47.049.738
26 Grupo de pequenas bacias interiores GI-7 2.218,19 44.363.854
27 Grupo de pequenas bacias interiores GI-8 5.519,56 110.391.124
28 Grupo de pequenas bacias interiores GI-9 7,81 156.257
TOTAL  152.713,88 2.292.014.646

UP Bacia Hidrográfica BEDA* Demanda 
01 Goiana 134.212,00 2.449.368,99
02 Capibaribe 319.028,69 5.822.273,60
03 Ipojuca 183.523,89 3.349.310,92
04 Sirinhaem 58.642,00 1.070.216,45
05 Una 396.020,88 7.227.380,98
06 Mundau 187.900,18 3.429.178,35
07 Ipanema 377.365,52 6.886.920,83
08 Moxoto 275.461,62 5.027.174,59
09 Pajeu 440.918,22 8.046.757,57
10 Terra nova 105.393,27 1.923.427,24
11 Brigida 364.129,92 6.645.371,09
12 Garcas 75.669,73 1.380.972,53
13 Pontal 283.434,40 5.172.677,77
14 Grupo de pequenas bacias litorâneas GL-1 24.839,91 453.328,37
15 Grupo de pequenas bacias litorâneas GL-2 30.773,70 561.620,02
16 Grupo de pequenas bacias litorâneas GL-3 754,80 13.775,07
17 Grupo de pequenas bacias litorâneas GL-4 6.914,83 126.195,71
18 Grupo de pequenas bacias litorâneas GL-5 2.553,53 46.601,95
19 Grupo de pequenas bacias litorâneas GL-6 2.386,03 43.545,07
20 Grupo de pequenas bacias interiores GI-1 108.586,92 1.981.711,28
21 Grupo de pequenas bacias interiores GI-2 15.850,33 289.268,61
22 Grupo de pequenas bacias interiores GI-3 68.121,94 1.243.225,33
23 Grupo de pequenas bacias interiores GI-4 21.900,08 399.676,47
24 Grupo de pequenas bacias interiores GI-5 13.527,91 246.884,30
25 Grupo de pequenas bacias interiores GI-6 9.825,48 179.315,01
26 Grupo de pequenas bacias interiores GI-7 14.464,74 263.981,44
27 Grupo de pequenas bacias interiores GI-8 20.448,44 373.183,99
28 GI-9 4.441,86 81.063,97
29 Fernando de Noronha - -
TOTAL    64.734.407,50

Tabela 15

Demanda de água para irrigação por Unidade de Planejamento
Tabela 16 

Demanda Animal por Unidade de Planejamento (m³/Cab/ano)

Segundo o PERH-PE (1998) foram adotados, com 
pequenas modi�cações, os critérios utilizados pela 
Compesa, os quais estabelecem 05 categorias por 
estrato de população urbana e os correspondentes 
coe�cientes de demanda, conforme Tabela 14.

• Zonas rurais 
A demanda doméstica rural, representa uma 
categoria de demanda rural difusa, que corresponde 
à fração a ser alocada para o atendimento das 
populações que estão dispersas no meio rural 
ou habitam pequenos povoados, vários deles 
com sistemas simpli�cados de abastecimento de 
água. Para a estimativa de demanda de água deste 
segmento, que compreende uma população em 
geral de baixa renda e não habituada à utilização de 
água encanada adotou-se o coe�ciente de�nido pelo 
Plano de Aproveitamento Integrado dos Recursos 
Hídricos do Nordeste (PLIRHINE) que estabelece 
uma dotação por pessoa de 70 L / hab / dia. 

• Resultados obtidos
 As demandas, sejam urbana ou rural, foram 
estimadas por município e consolidadas por 
Unidade de Planejamento. Conforme pode ser 
observado na Tabela 13 a demanda de abastecimento 

Categoria População urbana (hab.) Coeficiente de Demanda (L/hab/dia)
I até 2.500 120

II 2.501 – 12.000 150

III 12.001 – 25.000 170

IV 25.001 – 100.000 200

V acima de 100.000 240

Fonte: PERH-PE, 1998. 

Tabela 14 

Coeficiente de demanda para abastecimento urbano

humano urbano concentra-se em seis Unidades de 
Planejamento, sendo elas: UP14 (GL1), UP15 (GL2), 
UP2 (Capibaribe), UP3 (Ipojuca), UP1 (Goiana) e UP5 
(Una). Ressaltando que, as UPs 2, 14 e 15, correspondem 
a 63% da demanda de abastecimento do Estado, e se 
encontram inseridas na Região Metropolitana do Recife 
(RMR). Pode-se visualizar ainda na Figura 30, a relação 
existente entre as demandas de abastecimento humano 
urbano e rural nas referidas UPs. 

5.2 Irrigação

Para o cálculo de demanda de água para irrigação 
foram utilizados os dados da área irrigada no estado, 
disponibilizados no Censo Agropecuário do IBGE 
(2006), bem como, a metodologia adotada no PERH-
PE (1998). Devido às peculiaridades �siográ�cas e 
climáticas do estado foram estipulados dois coe�cientes 
de demanda de água para irrigação, a saber:
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Coeficiente (1): 12.000 m3ano-1.ha-1 para as UPs 01 a 06 e UPs 14 a 20;

Coeficiente (2): 20.000 m3ano-1.ha-1 para as UPs 07 a 13 e UPs 21 a 28.

Os valores obtidos estão apresentados na Tabela 15 e re-
presentam a demanda potencial, correspondente a 100% 
de utilização.

5.3 Abastecimento animal

O cálculo da demanda de água para dessedentação 
animal foi baseado na metodologia do PERH-PE 
(1998), que utilizou o produto efetivo dos rebanhos 
por um coeficiente per capita diário. Para efeito 
de cálculo foram utilizados os dados da Pesquisa 
da Pecuária Municipal (IBGE, 2010), referente ao 
efetivo dos rebanhos para cada município inserido 
nas bacias hidrográficas do estado. Para que seja 
possível a compatibilização dos diferentes coeficientes 
de demanda requeridos pelos animais de diferentes 
portes (bovinos, bubalinos, equinos, asininos, muares, 

caprinos, ovinos, suínos e aves), é empregada uma 
unidade hipotética denominada Bovinos Equivalentes 
para Demanda de Água – Beda, assim representada: 

Beda = Bovinos + Bubalinos + Equinos + Muares + Asininos + Ovinos + Caprinos + Suinos + Aves
1,25 6,25 5 250

A Beda possibilita o somatório dos diferentes 
tipos de rebanho, ponderando o que cada espécie 
utiliza de água em relação ao bovino, admitindo-
se para o mesmo um consumo de 50 l / cab / dia. A 
demanda animal foi calculada para cada município e 
posteriormente agregada em unidades de planejamento 
proporcionalmente às respectivas áreas, como demonstra 
a Tabela 16.

5.4 Abastecimento industrial

Para calcular a demanda industrial utilizaram-se 
como referência os coeficientes de demanda do 

PLIRHINE. A demanda industrial, contida na Tabela 
17 foi obtida a partir da multiplicação dos coeficientes 
de demanda pela quantidade de empregados de cada 
segmento industrial, os quais foram obtidos no estudo 
intitulado Demografia das Empresas (IBGE, 2009) – 
gênero das indústrias e número de pessoal ocupado 
assalariado. A partir do somatório de todos os 
seguimentos industriais obteve-se a quantidade total 
de água demandada.

No presente relatório não foram consideradas as 
indústrias dos setores K (atividades �nanceiras, de 
seguros e serviços relacionados), O (administração 
pública, defesa e seguridade social), P (educação), 
Q (saúde humana e serviços sociais), U (organismos 
internacionais e outras instituições extraterritoriais), 
pois estas não se enquadram na de�nição do uso 
industrial de água.

Categoria individual da CNAE* Atividade Nºde operários Coeficiente Demanda 
A  Agricultura,pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 18.562 8,00 54.201.040,00

B  Indústrias extrativas 1.660 0,20 121.180,00

C  Indústrias de transformação 196.705 0,30 21.539.197,50

D  Eletricidade, gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação 19.074 0,20 1.392.402,00

F  Construção 89.954 0,26 8.536.634,60

G  Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas 233.933 0,30 25.615.663,50

I  Alojamento e alimentação 44.271 5,00 80.794.575,00

H  Transporte, armazenagem e correio 48.962 0,30 5.361.339,00

L  Atividades imobiliárias 2.280 0,20 166.440,00

TOTAL     197.728.471,60

Tabela 17 

Demanda industrial por atividade econômica (m³/ano)

* Classificação Nacional de Atividade Econômica

Figura 31 

Percentual de demanda consultiva por tipo de uso

Industrial

Animal

Irrigação

Abastecimento Humano

73%

19%
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6
Disponibilidade
hídrica

Disponibilidade hídrica super�cial 
ou subterrânea é a quantidade 
de água passível de ser 
captada em determinada bacia 
hidrográ�ca ou em determinado 

aquífero subterrâneo.

6.1 Barragens de acumulação

Os volumes dos principais reservatórios do 
estado, cujas águas são de domínio estadual 
ou federal, são monitorados sistematicamente 
pela Apac, com apoio de outros órgãos 
governamentais. Essas informações são 
organizadas no banco de dados da Apac e 
disponibilizadas à sociedade pelo seu portal 
na internet. Neste capítulo, apresenta-se 
o diagnóstico dos volumes armazenados 
nos reservatórios que compõem a rede de 
monitoramento do Estado de Pernambuco. Na 
Figura 32, apresenta-se a distribuição geográ�ca 
dos reservatórios monitorados. 

Atualmente, a rede é composta por 
equipamentos instalados em 70 reservatórios 
localizados em 13 bacias hidrográ�cas, o que 
representa uma capacidade de armazenamento 
de 3.048.302.000 m3.

Na Tabela 18, apresenta-se a capacidade 
de armazenamento por bacia hidrográ�ca e 
por mesorregião. Os maiores potenciais de 
acumulação estão nas Bacias do Capibaribe, do 
Brígida e do Pajeú, com 24,76%, 22,70% e 17,62% 
do total do Estado, respectivamente. O sertão tem 
o maior potencial de armazenamento do Estado, 
representando 65,25% do volume armazenável. 

O reservatório Eng. Francisco Sabóia (Poço 
da Cruz) é o maior do estado em termos de 
volume, com capacidade de 504 milhões de m3, 
representando 16,53% do potencial do estado. O 
maior número de reservatórios monitorados é o 
do Sertão, com 46 reservatórios. Nesse contexto, 
destacam-se as Bacias do Brígida e do Pajeú, 
com 13 reservatórios cada.

Os volumes armazenados nos reservatórios 
monitorados pela Apac no �nal do ano de 
2011, por bacia hidrográ�ca e por mesorregião, 
estão descritos na Tabela 18. Neste cenário, 
destacam-se os reservatórios Goitá, Brejo dos 
Coelhos e Jazigo, que estavam com o volume na 
capacidade máxima. Por outro lado, veri�ca-se 
que sete reservatórios estavam completamente 
secos, com destaque para a Bacia do Pontal, com 
cinco reservatórios nesta condição. 

Adicionalmente, constatou-se em dezembro 
de 2011 que o volume armazenado nos 
reservatórios do Estado era de 54,50% da 
capacidade máxima. O Sertão, com um volume 
armazenado de 894.118.000 m3, representava 
53,82% do total atual armazenado. Nesta 
região, a Bacia do Pajeú e a Bacia do Moxotó 
destacaram-se com os maiores volumes 
armazenados. 

No Agreste, veri�cou-se que volume 
representava 89,79% da capacidade máxima 
para aquela região, que é de 485.088.000 m3. 
Nesse contexto, destaca-se o reservatório de 
Jucazinho, com mais de 304 milhões de m3 
armazenados.

Na Mata/Litoral, o volume armazenado 
representava 57,78% do potencial para estas 
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Figura 32 

Localização dos reservatórios estaduais que possuem volume monitorado

 GL – Grupo de bacias de pequenos rios litorâneos

GI – Grupo de bacias de pequenos rios interiores

UNIDADES DE PLANEJAMENTO – BACIAS HIDROGRÁFICAS
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RESERVATÓRIOS MONITORADOS
Capacidade (x106m3)

CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS

Mapa resultante da compilação, integração, revisão e modificação das seguintes fontes:

– Hidrografia: Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH)

–  Limite estadual: IBGE (2006)

– Base temática: Gerência de Monitoramento e Fiscalização – GRMF/ApacLimite estadual Rios e riachos Açudes/lagoas

UP01 – Goiana
UP02 – Capibaribe
UP03 – Ipojuca
UP04 – Sirinhaém
UP05 – Una
UP06 – Mundaú
UP07 – Ipanema

UP08 – Moxotó
UP09 – Pajeú
UP10 – Terra Nova
UP11 – Brígida
UP12 – Garças
UP13 – Pontal
UP14 – GL1

UP15 – GL2
UP16 – GL3
UP17 – GL4
UP18 – GL5
UP19 – GL6
UP20 – GI1
UP21 – GI2

UP22 – GI3
UP23 – GI4
UP24 – GI5
UP25 – GI6
UP26 – GI7
UP27 – GI8
UP28 – GI9
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Mesoregião Bacia Hidrográfica Açude Domínio Município Cap. máx. (1000m3) Vol. (dez. 2011) % atual
Sertão Pontal Vira Beiju Federal Petrolina 11.800 0 0,00
  Cruz de Salina Estadual Petrolina 4.021 0 0,00
  Barra da Melancia Estadual Afrânio 1.374 448 32,57
  Terra Nova Federal Petrolina 1.220 0 0,00
  Pau Branco Federal Afrânio 3.000 495 16,49
  Pau Ferro Estadual Petrolina 2.068 0 0,00
  Soledade Federal Petrolina 1.100 0 0,00
    Total 24.583 942 3,83
Sertão Brígida Entremontes Federal Parnamirim 339.334 32.806 9,67
  Chapéu Estadual Parnamirim 188.000 106.040 56,40
  Algodões Estadual Ouricuri 54.482 36.142 66,34
  Cachimbo Estadual Parnamirim 31.207 8.251 26,44
  Eng. Camacho Federal Ouricuri 27.665 9.610 34,74
  Lopes II Estadual Bodocó 23.935 6.420 26,82
  Lagoa do Barro Estadual Araripina 13.162 8.847 67,22
  Araripina (Baixio) Federal Araripina 3.702 138 3,73
  Barriguda Estadual Araripina 1.620 789 48,69
  Varzinha Estadual Ouricuri 1.127 41 3,68
  Rancharia Estadual Araripina 1.043 259 24,83
  Caiçara Federal Parnamirim 1.050 0 0,00
  Parnamirim Federal Parnamirim 5.715 300 5,25
    Total 692.042 209.643 30,29
Sertão Garças Saco II Federal Santa Maria da Boa Vista 123.524 3.540 2,87
  Cacimba Estadual Santa Cruz da Malta 1.732 358 20,65
    Total 125.256 3.898 3,11
Sertão Pajeú Serrinha II Federal Serra Talhada 311.080 260.270 83,67
  Barra do Juá Federal Floresta 71.474 9.268 12,97
  Rosário Federal Iguaraci /Ingazeira 34.990 23.036 65,84
  Cachoeira II Federal Serra Talhada 21.031 14.273 67,87
  Brotas Estadual Afogados da Ingazeira 19.640 12.799 65,17
  Jazigo Estadual Serra Talhada 15.543 15.543 100,00
  Arrodeio Federal São José do Belmonte 14.522 3.898 26,84
  Juá Federal Mirandiba 3.500 246 7,03
  Chinelo Estadual Carnaíba 3.454 1.985 57,47
  Quebra Unha Federal Floresta 3.190 0 0,00
  Serrote Estadual São José do Belmonte 1.623 15 0,92
  Laje do Gato Estadual Afogados da Ingazeira 1.103 828 75,06
  Saco I Federal Serra Talhada 36.000 32.400 90,00
    Total 537.150 374.561 69,73
Sertão Terra Nova Boa Vista Federal Salgueiro 16.448 7.641 46,45
  Salgueiro Federal Salgueiro 14.698 2.980 20,27
  Abóboras Federal Parnamirim 14.350 140 0,98
  Poço Grande Estadual Serrita 3.922 2.265 57,75
  Barrinha Estadual Cedro 1.960 324 16,53
  Barra do Chapéu Estadual Cabrobó 1.600 601 37,54
  Nilo Coelho Estadual Terra Nova 22.710 904 3,98
  -  Total 75.688 14.855 19,63

Tabela 18 

Potencial de armazenamento e volume dos reservatórios do Estado de Pernambuco (Dezembro/2011)

Mesoregião Bacia Hidrográfica Açude Domínio Município Cap. máx. (1000m3) Volume % atual
Sertão Moxotó Eng. Franc.Sabóia (P. da Cruz) Federal Ibimirim 504.000 275.730 54,71
  Custódia (Marrecas) Federal Custódia 21.623 11.194 51,77
  Cachoeira I Federal Sertânia 5.950 2.470 41,52
  Barra Federal Sertânia 2.738 826 30,16
    Total 534.311 290.220 54,32
    Total Sertão 1.989.030 894.118 44,95
Agreste Ipanema Arcoverde (Riacho do Pau) Federal Pedra 16.800 7.402 44,06
  Ingazeira Estadual Venturosa 4.800 4.444 92,58
  Ipaneminha Estadual Pesqueira 3.900 1.713 43,92
  Mororó Federal Pedra 2.930 2.639 90,07
  Mulungu Estadual Buíque 1.281 1.019 79,51
  -  Total 29.711 17.217 57,95
Agreste Ipojuca Pão de Açúcar Federal Pesqueira 34.231 26.739 78,11
  Belo Jardim (Pedro Moura Jr.) Estadual Belo Jardim 30.740 29.399 95,64
  Eng. Severino Guerra (Bitury) Federal Belo Jardim 17.776 15.849 89,16
  Manuíno Estadual Bezerros 2.021 1.689 83,56
  Brejo dos Coelhos Estadual São Caetano 356 361 101,40
  -  Total 85.124 74.037 86,98
Agreste Una Prata Estadual Bonito 42.147 38.802 92,06
  Brejo do Burado Estadual São Caetano 1.070 935 87,38
  -  Total 43.217 39.737 91,95
Agreste Capibaribe Jucazinho Federal Surubim/ Caruaru 327.036 304.590 93,14
    Total 327.036 304.590 93,14
    Total Agreste 485.088  435.581 89,79
Mata /Litoral Goiana Guararema Estadual Aliança 18.000 17.322 96,23
    Total 18.000 17.322 96,23
Mata /Litoral Capibaribe Carpina Federal Carpina 270.000 66.027 24,45
  Tapacurá Federal São Lourenço da Mata 94.200 78.576 83,41
  Goitá Federal São Lourenço da Mata/ Paudalho 52.000 52.535 101,03
  Várzea do Una Estadual São Lourenço da Mata 11.568 9.687 83,74
    Total 427.768 206.825 48,35
Mata /Litoral GL-1 Botafogo Estadual Igarassu 27.690 20.162 72,81
  -  Total 27.690 20.162 72,81
Mata /Litoral GL-2 Pirapama Estadual Cabo de Santo Agostinho 60.937 55.978 91,86
  Duas Unas Estadual Jaboatão 23.549 18.557 78,80
  Utinga /Tabatinga Estadual Ipojuca 10.270 8.091 78,78
  Sicupema Estadual Cabo de Santo Agostinho 3.200 3.192 99,75
  Bita Estadual Cabo de Santo Agostinho 2.770 1.617 58,38
    Total 100.726 87.435 86,80
    Total Mata /Litoral 574.184 331.744 57,78
    

Pernambuco 3.048.302 1.661.442 54,50

Fonte: Compesa
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Unidade Disponibilidade Virtual (106 m3 / ano) %
Bacia do Jatobá 224,63 26,30

Bacia do Araripe 389,48 45,60

Bacias Interiores  

Sub-bacia do Cabo  

Bacia PE-PB 166,55 19,50

Aquífero fissural* 101,68 0,10

Aquífero Aluvial 61,01 0,06

Total 1.016,80 100,00

Fonte: PERH-PE, 1998.

Tabela 19 

Disponibilidades virtuais para os aquíferos no Estado

Unidade Disponibilidade Efetiva(106 m3 / ano) %
Bacia PE-PB 112,69 74,72

Bacia do Jatobá 

Bacia do Araripe 

Bacias interiores 

Sub-bacia do Cabo 

Aquífero fissural 19,61 13,00

Aquífero Aluvial 3,02 2,00

Total 150,83 100,00

Fonte: PERH-PE, 1998.

Tabela 20 

Disponibilidade efetiva para os aquíferos no Estado

15,5173,45 8,60 10,29

Tabela 21 

Dados da reserva permanente para os aquíferos da RMR

 Unidade Planície do Recife Planície de Jaboatão Domínio de Olinda Tabuleiros de Barreiras Total

106m3  % 106m3  % 106m3  % 106m3  % 106m3  %

Aquífero Beberibe 448,0 12,4 - - 1425,0 39,3 - -  51,7

Aquífero Cabo 147,0 4,1 548,8 15,1 - - - -  19,2

Aquífero Boa Viagem 448,0 12,4 392,0 10,8 - - - -  23,2

Tabuleiros de Barreiras - - - - - - 217,5 6,0  6,0

TOTAL 1.043,0 28,8 940,8 25,9 1.425,0 39,3 217,5 6,0  3.626,3 100

Fonte: HIDROREC II (2002).

Tabela 23 

Dados da disponibilidade efetiva para os aquíferos da RMR

 Unidade Planície do Recife Planície de Jaboatão Domínio de Olinda Tabuleiros de Barreiras Total

106m3  % 106m3  % 106m3  % 106m3  % 106m3  %

Aquífero Beberibe 64,0 33,9 - - 62,2 32,9 - - 

Aquífero Cabo 28,7 15,2 14,0 7,4 - - - -  19,2

Aquífero Boa Viagem 11,8 6,3 2,7 1,4 - - - -  23,2

Tabuleiros de Barreiras - - - - - - 5,5 2,2  6,0

TOTAL 104,6 55,4 16,7 8,8 62,2 32,9 5,5 2,9  188,9 100

Fonte: Dados de exutórios artificiais cadastrados no HIDROREC II, 2002.

Zona Aquífero explotado Nível da água (m) Condicionantes da explotação

Tabela 22 

Dados da disponibilidade efetiva para os aquíferos da RMR

A

B

C

D

E

F

Cabo

Cabo (zona sul);
Beberibe (centro 

do Recife)

Cabo (zona sul); 
Beberibe (centro-
-norte do Recife e 

sul de Olinda)

Barreiras

Beberibe (norte) 
e Cabo (sul)

Fissural

60 – 110

50 – 65;
50 – 70

30 – 50

Variável em função 
da explotação;

Média de 30 – 40

< 30

< 30

Nenhum poço deve ser perfurado; poços existentes 
 devem ter vazão reduzida em 50%.

Poços a serem perfurados devem ter vazão outorgada de 
no máximo 30 m3/dia; poços existentes deverão ter 

vazão reduzida em 30%.

Poços a serem perfurados devem ter vazão outorgada 
de no máximo 60 m3/dia; poços existentes deverão ter 

vazão reduzida em 15%.

Poços a serem perfurados devem ter vazão outorgada de 
no máximo 70 m3/dia; poços existentes deverão ter vazão 

reduzida no futuro, dependendo do comportamento do aquífero.

Poços a serem perfurados devem ter vazão outorgada de no 
máximo 100 m3/dia; poços existentes deverão ter vazão 

reduzida no futuro, dependendo do comportamento do aquífero.

Poços a serem perfurados, assim como os existentes 
não necessitam ter vazão outorgada limitada; 

potencialidade é o condicionante hidrogeológico.

Fonte: HIDROREC II, 2002.
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Figura 33 

Zoneamento explotável dos aquíferosregiões, que é de 574.184.000 m3. Juntos, 
os reservatórios da porção da Bacia 
do Capibaribe inserida nestas regiões 
acumulavam mais de 206 milhões de m3, 
no �nal de 2011.

6.2 Disponibilidade hídrica subterrânea

Admite-se como disponibilidade virtual a 
parcela máxima que pode ser aproveitada da 
potencialidade, sem que se produzam efeitos 
indesejáveis de qualquer natureza, sejam eles: 
• econômicos, quando ocorre a exaustão 
do aquífero (dano ao reservatório para 
qualquer uso) e/ou rebaixamento, que 
inviabilize o uso econômico da água;
• hidrogeológicos, aqueles que inviabilizam 
o uso das captações existentes por limite 
das câmaras de bombeamento, provocam 
recalque do terreno, prejudicando estradas, 
prédios, e tubulações;
• Sociais e/ou legais, aquelas que 
acometem usuários de poços, descargas de 
base dos rios, fontes e lagoas, prejudicando 
o uso econômico da natureza ou o 
equilíbrio do meio ambiente que depende 
das descargas de rios, fontes ou lagoas.

A avaliação da disponibilidade se 
aproxima do valor da potencialidade, já 
que não há dados su�cientes que venham 
contribuir para de�nição de restrições 
decorrentes da explotação da água 
subterrânea, como indicado nas Tabelas 
19 e 20. Estudos hidrogeológicos das 
bacias sedimentares do estado (Cedro, 

Betânia, etc.) estão sendo contratados pela 
Apac em 2012 para caracterizar com mais 
precisão a situação dos recursos hídricos 
subterrâneos nestas unidades geológicas.

Na Região Metropolitana do Recife 
foi realizado o estudo hidrogeológico 
(Hidrorec II) coordenado pela SRHE em 
2002, a �m de serem disponibilizados 
dados su�cientes que viessem contribuir 
para de�nir restrições decorrentes da 
explotação da água subterrânea.

Para tanto, foram utilizados dados 
da profundidade do nível das águas em 
relação ao topo da camada con�nada 
e da situação atual de explotação do 
aquífero em questão, com os quais foi 
possível elaborar um mapa de zoneamento 
explotável de água subterrânea, como 
indicam as Tabelas 21 a 23.

É importante salientar que os dois 
fatores que condicionaram o zoneamento 
explotável da água subterrânea na RMR 
são variáveis com o tempo, logo se faz 
necessária uma revisão da Figura 33 a cada 
cinco anos.

Baseada nessa informação a Apac 
está elaborando os Termos de Referência 
para a contratação em 2012, de serviços 
hidrogeológicos com vistas a atualizar 
o conhecimento acerca da evolução dos 
níveis potenciométricos e a atual situação 
da explotação da água subterrânea 
na RMR, o que con�gura estudos 
correspondentes ao Hidrorec III. A

B
C

D

E

F

Sede municipal Limite municipal Rios e riachos

Açudes/lagoas

CONVENÇÕES CARTOGRÁFICASZONAS EXPLOTÁVEIS

Fonte: Hidrotec II, 2002.

Rodovias
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7
Qualidade
da água

A Apac, como órgão responsável 
pela gestão dos recursos hídricos 
do Estado, necessita respaldar 
suas ações de controle em 
informações geradas a partir 

do monitoramento sistemático da qualidade 
da água. Em atendimento às suas atribuições, a 
Apac fomentou a elaboração e implantação de 
um monitoramento capaz de atender a demanda 
de informações necessárias ao gerenciamento 
dos recursos hídricos, contemplando os usos 
múltiplos. A de�nição da rede de monitoramento 
da qualidade da água implantada levou em 
consideração aspectos econômicos, capacidade 
técnica instalada, articulação com outros 
órgãos estaduais e parcerias com instituições 
de pesquisa e ensino. Desta forma, procurou-
se trocar informações e divulgá-las de forma 
mais precisa. Ao considerar estes aspectos 
evitou-se uma superestimação das necessidades, 
despesas adicionais com análise de parâmetros 
inespecí�cos e perda de dados por falta de 
tratamento e interpretação adequados.

Na avaliação da qualidade das águas de rios 
e reservatórios, aconteceu uma discussão geral 
dos resultados das variáveis físico-químicas 
e dos indicadores de estado tró�co e risco de 
salinidade. Adicionalmente, avaliou-se a água 
dos rios em termos de poluição, ecotoxicidade 
e Índice de Qualidade das Águas.

7.1 Reservatórios

A rede de monitoramento da qualidade da água 
dos reservatórios foi operada em parceria com 

a CPRH, sendo composta por 81 reservatórios 
utilizados para abastecimento público, irrigação 
e contenção de cheias, distribuídos em 16 
bacias hidrográ�cas do Estado, incluindo 
o Território de Fernando de Noronha. As 
estações de monitoramento estão distribuídas 
geogra�camente de acordo com a Figura 34. 

Analisaram-se 20 parâmetros físico-químicos 
e hidrobiológicos, que foram agrupados em 
indicadores de qualidade referentes à água para 
irrigação e estado tró�co. Analisou-se ainda o 
atendimento à Resolução Conama 357/05.

Índice de Estado Trófico (IET)
O Índice de Estado Tró�co, que tem por 
�nalidade classi�car os corpos d’água em 
diferentes graus de tro�a, foi calculado com os 
valores de fósforo total para todos os pontos de 
amostragem.

Em 2011, dos 81 reservatórios monitorados, 
5 (cinco) estavam com água em estado 
mesotró�co, 12 (doze) em estado eutró�co, 
22 (vinte e dois) em estado supereutró�co e 
42 (quarenta e dois) em estado hipereutró�co 
(Figura 35 e Tabela 24). Neste ponto, ressalta-
se que nenhum corpo d’água foi enquadrado 
no estado oligotró�co ou ultraoligotró�co.
O maior valor de IET foi constatado na água 
do Reservatório Ipojuca, bacia hidrográ�ca do 
GL-2, e o menor na do Reservatório do Meio, 
bacia hidrográ�ca do GL-1.

A distribuição percentual do índice 
de estado tró�co por bacia hidrográ�ca, 
considerando-se todos os pontos amostrais, 
é apresentada na Tabela 25. Para esses dados, 
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Figura 34 

Distribuição geográfica das estações de monitoramento da qualidade da água dos reservatórios de PE

 GL – Grupo de bacias de pequenos rios litorâneos

GI – Grupo de bacias de pequenos rios interiores
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REDES DE MONITORAMENTO

CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS

Plataforma de coleta de dados (PCD)

Qualidade da água (sistema sobe e desce)

Mapa resultante da compilação, integração, revisão e modificação das seguintes fontes:

– Hidrografia: Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH)

– Limite estadual: IBGE (2006)

– Base temática: Gerência de Monitoramento e Fiscalização – GRMF/Apac

1 Amaraji (CPRM)
2 Baixa Grande
3 Barra
4 Barriguda
5 Barrinha
6 Bita
7 Bitury (Eng. Severino Guerra)
8 Boa Vista (Itapetim)
9 Boa Vista (Sairé)
10 Bom Sucesso
11 Brejão (Bezerros)
12 Brotas
13 Cabeça da Onça
14 Cabogé
15 Cachoeira
16 Cachoeira II
17 Cachoeirinha
18 Cacimba
19 Caianinha
20 Cajarana
21 Caramucuqui

22 Carpina
23 Chinelo
24 Cursei
25 Duas Serras
26 Duas Unas
27 Garroti
28 Gergetim
29 Goitá
30 Guilherme Azevedo
31 Gurjão
32 Gurjaú
33 Ingazeira
34 Inhumas
35 Ipaneminha
36 Ipojuca
37 Jaime Nejaim
38 José Antônio II
39 Jucazinho
40 Lagoa do Barro
41 Laje dos Gatos
42 Lamarão

43 Lopes II
44 Machado
45 Manuíno
46 Marrecas (Custódia)
47 Massaranduba
48 Mata Verde
49 Mateus Vieira
50 Meio
51 Mororó
52 Mulungu
53 Mundaú
54 Mundaú II
55 Neves
56 Nossa Senhora de Lourdes
57 Palmeirinha
58 Pedra D’água
59 Pirapama
60 Plaina ou Brejinho
61 Poço Fundo
62 Prata (Dois Irmãos)
63 Prata (Una)

64 Rancharia
65 Rosário
66 Santana I (CPRM)
67 São José II
68 Sapato II
69 Serra dos Carvalos
70 Serraria
71 Sítio de Cima
72 Tabocas (Eng. Pontes)
73 Tamboril (Eng. Camacho)
74 Tapacurá
75 Taquara (Caruaru)
76 Tatuaçú
77 Tioma
78 Utinga
79 Várzea do Una
80 Vila dos Remédios
81 Xeréu

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE ÁGUAS DOS RESERVATÓRIOS

Limite estadual Rios e riachos Açudes/lagoas

UP01 – Goiana
UP02 – Capibaribe
UP03 – Ipojuca
UP04 – Sirinhaém
UP05 – Una
UP06 – Mundaú
UP07 – Ipanema

UP08 – Moxotó
UP09 – Pajeú
UP10 – Terra Nova
UP11 – Brígida
UP12 – Garças
UP13 – Pontal
UP14 – GL1

UP15 – GL2
UP16 – GL3
UP17 – GL4
UP18 – GL5
UP19 – GL6
UP20 – GI1
UP21 – GI2

UP22 – GI3
UP23 – GI4
UP24 – GI5
UP25 – GI6
UP26 – GI7
UP27 – GI8
UP28 – GI9
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Açude IET (pt) Estado trófico Risco de Salinidade

Amaraji (CPRM) 61,56 Eutrófico Nenhuma

Baixa Grande 67,40 Hipereutrófico Nenhuma

Barra 71,36 Hipereutrófico Nenhuma

Barriguda 64,95 Supereutrófico Moderada

Barrinha 59,47 Eutrófico Nenhuma

Bita 81,55 Hipereutrófico Nenhuma

Bitury (Eng. Severino Guerra) 66,69 Supereutrófico Nenhuma

Boa Vista (Itapetim) 65,50 Supereutrófico Nenhuma

Boa Vista (Sairé) 66,90 Supereutrófico Nenhuma

Bom Sucesso 69,83 Hipereutrófico Nenhuma

Brejão (Bezerros) 63,49 Supereutrófico Nenhuma

Brotas 68,54 Hipereutrófico Nenhuma

Cabeça Da Onça 70,61 Hipereutrófico Moderada

Cabogé 61,30 Eutrófico Nenhuma

Cachoeira 72,82 Hipereutrófico Moderada

Cachoeira II 64,50 Supereutrófico Nenhuma

Cachoeirinha 70,38 Hipereutrófico Moderada

Cacimba 65,63 Supereutrófico Moderada

Caianinha  64,01 Supereutrófico Nenhuma

Cajarana 68,38 Hipereutrófico Moderada

Caramucuqui 73,28 Hipereutrófico Nenhuma

Carpina 73,01 Hipereutrófico Moderada

Chinelo 54,90 Mesotrófico Nenhuma

Cursaí 69,00 Hipereutrófico Nenhuma

Duas Serras 65,09 Supereutrófico Moderada

Duas Unas 64,34 Supereutrófico Nenhuma

Garroti 62,27 Eutrófico Nenhuma

Gergelim 64,50 Supereutrófico Nenhuma

Goitá 70,61 Hipereutrófico Nenhuma

Guilherme Azevedo 64,50 Supereutrófico Nenhuma

Gurjão 76,44 Hipereutrófico Moderada

Gurjaú 79,66 Hipereutrófico Nenhuma

Ingazeira 80,08 Hipereutrófico Moderada

Inhumas 62,04 Eutrófico Nenhuma

Ipaneminha 72,90 Hipereutrófico Nenhuma

Ipojuca 88,72 Hipereutrófico Nenhuma

Jaime Nejaim 60,75 Eutrófico Nenhuma

José Antônio II 66,58 Supereutrófico Nenhuma

Jucazinho 79,20 Hipereutrófico Moderada

Lagoa Do Barro 64,95 Supereutrófico Moderada

Laje Dos Gatos 61,30 Eutrófico Nenhuma

Tabela 24 

Índice de estado trófico e risco de salinidade das águas dos reservatórios monitorados no Estado de Pernambuco

Açude IET (pt) Estado trófico Risco de Salinidade

Lamarão  69,89 Hipereutrófico Nenhuma

Lopes II 70,50 Hipereutrófico Nenhuma

Machado  68,70 Hipereutrófico Moderada

Manuíno 69,15 Hipereutrófico Moderada

Marrecas (DNOCS) 66,12 Supereutrófico Nenhuma

Massaranduba 59,81 Eutrófico Nenhuma

Mata Verde 63,67 Supereutrófico Nenhuma

Mateus Vieira 58,29 Mesotrófico Nenhuma

Meio 52,05 Mesotrófico Nenhuma

Mororó 77,00 Hipereutrófico Nenhuma

Mulungu 73,38 Hipereutrófico Nenhuma

Mundaú 69,08 Hipereutrófico Nenhuma

Mundaú II 69,96 Hipereutrófico Nenhuma

Neves 74,64 Hipereutrófico Nenhuma

Nossa Senhora de Lourdes 64,65 Supereutrófico Nenhuma

Palmeirinha 76,09 Hipereutrófico Nenhuma

Pedra D’água  68,13 Hipereutrófico Nenhuma

Pirapama 57,84 Mesotrófico Nenhuma

Plaina Ou Brejinho 63,84 Supereutrófico Nenhuma

Poço Fundo 71,26 Hipereutrófico Moderada

Prata (Dois Irmãos) 55,61 Mesotrófico Nenhuma

Prata (Una) 71,26 Hipereutrófico Nenhuma

Rancharia 59,10 Eutrófico Nenhuma

Rosário 71,60 Hipereutrófico Nenhuma

Santana I (CPRM) 73,90 Hipereutrófico Nenhuma

São José II 64,50 Supereutrófico Nenhuma

Sapato II 64,95 Supereutrófico Nenhuma

Serra Dos Cavalos 67,59 Hipereutrófico Nenhuma

Serraria 59,81 Eutrófico Nenhuma

Sítio De Cima 68,46 Hipereutrófico Moderada

Tabocas (Eng.Pontes) 63,67 Supereutrófico Nenhuma

Tamboril (Eng. Camacho) 59,81 Eutrófico Nenhuma

Tapacurá 75,71 Hipereutrófico Nenhuma

Taquara (Caruaru) 73,49 Hipereutrófico Nenhuma

Tatuaçú 60,14 Eutrófico Nenhuma

Tiúma 70,32 Hipereutrófico Nenhuma

Utinga 66,24 Supereutrófico Nenhuma

Várzea do una 74,34 Hipereutrófico Nenhuma

Vila dos remédios 68,85 Hipereutrófico Nenhuma

Xareu 85,88 Hipereutrófico Nenhuma

Fonte: Compesa

não se consideraram as variações sazonais nos 
diferentes pontos amostrais e, nas amostras 
avaliadas, as categorias mais presentes foram as 
indicadoras de eutro�zação (classes eutró�ca, 
supereutró�ca e hipereutró�ca), totalizando 
93,83%.

Risco de Salinidade
Quanto ao risco de salinidade do solo, 
utilizaram-se os dados de condutividade 
elétrica da água (CEa, em dS m-1), conforme 
metodologia proposta por Ayers & Westcot 
(1991). Os graus de restrição para uso foram 
nenhum (CEa ≤ 0,7), moderado ( 0,7 > CEa ≤ 
3,0) e severo (CEa > 3,0).

Nenhum reservatório teve a água classi�cada 
como de restrição severa ao uso na irrigação. 
Dos 81 pontos monitorados, 19,75% tiveram a 
água classi�cada como de restrição moderada 
e o restante (80,25%) foi classi�cada como de 
nenhuma restrição a este uso (Tabela 26)

A menor CEa foi veri�cada no Reservatório 
Gurjaú, bacia hidrográ�ca do GL-2 e a maior 
no Reservatório Cabeça da Onça, bacia 
hidrográ�ca do GI-5.

ATEndImEnTo AoS PAdRõES dA LEgISLAção 
A Figura 36 apresenta os resultados em 
desconformidade com os padrões de 
qualidade para corpos d’água Classe 2, 
estabelecidos pela Resolução Conama 
357/2005. Nesta análise, adotaram-se os 
padrões da Classe 2, pois os corpos d’água 
monitorados ainda não foram enquadrados 
conforme a legislação vigente.
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GL – Grupo de bacias de pequenos rios litorâneos

GI – Grupo de bacias de pequenos rios interiores

UNIDADES DE PLANEJAMENTO – BACIAS HIDROGRÁFICAS ÍNDICE DE ESTADO TRÓFICO CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS

Mesotrófico

Eutrófico

Supereutrófico

Hipereutrófico

Mapa resultante da compilação, integração, revisão e modificação das seguintes fontes:

– Hidrografia: Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH)

–  Limite estadual: IBGE (2006)

– Base temática: Gerência de Monitoramento e Fiscalização – GRMF/Apac

Figura 35 

Índice de estado trófico dos reservatórios

Limite estadual Rios e riachos Açudes/lagoas
UP01 – Goiana
UP02 – Capibaribe
UP03 – Ipojuca
UP04 – Sirinhaém
UP05 – Una
UP06 – Mundaú
UP07 – Ipanema

UP08 – Moxotó
UP09 – Pajeú
UP10 – Terra Nova
UP11 – Brígida
UP12 – Garças
UP13 – Pontal
UP14 – GL1

UP15 – GL2
UP16 – GL3
UP17 – GL4
UP18 – GL5
UP19 – GL6
UP20 – GI1
UP21 – GI2

UP22 – GI3
UP23 – GI4
UP24 – GI5
UP25 – GI6
UP26 – GI7
UP27 – GI8
UP28 – GI9
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Brígida 7 0,00 0,00 0,00 28,57 42,86 28,57

Capibaribe 11 0,00 0,00 18,18 0,00 9,09 72,73

Garças 1 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Grupo de pequenas bacias litorâneas GI1 5 0,00 0,00 0,00 60,00 20,00 20,00

Grupo de pequenas bacias litorâneas GI5 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Grupo de pequenas bacias litorâneas GL1 1 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Grupo de pequenas bacias litorâneas GL2 6 0,00 0,00 16,67 0,00 33,33 50,00

Goiana 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Ipanema 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Ipojuca 9 0,00 0,00 0,00 22,22 44,44 33,33

Moxotó 3 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 66,67

Mundaú 6 0,00 0,00 0,00 33,33 0,00 66,67

Pajeú 15 0,00 0,00 6,67 13,33 40,00 40,00

Sirinhaém 2 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Terra Nova 1 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

Una 3 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 66,67

Fernando de Noronha 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

PERNAMBUCO 81 0,00 0,00 6,17 14,81 27,16 51,85

Tabela 25 

Distribuição percentual do Índice de Estado Trófico por Bacia Hidrográfica no Estado de Pernambuco em 2011

Bacia Hidrográfica Número de Pontos de Amostragem Índice de Estado Trófico %
 Ultraoligotrófico Oligotrófico Mesotrófico Eutrófico Supereutrófico Hipereutrófico

Dos parâmetros analisados que são contemplados na 
resolução CONAMA 357/2005, sete apresentaram resultados não 
conformes. As maiores frequências de resultados desconformes 
ocorreram para os parâmetros Cor e Fósforo Total. 

O reservatório que teve a água com o maior número de 
parâmetros não conformes, em número de 4 (quatro), foi o 
Reservatório Lagoa do Barro, na Bacia do Brígida. 

7.2 Monitoramento da qualidade da água dos rios
 

A rede de monitoramento da qualidade da água dos rios foi 
operada pela Agência Pernambucana de Meio Ambiente – 
CPRH, sendo composta por 80 estações de monitoramento em 
cursos d’água localizados em 8 (oito) bacias hidrográ�cas do 
Estado.

As 80 (oitenta) estações de monitoramento estão distribuídas 
espacialmente conforme mostrado na Figura 37. Os resultados 
dos parâmetros analisados foram agrupados em termos de 
Grau de Poluição, IQA (Índice de Qualidade de Água), IET, 
Ecotoxicidade e Risco de Salinidade (Tabela 26). 

Fonte: Compesa

Figura 36 

Frequência de ocorrência de parâmetros fora dos limites estabelecidos na Resolução Conama n. 357 de 2005, para águas Classe 2

% de valores em desconformidades

Sulfato
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N-Nitrito

Fluoreto

pH
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Turbidez
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0

0
0
0

2
4

5
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48

79

Fonte: Compesa
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Estação Bacia Hidrográfica Corpo d’água Município Local IQA IET Ecotoxicidade Risco de Salinidade
CB-10 Capibaribe Rio Capibaribe Limoeiro A jusante da cidade de Limoeiro.   Supereutrófico (66)   Alto
CB-30 Capibaribe Rio Capibaribe Carpina/ Lagoa de Itaenga A 2 km a jusante da Usina Petribú.   Eutrófico (60)   Alto
CB-40 Capibaribe Rio Capibaribe Paudalho Na ponte da BR 408, a jusante da cidade de Paudalho.   Eutrófico (60)   Médio
CB-55 Capibaribe Rio Goitá São Lourenço /Paudalho Antes do deságue do Rio Goitá no Rio Capibaribe.   Mesotrófico (58)   Baixo
CB-60 Capibaribe Rio Capibaribe São Lourenço da Mata Na ponte à montante da Usina Tiúma, na captação da COMPESA. Boa (67) Mesotrófico (59) Não Tóxica Médio
CB-62 Capibaribe Rio Tapacurá São Lourenço da Mata A jusante da cidade de Vitória de Santo Antão, em São Lourenço da Mata.   Hipereutrófico (72) Não Tóxica Médio
CB-71 Capibaribe Rio Capibaribe São Lourenço da Mata Captação da Compesa, em Castelo. Boa (67) Eutrófico (59) Não Tóxica Médio
CB-72 Capibaribe Rio Capibaribe São Lourenço da Mata Antiga barragem, a jusante de São Lourenço da Mata.   Mesotrófico (62)   Médio
CB-80 Capibaribe Rio Capibaribe Recife Ponte na Av. Caxangá.   Supereutrófico (63)   Médio
CB-95 Capibaribe Rio Capibaribe Recife No píer do Sport, na avenida Beira Rio.        
SI-03 Sirinhaém Rio Sirinhaém Barra de Guabiraba A jusante da cidade de Barra de Guabiraba.   Mesotrófico (56)   Baixo
SI-20 Sirinhaém Rio Amaraji Amaraji Próximo a foz do Rio Amaraji, na ponte na PE-073, a jusante da Usina Estreliana.   Eutrófico (60)   Baixo
SI-45 Sirinhaém Rio Sirinhaém Rio Formoso Após a localidade de Cucaú, na ponte da PE-073, a jusante da Usina Cucaú.   Mesotrófico (57)   Baixo
SI-51 Sirinhaém Rio Sirinhaém Sirinhaém Na captação da Compesa, Camboinha. Boa (57) Mesotrófico (56) Não Tóxica Baixo
SI-55 Sirinhaém Rio Sirinhaém Sirinhaém Após o rio Tapicurú,na ponte da PE-60.   Mesotrófico (56)   Baixo
UN-18 Una Rio Una Belém de Maria Em frente ao Sítio Barra de Timbó, a jusante da cidade de Batateira.   Eutrófico (59)   Médio
UN-25 Una Rio Pirangi Maraial Ponte na PE 126, a jusante da Destilaria São Luiz.   Mesotrófico (53)   Baixo
UN-27 Una Rio Panelas Belém de Maria Na estação de captação da COMPESA, na estrada sombra da barra. Boa (69) Mesotrófico (54) Não Tóxica Baixo
UN-30 Una Rio Panelas Catende A jusante da Usina Catende.   Mesotrófico (54)   Baixo
UN-42 Una Rio Una Água Preta Ponte na PE-96, a jusante da cidade de Água Preta.   Mesotrófico (53)   Baixo
UN-45 Una Rio Una Barreiros Ponte na PE-60, a jusante da cidade de Barreiros.   Mesotrófico (53)   Baixo
IP-12 Ipojuca Rio Ipojuca São Bento do Una Ponte na PE 180, próximo ao batalhão do exército.   Supereutrófico (63) Não Tóxica Alto
IP-13 Ipojuca Rio Bitury Belo Jardim Nascente do Rio Bitury no sítio de Seu Joaquim, na comunidade de Jussara. Boa (56) Mesotrófico (60) Não Tóxica Baixo
IP-14 Ipojuca Rio Bitury Belo Jardim Ponte sobre o Rio Bitury, a montante do reservatório.   Ultraoligotrófico (38) Não Tóxica Baixo
IP-38 Ipojuca Rio Ipojuca São Caetano Passagem molhada montante da cidade de São Caetano, próximo a Fazenda Pato Branco.   Hipereutrófico (70) Não Tóxica Alto
IP-49 Ipojuca Rio Ipojuca Caruaru Na ponte da Vila do Cedro (COHAB III), a jusante da cidade de Caruaru.   Hipereutrófico (71) Não Tóxica Alto
IP-55 Ipojuca Rio Ipojuca Gravatá Em píer a 500m da ponte da BR-232 pelo rio, a montante de Gravatá.   Hipereutrófico (71) Não Tóxica Alto
IP-64 Ipojuca Rio Ipojuca Chã Grande Ponte a jusante da cidade de Chã Grande.   Hipereutrófico (69) Não Tóxica Médio
IP-70 Ipojuca Rio Ipojuca Primavera Na ponte a jusante da Usina União Indústria   Supereutrófico (64) Não Tóxica Baixo
IP-85 Ipojuca Rio Ipojuca Escada Ponte na BR-101, a jusante da cidade de Escada.   Eutrófico (61) Não Tóxica Baixo
IP-90 Ipojuca Rio Ipojuca Ipojuca Ponte na PE-60, a jusante da Usina Ipojuca. Ruim (30) Eutrófico (63) Não Tóxica Baixo
IP-95 Ipojuca Rio Ipojuca Ipojuca A jusante da Usina Salgado.   Eutrófico (63) Não Tóxica Baixo
IP-97 Ipojuca Rio Ipojuca Ipojuca No estuário dos rios Ipojuca e Merepe, ao sul do CIP-SUAPE e ao largo.        
GO-05 Goiana Rio Capibaribe Mirim Macaparana A jusante da cidade de Macaparana e a montante da Usina Nossa Sra. de Lourdes.   Mesotrófico (59)   Baixo
GO-15 Goiana Rio Capibaribe Mirim Timbaúba A jusante da cidade de Timbaúba.   Supereutrófico (64)   Baixo
GO-55 Goiana Rio Capibaribe Mirim Ferreiros Após receber o deságue do Rio Água Torta, na propriedade de Alagamar.   Eutrófico (62)   Baixo
GO-67 Goiana Rio Capibaribe Mirim Goiana Na ponte da BR-101, a jusante da Usina N.Sra. das Maravilhas.   Eutrófico (60)   Baixo
GO-75 Goiana Rio Tracunhaém Itaquitinga/ Condado A jusante da Usina Matary.   Eutrófico (61)   Baixo
GO-80 Goiana Rio Tracunhaém Goiana Na ponte da antiga estrada de acesso a Goiana, a jusante da Usina Santa Tereza.   Mesotrófico(58)   Baixo
GO-85 Goiana Rio Goiana Goiana Após receber os seus formadores e o Canal de Goiana no Engenho Barreirinha.   Eutrófico (63)   Baixo
BE-01 GL-1 Rio Araçá Camaragibe Açude no Clube Sete Casuarinas, em Aldeia. Boa (67) Ultraoligotrófico (30) Não Tóxica Baixo
BE-09 GL-1 Rio Beberibe Recife Na captação da Compesa, em Guabiraba. Boa (74) Ultraoligotrófico (45) Não Tóxica Baixo
BE-30 GL-1 Rio Morno Recife Ponte na Estrada do Cumbe, acesso à Linha do Tiro.   Hipereutrófico (70) Não Tóxica Baixo
BE-45 GL-1 Riacho Lava Tripa Olinda Ponte na Avenida Presidente Kennedy.   Hipereutrófico (67) Não Tóxica Baixo
BE-50 GL-1 Rio Beberibe Olinda / Recife Ponte de acesso a Peixinhos, após receber o Canal Vasco da Gama.   Hipereutrófico (69) Tóxica Baixo
BF-08 GL-1 Rio Pilão Igarassu Na captação de Pilão da Compesa, utilizada para abastecimento público. Boa (70) Mesotrófico (55) Não Tóxica Baixo
BF-11 GL-1 Rio Cumbé Igarassu Na captação Cumbé da Compesa, utilizada para abastecimento público. Boa (69) Mesotrófico (55) Não Tóxica Baixo
BF-31 GL-1 Rio Botafogo Igarassu A montante da ponte na BR 101 Norte.   Mesotrófico (57) Não Tóxica Baixo
BF-45 GL-1 Rio Arataca Goiana /Igarassu Na ponte, 1 km após o deságue do rio Itapirema, nos limites do municípios de Goiana e Iagarassu.   Mesotrófico (55) Não Tóxica Baixo

Tabela 26 

Índice de estado trófico e risco de salinidade das águas dos reservatórios monitorados no Estado de Pernambuco
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Estação Bacia Hidrográfica Corpo d’água Município Local IQA IET Ecotoxicidade Risco de Salinidade
IG-10 GL-1 Rio Pitanga Abreu e Lima Na Granja Nova Vida, Engenho Regalo, a 2 km da Chã de Cruz.   Mesotrófico (53) Não Tóxica Baixo
IG-20 GL-1 Rio Pitanga Igarassu Na captação da Compesa, em Igarassu. Boa (56) Eutrófico (59) Não Tóxica Baixo
IG-22 GL-1 Rio Utinga Igarassu Na captação da Compesa, em Igarassu. Boa (68) Oligotrófico (52) Não Tóxica Baixo
IG-35 GL-1 Rio Igarassu Igarassu Após receber o rio Monjope e antes do deságue do Riacho Paulo, em Igarassu. Aceitá-vel (45) Supereutrófico (66) Não Tóxica Baixo
IG-40 GL-1 Rio Conga Igarassu Na captação da Compesa, em Igarassu. Boa (69) Ultraoligotrófico (46) Não Tóxica Baixo
IG-55 GL-1 Rio Igarassu Igarassu Antiga ponte de acesso a Igarassu.   Eutrófico (60) Não Tóxica Baixo
IG-60 GL-1 Rio Tabatinga Igarassu Na captação da Compesa, em Igarassu. Boa (61) Oligotrófico (50) Não Tóxica Baixo
IG-65 GL-1 Rio Igarassu Igarassu Estuário do rio Igarassu, antes do seu deságue no Canal de Santa Cruz.        
PA-10 GL-1 Rio Paratibe Paulista A 3 km da BR 101 Norte, local da captação da Compesa. Boa (71) Mesotrófico (57) Não Tóxica Baixo
PA-15 GL-1 Rio Paratibe Paulista Ponte da BR 101 Norte, a jusante do Distrito Industrial de Paulista e a montante de Paulista.   Supereutrófico (65)   Baixo
PA-25 GL-1 Rio Paratibe Paulista A jusante dos Conj. Hab. Mumbeca e de Paulista.   Hipereutrófico (68)   Baixo
SC-30 GL-1 Canal de Santa Cruz Itapissuma Ponte que liga Itapissuma a Itamaracá.       
TB-30 GL-1 Rio Timbó Abreu Lima A jusante da antiga Indústria GE/ALBA.   Supereutrófico (66)   Baixo
TB-35 GL-1 Riacho Arroio Desterro Igarassu A jusante da Indústria Wolf do Brasil S/A.   Eutrófico (61)   Baixo
JB-02 GL-2 Rio Jaboatão Vitória de Santo Antão No bueiro da estrada que liga vitória a Escada, após o Engenho Jenipapo.   Eutrófico (60) Não Tóxica Baixo
JB-05 GL-2 Rio Jaboatão São Lourenço da Mata Na captação Jussara da COMPESA, utilizada para abastecimento público. Boa (65) Eutrófico (59) Não Tóxica Baixo
JB-10 GL-2 Rio Jaboatão Moreno A jusante da cidade de Moreno.   Eutrófico (62) Não Tóxica Baixo
JB-25 GL-2 Rio Duas Unas Moreno/São Lourenço No bueiro da estrada que liga a BR-232 a Matriz da Luz, a montante da barragem de Duas Unas.   Eutrófico (61) Não Tóxica Baixo
JB-35 GL-2 Rio Duas Unas Jaboatão dos Guararapes Próximo a sua foz, perto do Ginásio de REFNE, em Jaboatão dos Guararapes.   Supereutrófico (66) Não Tóxica Baixo
JB-40 GL-2 Rio Jaboatão Jaboatão Na ponte da Avenida da Integração   Supereutrófico (67) Não Tóxica Baixo
JB-56 GL-2 Rio Muribequinha Jaboatão dos Guararapes Na captação Muribequinha da COMPESA. Boa (62) Mesotrófico (58) Tóxica Baixo
JB-58 GL-2 Rio Jaboatão Jaboatão dos Guararapes Na estrada após a ponte da BR-101 nova, 3 km após a ponte da Muribeca.   Supereutrófico (65) Não Tóxica Baixo
JB-75 GL-2 Rio Jaboatão Cabo de Santo Agostinho Ponte na BR-101, em Pontezinha.   Supereutrófico (63)   Baixo
PP-10 GL-2 Rio Pirapama Vitória de Santo Antão Ponte do antigo Engenho Pirapama, 2,5 km a jusante do Engenho Pitú.   Mesotrófico (58)   Baixo
PP-20 GL-2 Rio Pirapama Vitória de Santo Antão A jusante do Engenho Cachoeirinha e Destilaria JB, após trecho encachoeirado.   Eutrófico (60)   Baixo
PP-24 GL-2 Riacho da Destilaria Sibéria Vitória de Santo Antão Saindo da PE 45, na entrada do Engenho Sibéria, ao lado da ruína da ponte de madeira.   Mesotrófico (58)   Baixo
PP-42 GL-2 Riacho dos Macacos Cabo de Santo Agostinho A jusante da Destilaria Inexport /Laísa, vila ao lado da ponte da destilaria.   Eutrófico (59)   Baixo
PP-68 GL-2 Rio Gurjaú Cabo de Santo Agostinho Ponte na antiga rodovia, 200m a montante da BR 101 Sul   Eutrófico (61)   Baixo
PP-75 GL-2 Rio Pirapama Cabo de Santo Agostinho Na ponte da estrada de acesso ao antigo Engenho Cedro.   Mesotrófico (59)   Baixo
PP-80 GL-2 Rio Pirapama Cabo de Santo Agostinho Na ponte a jusante da Corn Products.   Mesotrófico (59)   Baixo
MC-90 GL-3 Rio Maracaípe Ipojuca No estuário do rio Maracaípe, a 1300 m da costa. 

Fonte: Compesa

Índice de Qualidade de Água (IQA)

O IQA foi calculado para 22,50% das amostras, permitindo 
a classificação da água em boa, aceitável e ruim. Destas, 
apenas uma, localizada na Bacia Hidrográfica do Ipojuca, 
foi classificada como ruim. O melhor IQA foi verificado 
para a água do Rio Beberibe, em Guabiraba, no ponto de 
captação da COMPESA, município de Recife, que está 
inserido na Bacia Hidrográfica GL-1.

Índice de Estado Trófico (IET)

O IET foi calculado para 93,75% das amostras. Destas, 
42,67% foram classificadas como ultraoligotrófica, 
oligrotrófica ou mesotrófica, que não indicam eutrofização.
Para esses resultados, não se consideraram as 
variações sazonais nos diferentes pontos amostrais e, 
nas amostras avaliadas, as categorias mais presentes 
foram as indicadoras de eutrofização (classes eutrófica, 
supereutrófica e hipereutrófica), totalizando 57,33%.

Ecotoxicidade

A verificação da ocorrência de efeitos tóxicos é uma 
das variáveis utilizadas pela CPRH e pela Apac para 
avaliação das condições de qualidade das águas de rios, 
no que se refere à proteção das comunidades aquáticas. 
Nesse sentido, em 2011, foram realizados bioensaios 
ecotoxicológicos com organismo-teste em 41 (quarenta 
e um) pontos de monitoramento, distribuídos em 6 
(seis) bacias hidrográficas. Detectou-se efeito tóxico em 
apenas duas amostras (JB-56 e BE-50). No restante, que 
representa 95,12% das amostras classificadas, não foi 
constatado qualquer efeito desta natureza, o que indica a 
adequação de suas águas em termos ecotoxicológicos.

Risco de Salinidade

O risco de salinidade das águas dos rios foi classificado 
com alto, médio e baixo em 93,75% dos pontos 
monitorados. Destes, 8,00% tiveram água classificada 
como de alto risco de salinidade, sendo 66,67% na Bacia 
Hidrográfica do Ipojuca e 33,33% na Bacia do Capibaribe. 
Do restante, 88,41 e 11,59% tinham água com baixo e 
médio risco, respectivamente.

Livro Relatorio APAC.indb   61 25/09/2013   11:56:16



Figura 37 

Distribuição geográfica das estações de monitoramento da qualidade da água dos rios de PE

Mapa resultante da compilação, integração, revisão e 
modificação das seguintes fontes:
– Hidrografia: Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH)
–  Limite estadual: IBGE (2006)
– Base temática: Gerência de Monitoramento e Fiscalização 
– GRMF/Apac

CONVENÇÕES 
CARTOGRÁFICAS

REDES DE MONITORAMENTO

Plataforma de coleta de dados (PCD)

Qualidade da água  

(sistema sobe e desce)

Estações de qualidade das águas dos rios

(operadas pela CPRH)

GL – Grupo de bacias de pequenos rios litorâneos

UNIDADES DE PLANEJAMENTO 
– BACIAS HIDROGRÁFICAS

Limite estadual

Rios e riachos

Açudes/lagoas

UP01 – Goiana
UP02 – Capibaribe
UP03 – Ipojuca
UP04 – Sirinhaém
UP05 – Una
UP14 – GL1
UP15 – GL2
UP16 – GL3
UP17 – GL4
UP18 – GL5
UP19 – GL6
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8
Eventos 
hidrológicos
extremos

De�ne-se como eventos 
hidrológicos extremos as 
variações positivas ou negativas 
de grande magnitude das 
precipitações pluviométricas 

tendo como consequência a ocorrência de 
enchentes ou estiagens potencialmente danosas à 
economia e à população do estado de Pernambuco.

8.1 Secas

A seca é uma característica natural e 
periódica do clima que causa prejuízos entre 
os diferentes setores da atividade humana. 
É caracterizada por situações de escassez de 
água por um período de longa duração, porém 
temporária, ocorrendo principalmente devido 
a um dé�cit entre a precipitação pluvial e 
evapotranspiração potencial. 

A intensidade das secas ocorre devido 
à redução da quantidade de precipitação 
pluvial associado aos fatores climáticos como 
temperatura do ar elevada, ventos fortes e baixa 
umidade do ar, além de condições locais de 
solo, como a capacidade reduzida para retenção 
de água e erosão.

A seca é classi�cada em quatro categorias 
distintas, em função dos seus efeitos: 
meteorológica, agrícola, hidrológica e a 
socioeconômica. A seca meteorológica 
depende somente do dé�cit de precipitação 
pluvial e duração do período com dé�cit 
(VAREJÃO, 2006).

A seca agrícola refere-se a situações com 
redução na quantidade de água disponível 

nas diferentes camadas do solo afetando o 
rendimento das culturas. Este tipo de seca 
apresenta um tempo maior de resposta às 
mudanças na precipitação pluvial e o seu 
impacto depende da sua duração em relação à 
fase em que a cultura se encontra. 

A seca hidrológica ocorre após um período 
mais longo de dé�cit de precipitação pluvial 
sendo observada após a seca meteorológica 
e agrícola. Já a seca socioeconômica ocorre 
quando a de�ciência da água começa a afetar a 
vida humana estando vinculada aos outros três 
tipos de seca. 

Embora as secas estejam classi�cadas nestes 
quatro tipos, todas são originadas da de�ciência 
de precipitação pluvial que resulta na falta de 
água para o desenvolvimento de atividades, ou 
a sobrevivência dos seres vivos.

O Estado de Pernambuco tem 70% do seu 
território localizado no semi-árido nordestino, 
área também denominada de Polígono das 
Secas. O Polígono das Secas apresenta um 
regime pluviométrico marcado por extrema 
irregularidade de chuvas, no tempo e no 
espaço. Nesse cenário, a escassez de água 
constitui um forte entrave ao desenvolvimento 
socioeconômico e, até mesmo, à subsistência 
da população. A ocorrência cíclica das secas 
e seus efeitos catastró�cos são por demais 
conhecidos e remontam aos primórdios da 
história do Brasil.

A primeira seca de que se tem notícia no 
Nordeste aconteceu entre 1580 e 1583, sendo 
que o Estado mais atingido foi Pernambuco. 
Naquela ocasião, os engenhos da Província não 
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moeram, as fazendas �caram sem água e cerca de cinco mil 
índios desceram o Sertão em busca de comida.

A seca considerada mais arrasadora foi à ocorrida 
em 1877, que durou três anos e atingiu todos os 
Estados do Nordeste. Durante essa estiagem, calcula-
se que morreram 500 mil pessoas, o equivalente à 
metade da população do semi-árido. Foi nessa época 
que o problema das secas no Nordeste passou a ser 
considerado de âmbito nacional.

A mais prolongada e abrangente seca nordestina até o 
momento foi a de 1979, que durou cinco anos e atingiu até 
mesmo regiões nunca afetadas anteriormente, como a Pré-
Amazônia Maranhense e grande parte das zonas da Mata e 
Litoral do Nordeste. Pela primeira vez, a estiagem avançava 
além do Polígono das Secas. Foi atingida uma área total de 
1,4 milhões de km², quase todo o Nordeste. Calcula-se que, 
durante essa seca, morreram três milhões de nordestinos, 
principalmente crianças desnutridas.

Nos anos de 2001, 2002, 2003, 2004 e 2006, o Sertão 
de Pernambucano foi atingido por estiagem prolongada, 
sendo que alguns municípios decretaram situação de 
emergência, com falta de água potável até mesmo para 
consumo humano.

A escassez de água acarretou problemas econômicos 
e sociais. Na esfera econômica, a renda de diversas 
localidades foi seriamente afetada pelos prejuízos 
contabilizados à produção agropecuária que, alguns casos, 
consistiram em perda total da safra, como no município de 
Moreilândia em 2001.

A agricultura familiar de subsistência, característica de 
muitos municípios sertanejos, foi severamente afetada pela 
falta de chuva, levando grande parte da população à fome, 
comprometendo sua saúde. Além disso, houve registro de 
mortes de diversos animais, e até mesmo o funcionamento 
de várias escolas públicas foi interrompido.

Arnaldo Vitorino
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8.2 Enchentes

No Estado de Pernambuco os problemas de enchentes 
trazem consequências graves para a população e economia 
do Estado. As enchentes atingem fundamentalmente a 
Região Metropolitana do Recife (RMR), Zona da Mata 
e parte do Agreste, destacando-se as bacias dos rios 
Capibaribe, Beberibe, Jaboatão, Tejipió, Camaragibe, Una, 
Mundaú, Sirinhanhém, Ipojuca e Goiana.

Uma característica desse tipo de evento é o 
extravasamento do leito principal dos rios e o avanço das 
águas para a planície de inundação, atingindo estradas, 
casas, prédios residenciais e comerciais, indústrias e 
órgãos públicos. Os prejuízos provocados por cheias são 
classi�cados em tangíveis, quando se permite atribuir 
valores monetários, e intangíveis, quando não é possível. 
Os prejuízos tangíveis podem ser divididos em diretos 
(resultantes do contato físico com a água) e indiretos. 
Os prejuízos intangíveis são os impactos na qualidade 
ambiental e no bem-estar social, além de questões 
estéticas. 

Historicamente, o período das grandes enchentes em 
Pernambuco tem sido de junho a agosto. Entre os meses 
de janeiro e fevereiro só há registros, em toda a história, 
de duas inundações, a última em 2004, geralmente 
ocasionadas por fenômenos meteorológicos atuantes 
apenas no verão.

Um levantamento das cheias históricas ocorridas na 
cidade do Recife revela que o fenômeno já era registrado 
em 1842. Entretanto, a cidade foi se estendendo, 
ocupando áreas normalmente alagadas, sem planejamento 
do uso e da ocupação do solo, agravando os danos, face ao 
maior número de bens atingidos. 

A maior enchente registrada neste século, no rio 
Capibaribe, ocorreu em julho de 1975, sendo uma das 

maiores ocorridas nos últimos 100 anos, só comparável 
à de 1869, atingindo as cidades de Limoeiro e São 
Lourenço da Mata, antes de inundar a cidade do Recife.

Devido às cheias de 1965 e de 1966 foi construído o 
reservatório de Tapacurá com a função de reforço do 
abastecimento de água do Recife, além do controle de 
cheias. A partir do evento de 1975 o Governo Federal 
construiu as barragens de Goitá e Carpina, que além do 
controle de cheias passaram, a partir de 1983, a reforçar 
o abastecimento de água da RMR. A barragem de 
Jucazinho construída em 1998 serve para que o controle 
de cheias e o abastecimento de água em diversas cidades 
do Agreste.

Ao longo da última década, tem-se intensi�cado 
a frequência de eventos extremos de cheias em 
Pernambuco, particularmente, e no Brasil de uma forma 
geral. Dois eventos marcantes foram as cheias de 2000 
e 2010, que atingiram bacias hidrográ�cas da Zona 
da Mata Sul do Estado de Pernambuco. Os eventos de 
junho de 2010 atingiram de forma mais severa as cidades 
localizadas nas bacias hidrográ�cas dos rios Capibaribe, 
Una, Sirinhaém, Mundaú e Paraíba. Em vários rios da 
região foram registrados níveis superiores aos máximos 
históricos acarretando enchentes de amplitudes até então 
não registradas.

Em 2000, registraram-se precipitações em torno de 
540 mm, 360 mm e 130 mm nas mesorregiões da Mata 
Sul (municípios de Rio Formoso, Ipojuca e Barreiros), 
Metropolitana e Agreste, respectivamente, entre os 
dias 30 de julho e 02 de agosto, fazendo com que fosse 
decretado Estado de Calamidade Pública (ECP) em 17 
(dezessete) municípios no Estado.

Em 2010, por conta de intensas chuvas, que variaram 
de 176 mm em Garanhuns, 285 mm em Maraial, 396 
em Recife, e 384 mm em Palmares, bem como chuvas 

concentradas nas cabeceiras dos rios Una e Mundaú, 
�zeram com que 67 municípios localizados na RMR, 
Zona da Mata e partes do Agreste fossem afetados por 
enchentes, em que 12 (doze) foram decretados como 
ECP e 27 (vinte e sete) em Situação de Emergência (SE).

Em 2011, onze meses após a maior enchente da 
história de Pernambuco, o leste pernambucano foi 
atingido mais uma vez por uma enchente de grandes 
proporções. 

Segundo o boletim da Defesa Civil, 30 cidades foram 
afetadas, 943 famílias �caram desabrigadas e 2.559 
desalojadas, o que signi�ca um total de cerca de 14.000 
pessoas fora de suas casas, sendo contabilizadas duas 
mortes. Destas 30 cidades, cinco haviam decretado 
ECP no ano anterior, e outras sete localidades 
haviam decretado SE. Além disso, a BR-101, que liga 
Pernambuco a Alagoas foi interditada por conta das 
chuvas. Neste episódio de precipitação extrema, o 
município de Barreiros foi o mais atingido. 

Além das cidades alagadas, a principal rodovia que 
liga os dois Estados, a BR-101, �cou interditada. A 
cabeceira de uma ponte cedeu em Xexéu e o tráfego no 
local foi suspenso. O acesso entre os dois Estados foi 
desviado para a Rodovia AL-101 e BR-104. Na Tabela 27 
estão descritos os principais eventos extremos ocorridos 
no Estado em 2011.

8.3 Monitoramento de eventos extremos

Face à ocorrência de sucessivos eventos críticos e 
devido à necessidade de acompanhamento em tempo 
real de novos acontecimentos extremos, de forma 
sistemática, fornecendo respostas com maior agilidade 
e precisão, foi criada, com o apoio da ANA, a Sala de 
Situação da Apac.
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O objetivo principal da Sala de Situação é oferecer um 
ambiente onde seja possível, em tempo real, acompanhar 
as tendências hidrometeorológicas em todo o Estado de 
Pernambuco, e a partir disso tomar as decisões necessárias em 
tempo hábil.

A Sala de Situação é um importante conjunto de ferramentas 
para a previsão e o monitoramento de eventos extremos, pois 
permite que colaboradores contribuam remotamente, para 
analisar sistematicamente todas as informações relacionadas a um 
evento hidrometeorológico adverso e seu impacto, como também 
a sua caracterização, de forma que se possa planejar e promover 
ações destinadas a prevenir e minimizar os efeitos de enchentes 
e secas no Estado de Pernambuco. Através da Sala de Situação 
são emitidos os avisos hidrometeorológicos para as instituições 
competentes (�gura 38).

Evento Estação Período (2011) Pico  Cota do pico(cm) Vazão (m³/s) 
2 São Lourenço da Mata 05/05 – 0h00 a 13/05 – 23h45 5/05-21:45  389 780

 São Lourenço da Mata  17/07 – 3h00 a 10h30 17/0706:45  314 422

2 Vitória de Santo Antão 03/05 – 09:00 a 06/05 – 00:00 hs 3/5-15:00  653 368

 Vitória de Santo Antão 31/07 – 13:15 a 20:15 hs 31/7-20:15  460177 -

- Paudalho Nenhum evento de inundação 5/5 00:00  423 380

2 Limoeiro 03/05 – 10:00 a 23:00 hs 3/517:00  1000 1206

 Limoeiro 04/05 – 19:00 a 05/05 – 07:00 hs 5/500:00  951 1051

2 Palmares 03/05 – 06:00 a 06/05 – 14:00 hs 5/523:00  798 -

 Palmares 31/7 – 16:15 a 01/08 – 15:30 hs 1/801:00  656 -

2 Belém de Maria 03/05 – 01:00 a 03/05 – 11:00 hs 3/506:00  505 -

 Belém de Maria 05/05 – 04:00 a 05/05 – 16:00 hs 5/514:00  514 -

1 Catende 03/05 – 07:00 a 03/05 – 11:00 hs 3/509:00  602 -

- São Benedito do Sul Nenhum evento de inundação 5/506:00  343 -

Tabela 27 

Principais eventos hidrológicos extremos ocorridos em 2011 no Estado de Pernambuco

Figura 38

Procedimentos padrões 

Sala de situação
da Apac

Tiago Barros
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Dentre as ações realizadas pela Sala de Situação destaca-se o monitoramento 
contínuo das condições meteorológicas; previsão do tempo com 72, 48, 24 e 12 
horas; monitoramento do nível dos rios e dos reservatórios; mapeamento de áreas 
de risco de inundação; divulgação de boletins informativos; avisos meteorológicos; 
bem como, articulação com a CODECIPE, DER e COMPESA para providências 
necessárias no tocante à emissão de alertas, operações de barragens (abertura e 
fechamento de comportas e comunicação ao público).

8.4 Barragens de Amortecimento de Cheias

O modelo matemático de previsão e simulação hidrológica da operação dos 
reservatórios de controle de cheia da bacia hidrográ�ca do rio Capibaribe 
desenvolvido pela Apac permite prever com antecedência os volumes a�uentes 
aos reservatórios e controle de cheia, quando da previsão de ocorrência de 
eventos extremos, trazendo maior e�ciência ao gerenciamento dos reservatórios 
(Tabela 28).

Ao longo da bacia hidrográ�ca do rio Capibaribe existem cinco barragens que 
atenuam as enchentes, são elas: Poço Fundo (Santa Cruz do Capibaribe), Jucazinho 
(Surubim), Carpina (a jusante de Limoeiro), Goitá (bacia do rio Goitá) e Tapacurá 
(bacia do rio Tapacurá), como demonstrado na Figura 39.

Normalmente os reservatórios Jucazinho e Tapacurá não são operados 
considerando volume de espera quando da previsão de eventos extremos. Porém 
amortecem os picos de cheias através da laminação d’água acima da cota do 
vertedouro.

Quanto à operação de abertura e fechamento de comportas, tendo como 
objetivo o controle de cheias, usamos apenas os reservatórios de Carpina e Goitá. 
Tal procedimento é realizado pela equipe da COMPESA, acionada pela Gerência de 
Infraestrutura Hídrica da Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos (SRHE) em 
decorrência dos volumes acumulados nas barragens. 

Através de Plataforma de Coleta de Dados (PCDs), instaladas em algumas 
bacias hidrográ�cas do Estado, foram monitoradas estações �uviométricas no rio 
Capibaribe, Una e Panelas, conforme descrito nas Figuras 40, 41 e 42.

A partir da calibração de um modelo hidrodinâmico, foi possível realizar o 
mapeamento das possíveis áreas inundáveis na bacia hidrográ�ca do rio Una, 
conforme demonstrado na Figura 43.

Discriminação Jucazinho Carpina Goitá Tapacurá 
Município Surubim / Cumaru Lagoa do Carro Paudalho São Lourenço da Mata

Rio Capibaribe Capibaribe Goitá Tapacurá

Área de drenagem (km²) 4.172,0 1982,0 403,0 360,0

Altura do barramento em função do talvegue-vertedouro 56,0 39,8 24,9 35,0

Cota do coroamento (m) 299,0 124,0 78,0 110,0

Cota do vertedor (m) 292,0 118,0 70,0 103,0

Cota do talvegue (m) 236,0 84,2 45,0 75,0

Cota da descarga de fundo (geratriz inferior; m) 249,0 84,2 51,0 -

Volume do reservatório (m³) 327.035.878,0 270.000.000,0 52.000.000,0 94.200.000,0

Tipo de barragem CCR Terra Concreto Concreto

Figura 39 

Barragens de controle de enchentes instaladas no rio Capibaribe

Tabela 28 

Características das barragens de controle de cheias

Sta. Cruz do
Capibaribe

Surubim

Salgadinho
Limoeiro

Carpina
Paud´alho

S. Lourenço

Camaragibe

POÇO FUNDO
Bacia: 154 km²
V= 27 milhões m² JUCAZINHO

Bacia: 3.918 km²
V= 327 milhões m²

CARPINA
Bacia: 1.020 km²
V= 270 milhões m²

GOITÁ
Bacia: 450 km²
V= 52 milhões m²

TAPACURÁ
Bacia: 300 km²
V= 54 milhões m²

Recife

Barragens de Usos Mútiplos

Capibaribe
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Dessa forma, através do referido modelo, será possível 
prever com antecedência as possíveis áreas alagáveis, quanto 
da ocorrência de eventos pluviométricos extremos.

Atualmente, o ITEP já está monitorando, gerenciando, 
controlando e executando, os estudos e projetos de cinco 
novas barragens na Mata Sul, que integram o sistema de 
contenção de enchentes dos rios Una e Sirinhaém. As 
barragens são Serro Azul (rio Una, Palmares), Igarapeba 
(rio Pirangi, São Benedito do Sul) e Barra de Guabiraba (rio 
Sirinhaém, Barra de Guabiraba), representadas na Figura 44.

A construção destas cinco barragens (Tabela 29) de 
contenção de cheias na Mata Sul, representam uma parceria 
do Governo de Pernambuco com o Governo Federal, com 
investimentos de mais de R$ 650.000.000,00 (seiscentos e 
cinquenta milhões de reais). A construção deste sistema de 
contenção de cheias, visa minimizar os danos ocasionados 
pelas enchentes a população ribeirinha, bem como, o 
decréscimo dos gastos públicos com reestruturação dos 
serviços essenciais prejudicados a cada período chuvoso.

Figura 40 

Dados coletados em tempo real nas PCDs instaladas no Rio Capibaribe, em São Lourenço da Mata

Figura 41 

Dados coletados em tempo real nas PCDs instaladas no Rio Una, em Palmares

Figura 42 

Dados coletados em tempo real nas PCDs instaladas no Rio Panelas, em Belém de Maria
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 Figura 44 

Esquema do sistema de contenção de cheias previsto para mata sul

Modelagem para simulação de enchentes, Município de Palmares, 2010

 Figura 43 

Mapeamento de áreas inundáveis na bacia hidrográfica do Rio Una

 Tabela 29 

Características das barragens do Sistema de Contenção de Cheias previsto para a Mata Sul

Barragem Capacidade de acumulação (106 m³) Bacia Hidrográfica Município
Panelas II 17,0 Rio Una Cupira

Gatos 6,3 Rio Una Lagoa dos Gatos

Serro Azul 380,0 Rio Una Palmares

Igarapeba 42,5 Rio Una São Benedito do Sul

Barra de Guabiraba 16,0 Rio Sirinhaém Barra de Guabiraba
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9
Caracterização
das bacias
hidrográficas

Para a avaliação da situação dos 
recursos hídricos, no que concerne 
ao uso da terra, é fundamental a 
visualização das bacias hidrográ�cas 
e seus principais componentes, 

associados ao mapa de uso e ocupação do 
solo que é de extrema importância para 
a compreensão espacial dessas áreas. O 
mapeamento permitiu identi�car concentração 
e fragmentação dos remanescentes �orestais e os 
principais usos da terra decorrentes de atividades 
antrópicas que re�etem na conservação e/ou 
degradação dos recursos hídricos.

Assim sendo, torna-se evidente a 
necessidade de se compreender as inter-
relações dos processos produtivos nessas 
unidades do espaço geográ�co. Observa-se que, 
em todas as bacias, há uma grande diversidade 
de atividades humanas distribuídas por todo o 
espaço, com consequente empobrecimento dos 
recursos naturais. 

Para a elaboração do mapeamento de uso 
e ocupação do solo foram utilizadas técnicas 
de geoprocessamento e sensoriamento remoto 
com uso de imagens de satélites datadas de 2002 
e técnicas de processamento digital utilizando 
o so�ware ArcGIS. Foram, então, construídas 
as Cartas-imagem e os Mapas de vegetação, 
na escala 1:100.000 e o mosaico do Estado de 
Pernambuco. Os resultados demonstraram que 
a maioria das bacias hidrográ�cas encontram-
se ambientalmente degradadas por atividades 
antrópicas, embora também apresentem 
iniciativas de proteção, seja pela implantação 
de Unidades de conservação, seja pelo 

desenvolvimento de projetos de conservação do 
solo e de re�orestamento, por iniciativas públicas 
e/ou privadas. A exemplo dessas, destacam-se 
as ações do Estado, através da SRHE/Apac, que 
vêm promovendo, com recursos do Fehidro, 
a implantação de projetos de recuperação de 
nascentes e APP, como forma de promoção de 
políticas de proteção dos recursos hídricos. 

As alterações na cobertura vegetal e na 
quantidade e qualidade dos recursos hídricos 
se apresentam como um dos principais 
indicadores das forças que promovem o 
desenvolvimento de uma região. Compreender 
como se dá o processo e capturar o padrão de 
evolução destas atividades no espaço da bacia 
signi�ca, dentro do contexto dos recursos 
hídricos, possibilitar um melhor planejamento 
e gerenciamento das águas, tanto no aspecto 
qualitativo quanto quantitativo (DORNELLES, 
TALES FARINA, 2003).

9.1 Bacia hidrográ�ca do Rio Goiana

A Unidade de Planejamento Hídrico UP1, 
que corresponde à bacia hidrográ�ca do 
rio Goiana, apresenta uma área de 2.847,53 
km², correspondendo a 2,9% da área total 
do Estado. A área da bacia do rio Goiana 
engloba 24 municípios, entre os quais 9 
estão totalmente inseridos na bacia (Aliança, 
Buenos Aires, Camutanga, Condado, Ferreiros, 
Machados, Nazaré da Mata, Timbaúba e 
Vicência); 9 possuem sede na bacia (Bom 
Jardim, Carpina, Goiana, Itambé, Itaquitinga, 
João Alfredo, Lagoa do Carro, Macaparana 

Livro Relatorio APAC.indb   70 25/09/2013   11:56:34



71RELATÓRIO ANUAL DE SITUAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

e Tracunhaém); e 6 estão parcialmente inseridos 
(Araçoiaba, Casinhas, Igarassu, Limoeiro, Paudalho e 
Salgadinho) (PERNAMBUCO, 2012). 

9.1.1 Rede hidrográ�ca

Três sub-bacias compõem a bacia do rio Goiana: a sub-
bacia do rio Capibaribe Mirim, a do Tracunhaém e a do 
rio Goiana stricto sensu, formado pela junção dos dois 
primeiros que se dá a cerca de 3 km a leste da cidade 
de Goiana e a 15 km da sua desembocadura, situada 
entre os estados de Pernambuco e Paraíba, servindo, o 
rio Goiana, nos 10 km �nais, como divisa entre os dois 
Estados. 

A sub-bacia do Capibaribe Mirim ocupa a porção 
norte da bacia do rio Goiana e abrange cerca de 54% 
da área desta bacia. Seu rio principal, o Capibaribe 
Mirim, nasce no município de São Vicente Férrer, no 
limite entre as zonas �siográ�cas da Mata e do Agreste 
e percorre cerca de 66 km da nascente até o encontro 
com o rio Tracunhaém, tendo praticamente todo o 
seu curso situado na Microrregião Mata Setentrional 
Pernambucana. Nesse trajeto, o Capibaribe Mirim banha 
as cidades de São Vicente Férrer, Macaparana e Timbaúba 
e tem como principais a�uentes: pela margem direita, 
o rio Siriji – o mais extenso dentre os tributários – que 
banha as cidades de Aliança e Vicência e o rio Cruangi; 
pela margem esquerda, recebe os rios Tiúma e També 
localizados, respectivamente, nas porções Noroeste 
e Nordeste da sub-bacia. Até as proximidades de 
Timbaúba, o rio apresenta regime �uvial intermitente, a 
partir de onde se torna perene.

A sub-bacia do rio Tracunhaém, formador do rio 
Goiana pela margem direita, ocupa cerca de 43% da área 
total da bacia, estendende-se até o município de Orobó, 

no Agreste Pernambucano. Na extremidade norte-
ocidental desse município, ao Sul da vila de Umburetama, 
nasce o rio Tracunhaém que toma inicialmente a direção 
Sudeste e nela se mantém até o município de Limoeiro, 
seguindo, dali em diante, para Nordeste até o município 
de Goiana onde encontra o rio Capibaribe Mirim, 
após um percurso total de 75 km. Recebe pela margem 
esquerda o rio Orobó, seu tributário mais extenso e os 
riachos Morojo, Japaranduba e Ribeiro e, pela margem 
direita, os rios Caraú e Itapinussu.

A área estuarina do rio Goiana, juntamente com a 
do rio Megaó, da qual está separada pela ilha de Tiriri, 
compõe-se de uma trama de rios, lagoas, canais, ilhas e 
ilhotas recobertas por densa vegetação de mangue e de 
alagados que se sucedem, de forma quase ininterrupta, do 
limite do manguezal até o entorno da cidade de Goiana.

9.1.2 Uso da terra e proteção dos recursos hídricos

O cultivo da cana-de-açúcar é a atividade predominante 
na sub-bacia do Capibaribe-Mirim, em cuja área 
localizam-se sete usinas: três na margem do rio Siriji, 
uma na margem do rio Cruangi, outra na margem do 
riacho Camutanga, e duas na margem do rio Capibaribe 
Mirim. Além das agroindústrias, o Capibaribe Mirim 
tem na sua margem uma indústria de papel localizada no 
município de Goiana.

O Tracunhaém banha a cidade de Nazaré da Mata e 
tem, às suas margens, duas usinas: uma em Goiana e a 
outra em Nazaré da Mata. A cultura da cana-de-açúcar 
ainda é a atividade mais importante desta sub-bacia, 
secundada por policultura e pecuária, predominantes 
no Agreste, abrangendo cerca de 1/3 da área dessa sub-
bacia. A policultura, no entanto, vem tendo sua expansão 
estimulada pela implantação, de assentamentos rurais. 

O rio Tracunhaém também recebe resíduos de 
origem doméstica e agroindustrial. A área estuarina 
abriga uma fauna rica em peixes, crustáceos e 
moluscos, cuja coleta assegura o sustento de grande 
parte da população dos aglomerados urbanos 
circunvizinhos, a exemplo de Goiana, Tejucupapo, 
São Lourenço e Carne de Vaca, assim como das áreas 
rurais situadas ao norte, ao sul e a montante. Na Ilha 
de Tiriri, encontra-se em funcionamento o maior 
empreendimento de carcinicultura marinha do litoral 
pernambucano. 

Os fragmentos �orestais da Bacia do Rio Goiana 
estão situados nos topos dos morros e, notadamente, 
nas serras do Mascarenhas e Jundiá, onde se destaca 
a Mata do Estado, remanescente de Mata Atlântica 
com área de 600ha localizado no município de São 
Vicente Férrer (Figura 45), sendo uma das poucas 
áreas restantes deste bioma na Zona da Mata Norte 
do Estado de Pernambuco. Esta mata resulta de um 
gradiente de umidade onde os fatores ambientais 
e físicos, como a altitude e as precipitações, têm 
importância fundamental para a vegetação da área. 
Nas últimas décadas, a vegetação exuberante da Serra 
do Mascarenhas vem sendo substituída pela cultura 
extensiva de banana, restando os remanescentes nas 
áreas mais íngremes e de maior altitude. Do ponto de 
vista hídrico, constitui um importante remanescente 
de Mata Atlântica onde foram identi�cadas cerca de 
32 nascentes, destacando-se aquelas que contribuem 
para a formação das Bacias dos rios Siriji e Capibaribe-
Mirim (CPRH, 1994) onde está situado o açude 
Mascarenhas que anteriormente era de domínio da 
Compesa e abastecia Vicência.

Os principais impactos ambientais que afetam os 
recursos hídricos da bacia do rio Goiana e Grupo de 
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Bacias GL 6 são as descargas de e�uentes domésticos, 
de vinhoto das usinas de açúcar, resíduos de curtumes 
e de matadouros; retirada de areia do leito de rios; 
ocupação urbana nas proximidades dos cursos d’água 
e nas áreas de proteção dos barramentos; plantio 
de cana-de-açúcar e outras culturas às margens 
dos rios, inclusive com utilização de agrotóxicos e 
adubos químicos; desmatamento das áreas de recarga 
de nascentes e matas ciliares; lançamento de lixo 
doméstico diretamente na calha dos rios e riachos, e 
presença de lixões nas proximidades de cursos d’água 
(PERNAMBUCO, 2003). 

Como fator positivo no cenário da bacia, observa-
se a preservação da vegetação nativa nas porções norte 
e sul da cidade de Goiana, bem como em encostas 
dos tabuleiros costeiros onde se situam a�uentes 
que contribuem para o baixo curso do rio Goiana. 
Veri�ca-se também a conservação da mata ciliar em 
parte dos corpos hídricos. Estão sendo realizados 
re�orestamentos com monocultura de espécies exóticas 
para exploração comercial, como é o caso do eucalipto e 
do bambu para a produção de papel. 

O Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
Sustentável da Zona da Mata (Promata) realizou, 
em 2007, o re�orestamento da Área de Preservação 
Permanente (APP) da barragem do Siriji, no município 
de Vicência. Visando proteger e conservar esta área, em 
2010, a SRHE promoveu a implantação de 25 km de 
cerca ao redor da APP da barragem. A barragem do Siriji 

tem capacidade de armazenar 17,2m³ milhões água e foi 
projetada para abastecer cinco cidades: Aliança, Condado, 
Buenos Aires, Macaparana e Vicência, atendendo a uma 
população de 55 mil pessoas.

9.1.3 Unidades de conservação

A bacia hidrográ�ca do rio Goiana possui apenas uma 
Unidade de Conservação, a qual é apresentada na Tabela 
30.

9.2 Grupo de bacias de pequenos rios litorâneos – GL6

A Unidade de Planejamento Hídrico – UP19 corresponde 
ao Grupo de bacias de pequenos rios itorâneos 6 – GL6, 
localizado no extremo norte do Estado de Pernambuco. 
Apresenta uma área de 87,14km², (0,09% do estado) que 
abrange parcialmente os municípios de Goiana e Itambé 
(PERNAMBUCO, 2006). O GL6 limita-se ao norte e a leste 
com o Estado da Paraíba, ao Sul e a Oeste com a bacia do 
rio Goiana (UP1).

9.2.1 Rede hidrográ�ca

O grupo GL6 tem como principais cursos d’água os 
riachos Muzumba, denominado Meirim em sua nascente, 
e Cupissura, ambos com uma extensão aproximada de 14 
km. Neste grupo de bacias, não existe reservatório com 
capacidade acima de 1 milhão de m³.

9.2.2 Uso da terra e proteção dos recursos hídricos

O GL6 apresentou, no mapa de uso do solo (Figura 45), 
predomínio de antropismo, porém são constatados alguns 
resquícios de vegetação arbórea fechada próximo ao riacho 
Cupira. O riacho Muzumba apresenta mata ciliar nos seus 
últimos 6 km em Pernambuco, enquanto que o Cupissura 
tem mata ciliar em apenas um trecho de 2 km. Vale salientar 
que o GL6 não possui Unidades de Conservação.

9.3 Grupo de bacias de pequenos rios litorâneos 1 – GL1

A Unidade de Planejamento Hídrico – UP14, que 
corresponde ao grupo de bacias de pequenos rios litorâneos 
1 – GL1, limita-se ao Norte com a bacia do rio Goiana 
(UP1), ao Sul com a bacia do rio Capibaribe (UP2), ao 
Leste com o oceano Atlântico e, a Oeste, com as bacias do 
rio Goiana e do rio Capibaribe (PERNAMBUCO, 2006).

O grupo de bacias GL1 possui uma área de 1.188,11 km2 
estando totalmente inserida no Estado de Pernambuco, 
onde o percentual da bacia corresponde a 1,21% do total 
do estado. É constituído pelas bacias dos Rios Botafogo-
Arataca, Paratibe, Igarassu, Timbó, Itapessoca, Jaguaribe. 
São 13 os municípios abrangidos pelo grupo, dos quais 
3 estão inseridos totalmente (Itamaracá, Itapissuma e 
Paulista), 4 municípios com sede na GL1 (Abreu e Lima, 
Araçoiaba, Igarassu e Olinda), e 6 estão parcialmente 
inseridos (Camaragibe, Goiana, Itaquitinga, Paudalho, 
Recife e Tracunhaém) (PERNAMBUCO, 2011).

Categorização Denominação Área (ha) Domínio Bioma Município
APA Estuarina dos Rios Goiana e Megaó 4.776,00 Estadual Mangue Goiana

Fonte: CPRH

Tabela 30 

Potencialidade hídrica superficial em Pernambuco
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Figura 45

Uso e ocupação do solo da bacia do Goiana e GL6
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9.3.1 Rede hidrográ�ca

Os principais cursos d’águas do grupo GL1 são os rios 
Beberibe, Paratibe, Timbó, Bonança, Botafogo, Itapirema 
e Itapecuru. O rio Botafogo, é o de maior importância 
e contribui para o abastecimento d’água da Região 
Metropolitana do Recife.

9.3.2 Uso da terra e proteção dos recursos hídricos

Na bacia do Botafogo-Arataca, localizam-se dois núcleos 
urbanos de pequeno porte (a cidade de Araçoiaba e a 
vila Três Ladeiras) e três povoados (Chã de Sapé, Vila 
Araripe e Vila Botafogo). A atividade predominante na 
área é a cultura da cana-de-açúcar, seguida por policultura. 
Constata-se a existência de grande número de chácaras para 
lazer. No alto curso do rio Botafogo, próximo à nascente em 
local denominado Catucá, a vegetação ciliar se apresenta 
com trechos bem preservados; já no médio curso, essa 
vegetação aparece espaçada e/ou inexistente devido a sua 
substituição pelo cultivo de cana-de-açúcar (Figura 46). Em 
seu baixo curso, próximo à área do estuário, a vegetação 
ciliar vem sendo pressionada por projetos de aquicultura. 
Situa-se na bacia do rio Botafogo um reservatório de 
mesmo nome onde, na margem direita, a vegetação que 
compõe a APP está bem preservada, enquanto que a 
margem esquerda é ocupada por cana-de-açúcar.

No rio Arataca, em seu alto curso, a vegetação ciliar 
encontra-se em maior parte preservada, existindo pequenos 
trechos, no médio curso, que estão sofrendo pressão da 
expansão imobiliária. No trecho do estuário localizado no 
rio Arataca são encontrados projetos de aquicultura.

Na bacia do Igarassu, as formas de ocupação 
predominantes são chácaras, nos setores central e leste, 
e policultura, em seu setor oeste. A ocupação urbana 

predomina ao longo da BR-101, enquanto a cultura do 
coco é a forma de uso do solo dominante na sub-bacia 
dos rios Maniquara-Arrombado. Remanescentes de mata 
degradados ocorrem nas nascentes e nos vales do alto e 
médio curso dos rios Utinga e Bonança bem como na 
nascente do rio Tabatinga, entre o domínio das chácaras 
e o da cana-de-açúcar. No médio curso do rio Tabatinga, 
cercado por chácaras, localiza-se o Refúgio Ecológico 
Charles Darwin. 

Na bacia do Itapessoca as atividades predominantes 
são as culturas da cana-de-açúcar, coco e outras fruteiras, 
a avicultura e a exploração de areia. O riacho Ibeapecu 
sofre grande pressão pelo cultivo da cana-de-açúcar, 
com ausência quase que completa de sua vegetação ciliar 
nativa. O rio da Guabiraba e o riacho João Marinho são 
ameaçados pelo avanço urbano e cultivo do coco. No baixo 
vale do rio Siriji há extração de calcário para produção de 
cimento na Ilha de Itapessoca, e de cal no Engenho Megaó 
de Cima, em Tejucupapo.

A bacia do Timbó caracteriza-se pela predominância 
de policultura e chácaras, seguidas pela ocupação urbana 
e industrial. No setor oeste da bacia, no vale do rio Barro 
Branco, encontra-se expressivo remanescente de Mata 
Atlântica. Tal área vem sofrendo intenso processo de 
devastação pelas comunidades rurais e urbanas localizadas 
em seu entorno. Tanto a nascente do rio Arroio Caité 
como a do rio Arroio Desterro apresentam alto grau de 
degradação e ao longo dos seus cursos a mata ciliar sofre 
forte pressão imobiliária.

Na bacia do Paratibe, os usos, no setor Leste são 
o urbano e urbano-industrial, intercalados com 
remanescentes da Mata Atlântica bastante degradados 
em decorrência de forte pressão da expansão urbana 
do município de Paulista. No setor oeste da bacia, 
predominam chácaras e remanescentes de mata que 

embora extensos, acham-se submetidos a acelerado 
processo de degradação devido à retirada de lenha 
e madeira pelas comunidades rurais e urbanas 
circunjacentes, excetuando-se desse processo apenas a 
Estação Ecológica de Caetés, monitorada pela CPRH. 
Os demais remanescentes de mata da bacia têm sido 
devastados pela expansão de loteamentos. 

No setor Oeste da bacia do Jaguaribe, no município 
de Itamaracá, localiza-se expressiva parcela dos Refúgios 
de Vida Silvestre da Mata de Jaguaribe, Mata do Engenho 
Macaxeira e Mata de São João, além de grande parte da 
Mata do Engenho Amparo, as quais estão interligadas 
por extenso retalho de vegetação em recomposição. No 
setor leste, predomina a ocupação por chácaras e áreas 
urbanas, com loteamentos localizados, sobretudo, à 
margem da PE-35. A nascente do rio Jaguaribe encontra-se 
moderadamente preservada, enquanto que a nascente do rio 
Maceió está totalmente devastada (PERNAMBUCO, 2011).

De forma geral, o GL1 apresenta regiões com situações 
distintas quanto ao uso e ocupação do solo e conservação 
dos recursos hídricos. No setor sudoeste, encontram-se 
as áreas mais preservadas, que protegem o riacho Catucá 
e o rio Bonança; no centro-Norte, predomina a cana-
de-açúcar, a qual exerce forte pressão sobre os recursos 
hídricos; as áreas plantadas com cana chegam às margens 
dos rios, como no caso do rio Itapirema. No centro-sul 
encontra-se a região mais urbanizada do GL1, que exerce 
forte pressão nos rios Paratibe e Beberibe. No setor leste, 
predomina o uso urbano e nas áreas de estuário, projetos 
de aquicultura. Esse cenário compromete a quantidade e a 
qualidade dos recursos hídricos. Em razão disso, ações de 
revitalização das nascentes e dos cursos d’água devem ser 
priorizadas, principalmente no setor centro-norte do GL1, 
além de medidas para o controle do uso e ocupação do 
solo nessas áreas.

Livro Relatorio APAC.indb   74 25/09/2013   11:56:59



Figura 46

Uso e ocupação do solo do GL1
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Nota de crédito: Classificação supervisionada 
a partir de imagens de satélite Lansat TM-5
SHRE, 2002

Fontes: 
Limites municipais: IBGE (2006);
Núcleos Urbanos: IBGE (2010);
Rodovias: DNIT/DER IBGE (2010);
Hidrografia: SRHE (2006);
Unidades de Conservação: CPRH (2012).

Unidades de conservação
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9.3.4 Unidades de Conservação 

Na bacia hidrográ�ca GL1 existem 20 Unidades de 
Conservação, conforme apresentado na Tabela 31.

9.4 Bacia Hidrográ�ca do Rio Capibaribe 

A Unidade de Planejamento Hídrico UP2, que 
corresponde à bacia hidrográ�ca do rio Capibaribe, 
está localizada na porção norte-oriental do Estado de 
Pernambuco, e limita-se ao Norte com o Estado da 
Paraíba, a bacia do rio Goiana (UP1) e Grupo de bacias 
de pequenos rios litorâneos 1 – GL1 (UP14), ao Sul com 
a bacia do rio Ipojuca (UP3) e o Grupo de bacias de 
pequenos rios litorâneos 2 – GL2 (UP15), a Leste com o 

Oceano Atlântico e os grupos GL1 e GL2 e, a Oeste, com o 
Estado da Paraíba e a bacia do rio Ipojuca.

O rio Capibaribe nasce na divisa dos municípios de 
Jataúba e Poção, percolando vários centros urbanos e 
servindo de corpo receptor de resíduos industriais e 
domésticos. Apresenta direção inicial sudeste-nordeste, 
até as proximidades de Santa Cruz do Capibaribe, quando 
seu curso toma a direção oeste-leste, percorrendo uma 
extensão total de cerca de 280 km até sua foz, na cidade 
do Recife. Em vários trechos, serve como divisa entre 
municípios pernambucanos, como entre Santa Cruz do 
Capibaribe e Brejo da Madre de Deus.

A bacia do rio Capibaribe apresenta uma área 
de 7.454,88 km², que corresponde 7,58% da área do 
estado, abrangendo 42 municípios pernambucanos, 

dos quais Brejo da Madre de Deus, Chã da Alegria, 
Cumaru, Feira Nova, Frei Miguelinho, Glória do 
Goitá, Jataúba, Lagoa do Itaenga, Passira, Santa Cruz 
do Capibaribe, Santa Maria do Cambucá, Surubim, 
Toritama, Vertentes e Vertente do Lério estão 
totalmente inseridos na bacia. Os municípios que 
possuem sede na bacia são: Camaragibe, Casinhas, 
Limoeiro, Paudalho, Pombos, Recife, Riacho das Almas, 
Salgadinho, São Lourenço da Mata, Taquaritinga do 
Norte e Vitória de Santo Antão. Já os municípios que 
estão parcialmente inseridos na bacia são Belo Jardim, 
Bezerros, Bom Jardim, Carpina, Caruaru, Chã Grande, 
Gravatá, João Alfredo, Lagoa do Carro, Moreno, 
Pesqueira, Poção, Sanharó, São Caetano, Tacaimbó e 
Tracunhaém (PERNAMBUCO, 2012).

Categorização Denominação Área (ha) Domínio Bioma Município
Refúgio da Vida Silvestre Mata de Santa Cruz 54,68 Privado  Mata Atlântica Itamaracá

Refúgio da Vida Silvestre Mata de Lanço dos Cações 50,12 Privado Mata Atlântica Itamaracá

Reserva de Floresta Urbana Mata de Jaguarana 332,28 Privado Mata Atlântica Paulista

Reserva Floresta Urbana Mata de São Bento 109,60 Privado Mata Atlântica Abreu e Lima

Estação Ecológica Estação Ecológica de Caetés 157,00 Estadual Mata Atlântica Paulista

Refúgio da Vida Silvestre Mata da Usina São José 323,30 Privado  Mata Atlântica Igarassu

Refúgio da Vida Silvestre Mata de Miritiba 273,40 Estadual Mata Atlântica Abreu e Lima

Parque Estadual Mata de Dois Irmãos 88,67 Estadual Mata Atlântica Recife

Reserva de Floresta Urbana Mata de Dois Unidos 37,32 Estadual/Privado Mata Atlântica Recife

Reserva de Floresta Urbana Mata de Passarinho 13,36 Público/Privado  Mata Atlântica Olinda 

Refúgio da Vida Silvestre Mata do Engenho Amparo 172,9 Estadual/Privado Mata Atlântica Itamaracá 

Refúgio da Vida Silvestre Mata da Usina São João 34,00 Estadual/Privado Mata Atlântica Itamaracá

Reserva de Floresta Urbana Mata do Janga 132,24 Privado Mata Atlântica/Mangue Paulista

Área de Proteção Ambiental  APA Estuarina do Canal de Santa Cruz 5292,00 Estadual  Mangue Itamaracá, Itapissuma, Igarassu e Goiana

Área de Proteção Ambiental APA Estuarina do Rio Itapessoca 3998,00 Estadual  Mangue  Goiana

Área de Proteção Ambiental APA Estuarina do Rio Jaguaribe 212,00 Estadual  Mangue Itamaracá 

Área de Proteção Ambiental APA Estuarina do Rio Timbó 1397,00 Estadual  Mangue Abreu e Lima, Igarassu e Paulista

Reserva Particular do Patrimônio Natural RPPN Fazenda Tabatinga 19,32 Privado  Mata AtlânticaMangue Goiana

Refúgio da Vida Silvestre Mata de Jaguaribe 107,36 Estadual Mata Atlântica Itamaracá

Refúgio da Vida Silvestre Mata da Macaxeira 60,84 Estadual Mata Atlântica Itamaracá

 Fonte: CPRH (2012)

Tabela 31 

Unidades de Conservação presentes no GL1
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9.4.1 Rede hidrográ�ca

Os principais a�uentes do rio Capibaribe pela margem 
direita são: os riachos do Mimoso, Tabocas, da Onça, 
Carapatós, das Éguas, Caçatuba, Batatã; e os rios 
Cotumgubá, Goitá e Tapacurá. Pela margem esquerda, 
destacam-se: os riachos Jataúba, Doce, Topada, do 
Manso e Cajaí.

9.4.2 Uso da terra e proteção dos recursos hídricos

A bacia do rio Capibaribe, das nascentes até a sua foz, em 
Recife, percorre paisagens incluídas nos biomas Caatinga 
e Mata Atlântica, onde se observa uma grande variedade 
de solos e relevo, resultando em elevada diversidade de 
ambientes. No entanto, o modo de ocupação da terra, 
dominado pela monocultura da cana-de-açúcar na Zona 
de Mata, pela pecuária e, anteriormente, pela cultura 
do algodão, no Agreste, determinou o surgimento de 
paisagens fortemente antropizadas (Figura 47). Nessa 
região o cenário de interferência humana na área de 
Caatinga (savana estépica) original, mostra paisagens 
compostas por árvores esparsas em meio à vegetação 
arbustiva.

A nascente do rio Capibaribe apresenta vegetação 
com moderado grau de preservação e com valor 
simbólico por ser a nascente de um dos rios mais 
importante para o Estado de Pernambuco. As demais 
nascentes localizadas no alto Capibaribe encontram-se 
com pouca ou nenhuma vegetação natural, com exceção 
das nascentes dos riachos das Tabocas, do Brejo da 
Madre de Deus, da Bica e Caiçara, os quais se encontram 
em área de serra, ou em brejos de altitude, o que di�culta 
o desmatamento. Os brejos de altitudes ou brejos 
interioranos são importantes elementos da paisagem 

da bacia do rio Capibaribe, destacando-se os brejos de 
Jataúba, Brejo da Madre de Deus, Taquaritinga do Norte, 
que possuem a maior concentração de vegetação arbórea 
fechada do alto Capibaribe. Segundo Porto et al. (2004) 
os Brejos de Altitude nordestinos são encraves da Mata 
Atlântica, formando ilhas de �oresta úmida em plena 
região semi-árida cercadas por vegetação de Caatinga, 
tendo uma condição climática bastante atípica com 
relação à umidade, temperatura e vegetação. 

No alto curso do rio Capibaribe predomina a ausência 
de vegetação ciliar e as poucas áreas remanescentes 
de vegetação nativa encontram-se degradadas e 
constantemente desmatadas. Em Santa Cruz do 
Capibaribe, não há ocorrência de mata ciliar à montante 
da sede do município, e no reservatório Poço Fundo. 

No médio Capibaribe, predomina vegetação 
arbustiva arbórea aberta e em áreas isoladas de forma 
mais adensadas, como ao do município de Gravatá, na 
Serra Negra. O curso do rio Capibaribe nos municípios 
de Frei Miguelinho e Riacho das Almas encontra-se 
com fragmentos de vegetação nativa. Em Surubim, 
ao longo do rio Capibaribe, apesar de observar-se 
a existência de grande área de caatinga preservada 
próximo ao reservatório de Jucazinho, é possível 
notar a pouca expressividade da vegetação nativa nas 
margens do rio. No baixo Capibaribe, predomina 
vegetação arbustiva arbórea aberta contornada de áreas 
antropizadas.

Quanto aos manguezais do estuário do Capibaribe, 
há muito deram espaço aos aterros da cidade do Recife, 
restando estreitas faixas em áreas completamente 
urbanizadas, em parte resultado de replantios realizados 
com propósitos conservacionistas, onde se encontram 
principalmente o mangue-branco (Laguncularia 
racemosa) e mangue-cinza (Avicennia spp).

Portanto, a vegetação nativa da bacia do rio 
Capibaribe encontra-se bastante degradada, existindo 
algumas exceções, como nas nascentes de difícil 
acesso em regiões serranas. Nos cursos dos principais 
rios, praticamente inexiste vegetação ciliar e poucos 
fragmentos resistiram à pressão antrópica, a exemplo 
dos fragmentos encontrados em Frei Miguelinho, 
Riacho das Almas e São Lourenço da Mata. Esse cenário 
compromete a quantidade e qualidade dos recursos 
hídricos, uma vez que, sem a proteção da vegetação nas 
áreas de preservação permanente, o solo �ca exposto à 
ação direta das intempéries, o que acelera os processos 
erosivos. Desta forma, ações de revitalização das 
nascentes e dos cursos dos rios devem ser priorizadas, 
juntamente com ações de preservação dos poucos 
fragmentos remanescentes.

9.4.3 .Unidades de conservação

A bacia hidrográ�ca do rio Capibaribe apresenta 12 
Unidades de Conservação, as quais estão apresentadas na 
Tabela 32.

9.5 Grupo de bacias de pequenos rios litorâneos – GL 2

A Unidade de Planejamento Hídrico UP15, que 
corresponde ao Grupo de bacias de pequenos rios 
litorâneos 2 – GL2 – está localizada no litoral Sul do 
Estado de Pernambuco. Limita-se ao Norte com a bacia 
do rio Capibaribe (UP2), ao Sul com a bacia do rio 
Ipojuca (UP3), a Leste com o Oceano Atlântico e a Oeste 
com as bacias dos rios Capibaribe e Ipojuca.

O GL2 apresenta uma área de 1.264,94 km², 
correspondente a 1,29% do Estado. Essa área abrange 
nove municípios, estando Cabo de Santo Agostinho e 
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Figura 47

Uso e Ocupação do solo da bacia do rio Capibaribe
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Nota de crédito: Classificação supervisionada 
a partir de imagens de satélite Lansat TM-5
SHRE, 2002

Fontes: 
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Rodovias: DNIT/DER IBGE (2010);
Hidrografia: SRHE (2006);
Unidades de Conservação: CPRH (2012).

Unidades de conservação

Livro Relatorio APAC.indb   78 25/09/2013   11:57:44



79RELATÓRIO ANUAL DE SITUAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

Jaboatão dos Guararapes totalmente inseridos, Moreno 
com a sede inserida, e Escada, Pombos, Ipojuca, Recife, 
São Lourenço da Mata e Vitória de Santo Antão, 
parcialmente inseridos.

9.5.1 Rede Hidrográ�ca

Situado na Zona da Mata Sul, o GL2 é formado por 
rios que desembocam no Oceano Atlântico. Sua 
rede hidrográ�ca é composta basicamente pelos rios 
Jaboatão e Pirapama com seus a�uentes, à exceção de 
suas porções nordeste e sudeste, que são representadas 
pelos estuários dos rios Tejipió e dos rios Massangana e 
Tatuoca, respectivamente.

O rio Jaboatão constitui o sistema hidrográfico 
mais importante, tendo como principal afluente 
o rio Duas Unas, onde está situada a barragem 
homônima e cujo manancial abastece parte da 
Região Metropolitana do Recife. Possuindo extensão 
aproximada de 72 km, a drenagem da bacia do rio 
Jaboatão é bastante densa, com ramificações em todos 

os sentidos, característica da planície aluvial. Destaca-
se, nessa região, a Lagoa Olho D’Água e as áreas 
alagadas do seu entorno.

O Rio Pirapama nasce no município de Pombos 
(Mesorregião do Agreste Pernambucano), a cerca de 450 
metros de altitude e percorre aproximadamente 71 km até 
seu exutório, no estuário do rio Jaboatão, ocupando grande 
destaque no grupo GL2. Tem como principais a�uentes, 
pela margem esquerda, rio Araribe, rio Cajabuçu, arroio 
Dois Rios e rio Gurjaú. Este último é o mais importante, 
por possuir o manancial que abastece Jaboatão dos 
Guararapes e Cabo de Santo Agostinho. Pela margem 
direita, destacam-se os riachos Camuçari, Alegria, Utinga 
de Cima e Santa Amélia (PERNAMBUCO, 2011).

9.5.2 Uso da terra e proteção dos recursos hídricos

No rio Pirapama, a vegetação no entorno do reservatório 
de mesmo nome é composta, em sua maioria, pelo 
cultivo da cana, e em menores proporções, arbustos 
espaçados e fragmentos de vegetação arbórea fechada. 

Diferentemente do Pirapama, o reservatório Gurjaú, 
localizado à margem esquerda do rio Pirapama, possui 
vegetação ciliar arbórea densa, pois está localizado 
dentro da Unidade de Conservação do sistema Gurjaú. 
Porém, a vegetação vem sofrendo pressão do cultivo de 
cana pelas usinas da região (Figura 48). 

Durante o percurso da nascente do rio Pirapama, 
no município de Pombos, até o reservatório Pirapama, 
predomina em suas margens o cultivo da cana, com 
manchas espaçadas de vegetação arbustiva. Após o 
reservatório, no sentido litoral, identi�ca-se intensa 
ocupação por habitações e indústrias nas margens 
do curso d’água. Próximo ao exutório, no município 
do Cabo Santo Agostinho, o rio Pirapama passa a ser 
margeado por vegetação arbórea densa até a área de 
con�uência com o rio Jaboatão, onde a foz se encontra 
densamente urbanizada.

O rio Jaboatão, é considerado o principal do grupo 
GL2 e tem sua nascente localizada no município de 
Vitória de Santo Antão. Esta nascente está inserida numa 
região onde predomina a cultura da cana-de-açúcar. Esse 

Categorização Denominação Área (ha) Domínio Bioma Município
Parque Estadual Mata Dois Irmãos 88,67 Estadual Mata Atlântica Recife

Parque Ecológico Serra Negra 3,24 Municipal Caatinga Bezerros

Reserva Particular do Patrimônio Natural RPPN Karawa-tá 101,59 Privado Caatinga Gravatá

Reserva Particular do Patrimônio Natural RPPN Pedra do Cachorro 22,90 Privado Caatinga São Caetano

Reserva Particular do Patrimônio Natural RPPN Fazenda Bituri 110,21 Privado Mata Atlântica Brejo da Madre de Deus

Estação Ecológica Estação Ecológica de Tapacurá 589,42 Federal Mata Atlântica São Lourenço da Mata

Refúgio de Vida Silvestre Mata de Quisanga 228,56 Privado Mata Atlântica São Lourenço da Mata

Refúgio de Vida Silvestre Mata de Tapacurá 100,92 Privado Mata Atlântica São Lourenço da Mata

Refúgio de Vida Silvestre Mata do Engenho Tapacurá 316,32 Privado Mata Atlântica São Lourenço da Mata

Refúgio de Vida Silvestre Mata do Outeiro do Pedro 51,24 Privado Mata Atlântica São Lourenço da Mata

Refúgio de Vida Silvestre Mata do Toró  80,70 Estadual/Privado Mata Atlântica  São Lourenço da Mata

Refúgio de Vida Silvestre Mata do Camucim 40,20 Estadual/Privado Mata Atlântica São Lourenço da Mata

 Fonte: CPRH (2012)

Tabela 32 

Unidades de Conservação presentes na Bacia do Capibaribe
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rio apresenta margens intensamente ocupadas pela cana-
de-açúcar até a con�uência com o seu principal a�uente, o 
rio Duas Unas, no município de Jaboatão dos Guararapes.

Destaca-se na bacia o reservatório Duas Unas que 
é responsável por grande parte do abastecimento 
da Região Metropolitana do Recife. Apesar de sua 
importância este reservatório também tem sua 
margem ocupada pelo cultivo da cana caracterizando a 
degradação da vegetação nativa da região. 

No baixo curso do rio Jaboatão, encontra-se a lagoa 
Olho D’água, também conhecida por Lagoa do Náutico. 
Ela constitui um sistema lagunar com 3,7 km², sendo 
extremamente rasa, com dois canais alimentadores, 
um a norte, o Canal do Setúbal, e outro ao sul, o 
Canal Olho D’Água, o qual faz a ligação entre a Lagoa 
e o estuário do Rio Jaboatão. As margens da Lagoa 

encontram-se intensamente ocupadas por populações 
de baixa renda que geram contaminação direta por 
esgotos domésticos, induzindo o desenvolvimento 
expressivo de plantas macró�tas �utuantes, indicadoras 
do alto grau de poluição.

O cenário predominante nas margens desses dois 
rios resume-se a duas situações: na primeira, antes dos 
centros urbanos, as APPs são ocupadas por cana-de-
açúcar ou policulturas; na segunda, a partir centros 
urbanos, suas margens passam a ser ocupadas por 
habitações e, em alguns locais, por indústrias.

9.5.3 Unidades de Conservação

O GL 2 apresenta 20 Unidades de Conservação, as quais 
estão apresentadas na Tabela 33.

9.6 Bacia Hidrográ�ca do Rio Ipojuca 

A bacia do Rio Ipojuca abrange uma área de 3.435,34 
km², correspondendo a 3,49% da área do estado. 
Estão inseridos nesta bacia 25 municípios, dos quais 
14 possuem suas sedes inseridas na bacia (Arcoverde, 
Belo Jardim, Bezerros, Caruaru, Chã Grande, Escada, 
Gravatá, Ipojuca, Pombos, Poção, Primavera, Sanharó, 
São Caetano e Tacaimbó) e 11, apenas parcialmente 
inseridos (Agrestina, Alagoinha, Altinho, Amaraji, 
Cachoeirinha, Pesqueira, Riacho das Almas, Sairé, São 
Bento do Una, Venturosa e Vitória de Santo Antão).

Categorização Denominação Área (ha) Domínio Bioma Município
Parque Estadual Mata de Duas Lagoas 140,30 Estadual Mata Atlântica Cabo de Santo Agostinho

Parque Estadual Mata do Zumbi 292,40 Estadual Mata Atlântica Cabo de Santo Agostinho

Refúgio da Vida Silvestre Mata do Contra Açude 114,56 Estadual Mata Atlântica Cabo de Santo Agostinho

Refúgio da Vida Silvestre Mata do Urucu 515,30 Estadual Mata Atlântica Cabo de Santo Agostinho, Escada e Vitória de Santo Antão

Refúgio da Vida Silvestre Mata da Serra do Cotovelo 977,50 Estadual Mata Atlântica Cabo de Santo Agostinho e Moreno

Refúgio da Vida Silvestre Mata de Caraúna 169,32 Estadual Mata Atlântica  Moreno

Refúgio da Vida Silvestre Mata de Mussaíba 272,20 Estadual Mata Atlântica Jaboatão dos Guararapes

Reserva de Floresta Urbana Mata de Jangadinha 84,68 Estadual Mata Atlântica Jaboatão dos Guararapes

Reserva de Floresta Urbana Mata de Manassu 272,20 Privado Mata Atlântica Jaboatão dos Guararapes

Refúgio da Vida Silvestre Mata Serra do Cumaru 367,20 Estadual Mata Atlântica Cabo de Santo Agostinho

Refúgio da Vida Silvestre Mata do Engenho Moreninho 66,48 Estadual Mata Atlântica Moreno

Refúgio da Vida Silvestre Mata de Engenho Uchôa 20,00 Estadual Mata Atlântica Recife

Refúgio da Vida Silvestre Mata do Engenho Salgadinho 257,00 Estadual Mata Atlântica Jaboatão dos Guararapes

Refúgio de Vida Silvestre Mata de São João da Várzea 64,52 Estadual Mata Atlântica Recife

Refúgio de Vida Silvestre Mata do Sistema Gurjaú 1.077,10 Estadual Mata Atlântica Recife, Jaboatão dos Guararapes e Moreno

Refúgio da Vida Silvestre Mata do Bom Jardim 245,28 Estadual Mata Atlântica Cabo de Santo Agostinho

RPPN Fazenda Santa Beatriz 25 Particular Mata Atlântica Moreno

Refúgio da Vida Silvestre Jardim Botânico do Curado 10,72 Municipal Mata Atlântica Recife

Refúgio da Vida Silvestre Mata do Curado 102,96 Estadual Privado Mata Atlântica Recife

APA Estuarina dos Rios Jaboatão e Pirapama 184,5 Estadual Mangue Cabo de Santo Agostinho e Jaboatão dos Guararapesta

 Fonte: CPRH (2012)

Tabela 33 

Unidades de Conservação do Grupo de bacias de pequenos rios litorâneos – GL 2
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Figura 48

Uso e ocupação do solo da bacia do rio Ipojuca e GL2
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Nota de crédito: Classificação supervisionada 
a partir de imagens de satélite Lansat TM-5
SHRE, 2002

Fontes: 
Limites municipais: IBGE (2006);
Núcleos Urbanos: IBGE (2010);
Rodovias: DNIT/DER IBGE (2010);
Hidrografia: SRHE (2006);
Unidades de Conservação: CPRH (2012).

Unidades de conservação
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9.6.1 Rede Hidrográ�ca

O rio Ipojuca tem sua nascente no município de 
Arcoverde, na região de desenvolvimento do Sertão do 
Moxotó, em uma altitude de aproximadamente 900m. 
Os principais a�uentes da Bacia hidrográ�ca do Rio 
Ipojuca, pela margem direita são: os riachos Liberal e 
Taquara do Mel; enquanto pela margem esquerda os 
riachos do Coutinho, dos Mocós, do Muxoxo e Pata 
Choca. O riacho Liberal, a�uente mais importante desta 
bacia hidrográ�ca, tem suas nascentes no município 
de Alagoinha e drena, ao longo dos seus 47 km de 
extensão, áreas dos municípios de Alagoinha, Pesqueira 
e Sanharó. Esta bacia possui seu regime �uvial 
intermitente até aproximadamente seu médio curso. 
A partir dos municípios de Gravatá e Chã Grande o 
Ipojuca torna-se perene.

9.6.2 Uso da terra e proteção dos recursos hídricos

A bacia hidrográ�ca do rio Ipojuca, dada a sua forma 
alongada no sentido oeste-leste, apresenta-se inserida 
nos domínios dos biomas: Caatinga e Mata Atlântica. 
Da nascente do rio Ipojuca, na Serra do Pau d’Arco, em 
Arcoverde, até o médio curso, encontra-se o domínio 
da Caatinga.

A vegetação dominante apresenta diferenças 
�sionômicas em consequência dos fatores 
edafoclimáticos, podendo ser considerada como uma 

Caatinga “Agrestina”, caracterizando-se pela presença 
de espécies xeró�las, decíduas, em grande número 
composta por cactáceas e bromeliáceas. Nas áreas 
mais elevadas e expostas aos ventos úmidos (os alísios 
de Sudeste) ocorrem os “brejos de altitude”, sendo 
considerados ecossistemas diferenciados daqueles 
predominantes nas áreas mais baixas. Nesses brejos 
observa-se a presença da mata serrana, atualmente 
degradada, sendo substituída pela policultura.

Nas áreas mais úmidas da bacia, a vegetação é do 
tipo Floresta Perenifólia Tropical Atlântica, que hoje 
se encontra bastante reduzida pela ação antrópica. 
A região leste da bacia hidrográ�ca do rio Ipojuca, 
entre os municípios de Gravatá e Ipojuca, apresenta-
se também bastante antropizada, com pequenos e 
espaçados fragmentos de matas nos topos dos morros. 
Fragmentos de mata, na margem direita do rio 
Ipojuca, foram registrados no município de Bezerros, 
na região nordeste de Pesqueira e ao sul do Município 
de Caruaru. 

De modo geral a bacia hidrográ�ca do rio 
Ipojuca apresenta um elevado grau de degradação 
da sua vegetação, incluindo as margens de seus rios, 
nascentes e reservatórios (Figura 48). Estas áreas 
marginais são ocupadas frequentemente por cultivos 
de cana-de-açúcar, policultura e pecuária, além da 
ocupação urbana e industrial. Alguns fragmentos de 
mata, entretanto, ainda permanecem preservados, 
especialmente nas áreas de topos de morro. Dentre 

as principais fontes de degradação ambiental está 
a poluição advinda do lixo urbano e industrial, 
contaminando águas super�ciais e subterrâneas. Ações 
de revitalização e recuperação da vegetação ciliar desta 
bacia, bem como ações de educação ambiental, práticas 
agrícolas alternativas e implantação de mecanismos de 
produção limpa se fazem urgentes.

A cabeceira do rio Ipojuca apresenta-se sem 
cobertura vegetal arbórea, contribuindo para a 
degradação das nascentes deste rio. Os riachos Liberal 
e Papagaio, tributários do rio Ipojuca, por sua vez, 
também não apresentam remanescente �orestal, 
estando bastante antropizadas com indícios de processo 
de deserti�cação.

Os principais reservatórios da Bacia do Ipojuca 
apresentam suas margens bastante degradadas e 
frequentemente ocupadas por cultivos de cana-de-
açúcar. Os reservatórios Belo Jardim e Taquara são os 
mais críticos, pois estão praticamente sem vegetação 
ciliar arbórea em seu entorno e com indícios de 
eutro�zação. 

Já os contribuintes do reservatório Engenheiro 
Severino Guerra, no município de Belo Jardim, possuem 
fragmentos �orestais bem conservados que bene�ciam 
suas nascentes. É possível também veri�car a presença 
de pequenos fragmentos �orestais em topos de morros 
ao sul do Reservatório Pão de Açúcar, ao norte e oeste 
do Reservatório Engenho Severino Guerra no Município 
de Belo Jardim e ao sul do reservatório Belo Jardim. 

Categorização Denominação Área (ha) Domínio Bioma Município
RPPN Nossa Senhora do Outeiro de Macaípe 76,88 Privado Mata Atlântica Ipojuca

Parque Ecológico Prof. João Vasconcelos Sobrinho 359,00 Municipal Brejo de Altitude Caruaru

Fonte: CPRH

Tabela 34 

Unidades de Conservação presentes na Bacia Hidrográfica do Rio Ipojuca
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Além disso, é possível encontrar fragmentos de mata 
predominantemente secundária, próximo ao reservatório 
Duas Serras, nas regiões dos contribuintes e das nascentes 
do reservatório Manuíno. Além disso, é possível encontrar 
fragmentos de mata predominantemente secundária, 
próximos ao reservatório Duas Serras, nas regiões dos 
tributários e das nascentes do reservatório Manuíno. 
Fragmentos de mata, na margem direita do rio Ipojuca, 
foram registrados no município de Bezerros, na região 
nordeste de Pesqueira e ao Sul do Município de Caruaru. 

Portanto, a bacia hidrográ�ca do rio Ipojuca, apresenta 
um elevado grau de degradação da sua vegetação, incluindo 
as margens de seus rios, nascentes e reservatórios com 
exceção do reservatório Engenheiro Severino Guerra 
e seu entorno. Estas áreas marginais são ocupadas 
frequentemente por cultivos de cana-de-açúcar, policultura 
e pecuária, além da ocupação urbana e industrial. Alguns 
fragmentos de mata, entretanto, ainda permanecem 
preservados, especialmente nas áreas de topos de morro. 
Entre as principais fontes de degradação ambiental 
está a poluição advinda do lixo urbano e industrial, 
contaminando águas super�ciais e subterrâneas. 

A substituição da cobertura vegetal original 
por cultivos pode acarretar perda da proteção dos 
solos e da capacidade de infiltração, levando ao 
assoreamento dos leitos dos rios por carreamento de 
partículas do solo e perda da retenção de água. Ações 
de revitalização e recuperação da vegetação ciliar 

desta bacia, bem como ações de educação ambiental, 
práticas agrícolas alternativas e implantação de 
mecanismos de produção limpa se fazem urgentes 
no intuito de proporcionar um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, e melhorar as condições 
de vida da população. 

9.63 Unidades de conservação

Além das áreas de topo de morro, a vegetação nativa 
também encontra-se relativamente preservada nas 
Unidades de Conservação presentes na área da bacia, as 
quais estão listadas na Tabela 34.

Além das unidades de conservação citadas, existe 
ainda a Área de Preservação Municipal Parque 
Ecoturístico da Cachoeira do Urubu, que foi declarada 
como área de utilidade pública de interesse social, 
para �ns de desapropriação, por meio do Decreto 
Estadual n. 16.828/93, a área de 30 ha, situada no 
Engenho Pilões, localizado no município de Primavera. 
(PERNAMBUCO, 2005). Neste parque se localiza a 
Cachoeira do Urubu, um importante atrativo turístico na 
Bacia hidrográ�ca do Rio Ipojuca.

9.7 Bacia hidrográ�ca do Rio Sirinhaém

A bacia do rio Sirinhaém limita-se, ao norte, com a bacia 
do rio Ipojuca (UP 3) e o Grupo de bacias de pequenos 

rios litorâneos 3 – GL3 (UP 16), ao sul com a bacia do 
rio Una (UP 5) e o Grupo de bacias de pequenos rios 
litorâneos 4 – GL4 (UP 17), a leste com o Oceano Atlântico 
e os grupos de bacias GL3 e GL4, e a oeste com a bacia 
do rio Una. A bacia do Sirinhaém abrange 19 municípios 
em sua área de 2.090,64 km² (2,13% da área do Estado). 
Desses municípios, dois estão totalmente inseridos na 
bacia (Cortês e Ribeirão), sete possuem sua sede na bacia 
(Amaraji, Barra de Guabiraba, Camocim de São Félix, 
Gameleira, Joaquim Nabuco, Sairé e Sirinhaém) e dez se 
encontram parcialmente inseridos (Água Preta, Bezerros, 
Bonito, Escada, Gravatá, Primavera, São Joaquim do Monte, 
Tamandaré, Ipojuca e Rio Formoso).

9.7.1 Rede Hidrográ�ca

O rio Sirinhaém é o principal curso d’água da bacia, tendo 
sua nascente no município de Camocim de São Félix. Sua 
extensão é de aproximadamente 158 km, com sentido 
noroeste-sudeste, atravessando as sedes municipais 
de Cortês e Gameleira. Os principais a�uentes do rio 
Sirinhaém são: na margem esquerda, o riacho do Sangue 
e os rios Amaraji, Camaragibe, Tapiruçu e Sibiró; e, na 
margem direita, os riachos Seco, Tanque de Piabas e 
Várzea Alegre, Córrego Sabiá e Rio Cuiambuca. O a�uente 
mais importante é o rio Amaraji, que nasce no município 
de Gravatá. Em sua extensão de aproximadamente 65 
km, drena as águas provenientes das cidades de Gravatá, 

Nome Área (ha) Domínio Bioma Município
APA de Guadalupe 44.255,00  Estadual  Mata Atlântica, Mangue, Restinga e Ambientes Marinhos Barreiros, Rio Formoso, Sirinhaém, Tamandaré

APA de Sirinhaém 6.589,00  Estadual  Mata Atlântica, Mangue e Restinga Ipojuca, Rio Formoso e Sirinhaém

APA Estuarina dos Rios Sirinhaém e Maracaipe 3.335,00  Estadual  Mangue Ipojuca e Sirinhaém

Fonte: CPRH

Tabela 35 

Unidades de Conservação presentes na bacia do rio Sirinhaém
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Figura 49

Uso e ocupação do solo da bacia do rio Sirinhaém e GL3
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Nota de crédito: Classificação supervisionada 
a partir de imagens de satélite Lansat TM-5
SHRE, 2002

Fontes: 
Limites municipais: IBGE (2006);
Núcleos Urbanos: IBGE (2010);
Rodovias: DNIT/DER IBGE (2010);
Hidrografia: SRHE (2006);
Unidades de Conservação: CPRH (2012).

Unidades de conservação
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Amaraji, Ribeirão e Gameleira. No rio Sirinhaém está 
sendo construída a Barragem de Guabiraba visando 
minimizar o problema das enchentes na bacia.

9.7.2 Uso da terra e proteção dos recursos hídricos

A bacia do Sirinhaém está inserida em região de Mata 
Úmida que corresponde à Floresta Costeira ou Floresta 
Atlântica com manguezal e restinga associados e ilhas 
estuarinas. O uso e ocupação do solo desenvolvidos no 
território são predominantemente rurais, caracterizados 
pela pecuária, lavoura de subsistência e a atividade 
sucroalcooleira. O cultivo de cana-de-açúcar na bacia do 
Sirinhaém responde por 28,3% do total da produção do 
estado e ocupa uma área de 29,3% do território da bacia, 
associado a atividades industriais desenvolvidas por usinas 
e destilarias localizadas sobretudo na Zona da Mata. Dos 
municípios da bacia, apenas Camocim de São Félix, São 
Joaquim do Monte e Sairé, localizados no seu alto curso e 
inseridos na região do Agreste, não desenvolvem atividade 
agrícola da cana-de-açúcar.

Pela análise de ortoimagens, veri�ca-se que grande 
parte das margens do rio, no município de Sairé, 
constitui-se de corredores ciliares arbustivo-herbáceos. 
Esta �siogra�a segue até os limites do muncípios de 
Joaquim Nabuco, Ribeirão e Água Preta. A partir deste 
último, são mais expressivos ambientes ribeirinhos sob 
uso antrópico intensivo. Esta situação de antropismo 
segue nos municípios de Gameleira, Rio Formoso e 

Sirinhaém, onde, com exceção de trechos isolados 
de mata fechada, predominam áreas antropizadas, 
principalmente pelo uso agrícola. Já nos limites de 
Sirinhaém e Ipojuca, ocorre uma transição da paisagem 
que passa a ser dominada pelos manguezais. 

Ao longo de toda a bacia do Sirinhaém, a cada 
espaço de aproximadamente 15 km veri�cam-se 
alterações acentuadas de declividade, com potencial 
para o aproveitamento hidroelétrico. Grande parte 
deste potencial será aproveitado em oito pequenas 
centrais hidrelétricas que já tiveram licenciamento 
ambiental concluído e contratos �rmados. Em 2007 foi 
concluído o EIA/Rima e licenciamento ambiental de 
oito Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) na bacia 
do rio Sirinhaém.

O alto curso da bacia possui o maior percentual de 
�oresta densa, o qual é composto em parte por terras 
destinadas à preservação (IBGE, 2006), bem como 
sistemas agro�orestais. É também no seu alto curso que 
se localiza o principal reservatório, no município de Sairé 
(Figura 49). Nesta localidade, os principais cursos d’água 
têm regime de escoamento intermitente. Em 2011, foi 
concluído o EIA/Rims da Barragem de contenção de 
enchentes de Barra de Guabiraba, com capacidade de 
19.000.000 m³ e área de 221,96 km², com in�uência direta 
nos municípios de Bonito e Barra de Guabiraba. 

A partir do seu médio curso, a bacia abrange, de forma 
mais homogênea, áreas alteradas �siogra�camente pela 
cultura da cana-de-açúcar. Os remanescentes de vegetação 

natural apresentam-se com diferentes graus de antropismo, 
com grande percentual de lavouras temporárias e lavouras 
plantadas com forrageiras de corte. De acordo com Silva 
et al. (2010), em uma faixa de mata ciliar amostrada ao 
longo da margem do rio no município de Ribeirão, foram 
constatadas perturbações antrópicas, tais como a presença 
de trilhas em toda a extensão da margem, cultivo de cana-
de-açúcar, lavoura branca e pomares com faixas muito 
restritas de mata ciliar irregular e inferiores ao estabelecido 
pela legislação em vigor. No baixo curso, por sua vez, 
localizam-se as unidades de conservação, em sua maioria 
constituída de mangue e restinga. 

Os estuários dos rios Formoso e Sirinhaém integram 
um dos mais importantes conjuntos de manguezais do 
litoral pernambucano, representando 23,3% da extensão 
total desses ecossistemas no estado (LABOMAR, 2005). 

A bacia hidrográ�ca do Rio Sirinhaém engloba um 
conjunto de ecossistemas que não devem ser dissociados 
do planejamento de ações de preservação e revitalização. 
Localizada em uma área com altos índices pluviométricos 
e populacional, a manutenção desses ecossistemas é 
de vital importância tendo em vista o potencial de 
degradação que as características socioambientais 
impõem à bacia. 

9.7.3 Unidades de Conservação

A bacia hidrográ�ca do rio Sirinhaém possui 3 unidades 
de conservação, conforme apresentado na Tabela 35.

Categorização Denominação Área (ha) Domínio Bioma Município
APA  Estuarina dos Rios Sirinhaém e Maracaípe 3.335,00  Estadual  Mangue Ipojuca e Sirinhaém

Fonte: CPRH

Tabela 36 

Unidades de Conservação presentes no GL3
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9.8 Grupo de bacias de pequenos rios litorâneos – GL3 

O Grupo de bacias de pequenos rios litorâneos 3 – GL3 
está localizado no litoral sul do Estado de Pernambuco, 
e limita-se ao Norte com a bacia do rio Ipojuca (UP3), 
ao Sul com a bacia do rio Sirinhaém (UP4), a Leste com 
o Oceano Atlântico, e a Oeste com as bacias dos rios 
Ipojuca e Sirinhaém.

O GL3 apresenta uma área de 128,91 km², ou seja, 
0,13% da área total do Estado. Na bacia GL-3, encontra-
se inserida apenas uma parte do município de Ipojuca, 
incluindo as praias de Cupe e Porto de Galinhas.

9.8.1 Rede hidrográ�ca

O grupo GL3, é constituído por rios e riachos perenes 
e tem como principal curso d’água o rio Merepe, com 
aproximadamente 18 km de extensão. Na margem 
direita do rio Merepe, os principais cursos d’água são 
o riacho Canoas e o rios Tapera e Arimbi. A margem 
esquerda possui pequenos contribuintes, que resultam 
numa densidade de drenagem de pouca expressão. 

9.8.2 Uso da terra e proteção dos recursos hídricos

O GL3 está inserido na região de Mata Úmida, 
que corresponde à Floresta Costeira ou Floresta 
Atlântica com manguezal e restinga associados e ilhas 
estuarinas. O uso e ocupação do solo desenvolvidos 
no território dos municípios são caracterizados 
predominantemente pela pecuária e lavoura de 
subsistência e pelo cultivo de cana-de-açúcar que se 
estende até as margens dos cursos d’água restando 
pequenos trechos com remanescentes florestais 
(Figura 49).

A partir da análise de ortoimagens, no GL3, ocorre 
uma transição na paisagem, a qual passa a ser dominada 
pelos manguezais. 

9.8.3 Unidades de Conservação

O Grupo de bacias de pequenos rios litorâneos 3 – 
GL3 (ver Tabela 36), possui apenas uma unidade de 
conservação de uso sustentável ; a área de proteção 
ambiental estuarina dos rios Sirinhaém em Maracaipe.

9.9 Bacia hidrográ�ca do Rio Una

A bacia hidrográ�ca do rio Una (Unidade de Planejamento 
Hídrico UP5) está situada na porção sul da região 
litorânea do estado, apresentando uma área de 6.740,31 
km², dos quais 6.262,78 km² estão inseridos no Estado de 
Pernambuco e 477,53 km² no Estado de Alagoas.

A bacia abrange 42 municípios, dos quais 11 
estão totalmente inseridos na mesma (Belém de 
Maria, Catende, Cupira, Ibirajuba, Jaqueira, Lagoa 
dos Gatos, Maraial, Palmares, Panelas, São Benedito 
do Sul e Xexéu), 15 possuem sede inserida na bacia 
(Água Preta, Agrestina, Altinho, Barreiros, Bonito, 
Cachoeirinha, Calçado, Capoeiras, Jucati, Jupi, 
Jurema, Lajedo, Quipapá, São Bento do Una e São 
Joaquim do Monte), e 16 estão parcialmente inseridos 
(Barra de Guabiraba, Bezerros, Caetés, Camocim 
de São Félix, Canhotinho, Caruaru, Gameleira, 
Joaquim Nabuco, Pesqueira, Rio Formoso, Sanharó, 
São Caetano, São José da Coroa Grande, Tacaimbó, 
Tamandaré e Venturosa).

A bacia limita-se, ao Norte, com as bacias dos 
rios Ipojuca (UP3) e Sirinhaém (UP4), e o grupo de 
bacias de pequenos rios litorâneos 4 – GL4 (UP17); ao 

Sul, com a bacia do rio Mundaú (UP6), o Estado de 
Alagoas, o Grupo de bacias de pequenos rios litorâneos 
5 – GL5 (UP18) e o Grupo de Bacias de Pequenos 
Rios Interiores 1 – GI1 (UP20); a Leste, com o Oceano 
Atlântico, a bacia do rio Sirinhaém, o GL4 e o GL5; e a 
Oeste, com as bacias dos rios Ipojuca e Ipanema (UP7).

No rio Una, estão em processo de implantação 4 
barragens que farão parte do sistema de contenção de 
enchentes (ITEP, 2011): Panelas II, em Cupira; Gatos, 
em Lagoa dos Gatos; Serro Azul, que abrange áreas dos 
municípios de Palmares, Catende e Bonito; e Igarapeba, 
em São Benedito do Sul. Estas barragens deverão ser 
construídas até 2013.

9.9.1 Rede hidrográ�ca

O rio Una nasce na serra da Boa Vista, município de 
Capoeiras, a uma altitude de 900m e se estende por 
aproximadamente 255 km. Apresenta-se intermitente da 
sua nascente até o município de Altinho, onde se torna 
perene. Seus principais tributários são: pela margem 
direita, os riachos Salobro, Salgadinho, Mandioca e 
Quatis, e os rios da Chata, Piranji e Jacuípe; e pela 
margem esquerda, os riachos Games, Gravatá e Exú, e 
os rios Mentiroso, Maracujá, Camevô, Preto, Camocim-
Mirim e José da Costa. 

9.9.2 Uso da terra e proteção dos recursos hídricos

A porção ocidental da bacia do rio Una, está localizada 
na região Agreste do estado. Nesta área a cobertura 
vegetal característica do semiárido é representada 
por espécies xeró�las, decíduas e com presença de 
cactáceas e bromeliáceas. Na porção leste da bacia, 
cuja maior parte está inserida na Zona da Mata Sul, 
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Categorização Denominação Área (ha) Domínio Bioma Município
RPPN Bicho Homem 90 Privado Mata Atlântica Catende

RPPN Engenho Contestado 87 Privado Mata Atlântica Maraial

RPPN Fazenda Santa Rita 122,71 Privado Mata Atlântica Água Preta

RPPN Engenho Jussaral 331 Privado Mata Atlântica Catende

RPPN Laje Bonita 12,12 Privado Mata Atlântica Quipapá

RPPN Cabanos 60 Privado Caatinga Altinho

RPPN Frei Caneca 630,43 Privado Mata Atlântica Jaqueira

RPPN Pedra D’Anta 325,34 Privado Mata Atlântica Lagoa dos Gatos

APA Estuarina do Rio Una 553 Estadual Mangue Barreiros, São José da Coroa Grande

APA Costa dos Corais 413.563,00 Federal Ambientes Marinhos Barreiros e São José da Coroa Grande

Fonte: CPRH

Tabela 37 

Unidades de Conservação presentes na área da bacia do rio una

a vegetação é do tipo Floresta Perenifólia Tropical 
Atlântica, hoje bastante degradada pela ação humana, 
decorrente da exploração da cana-de-açúcar (indústria 
sucroalcooleira). Na área litorânea, predomina a 
vegetação formada por mangues, restingas e coqueiros.

Na análise do curso do rio Una, que nasce no 
município de Capoeiras, foi observado que nesta região 
predomina vegetação arbustiva arbórea alterada por 
atividades antrópicas (pastagens e agricultura) Figura 
50. No trecho inicial onde drena os municípios de 
Capoeiras, São Bento do Una, Cachoeirinha e Altinho, 
o rio apresenta-se intermitente. Nos dois primeiros 
municípios, a vegetação ciliar é inexpressiva e está 
presente em pequenos trechos. Em Cachoeirinha, a 
agricultura próxima ao rio é menos intensa e a mata 
ciliar é mais preservada. Em Altinho, o rio Una se 
torna perene, mas a vegetação ciliar é dispersa e pouco 
signi�cativa, com ocorrência de áreas de erosão e solo 
exposto em suas margens.

Entretanto, vale destacar a presença de Mata 
Atlântica em bom estado de preservação no médio 
curso do rio, na área conhecida como Complexo 

Florestal da Serra do Urubu, que abrange parcialmente 
os municípios de Jaqueira, São Benedito do Sul e 
Lagoa dos Gatos.

No trecho do Una que percorre os municípios de 
Agrestina, São Joaquim do Monte, Belém de Maria, 
Bonito e Catende, a mata ciliar também é pouco 
expressiva e as margens encontram-se erodidas em 
diversos locais. Nos municípios de Palmares, Água Preta 
e Barreiros, a situação das margens do rio é a mesma do 
trecho anterior, agravada pela proximidade dos plantios 
de cana-de-açúcar e pelo fato de os centros urbanos terem 
se estabelecido em íntima associação com o rio. Neste 
trecho com as cheias ocorridas em 2010, a velocidade das 
águas destruiu parte de suas margens ocasionando erosão 
e assoreamento no leito do rio. 

O trecho considerado mais preservado está localizada 
no município de São José da Coroa Grande, em sua área 
estuarina, coberta por manguezal em bom estado de 
conservação.

Outros grandes rios que compõem a bacia, como 
o rio da Chata e os riachos Quatis e Mentirosas, 
encontram-se tão degradados quanto o rio Una, mas 

outros, como os riachos Cabeleira e do Sapo apresentam-
se em bom estado de preservação com a presença da 
vegetação ripária.

9.9.3 Unidades de Conservação

Na Tabela 37 estão apresentadas as unidades de 
conservação existentes na área da bacia do Rio Una. 
A APA de Guadalupe também está inserida na bacia 
hidrográ�ca de Sirinhaém e no GL4. 

Em uma destas Unidades de Conservação, a RPPN 
Pedra D’Anta, está sendo implantado um projeto de 
restauração �orestal de mata ciliar com recursos do 
FEHIDRO, gestão da Apac e execução pela Associação 
para a Proteção da Mata Atlântica do Nordeste (AMANE), 
intitulado Produzindo Água na Serra do Urubu – Projeto 
Piloto para Restauração Ecológica na Bacia do Rio Una. 

9.10 Grupo de bacias de pequenos rios litorâneos 4 – GL4

O Grupo de bacias de pequenos rios litorâneos 4 
– GL4 (Unidade de Planejamento Hídrico UP17) 
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Figura 50

Mapa de uso e ocupação do solo da bacia do Una, GL4 e GL5 
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está localizado no litoral sul do estado. Este grupo 
de bacias apresenta uma área de 295,38 km², 
correspondendo a 0,3% da superfície do estado 
(PERNAMBUCO, 2011).

Os municípios de Tamandaré, Rio Formoso, Barreiros 
e Sirinhaém têm áreas inseridas no GL4, mas apenas os 
dois primeiros têm sua sede inserida no grupo. O GL4 
limita-se, ao Norte, com a bacia do rio Sirinhaém (UP4), 
ao Sul, com a bacia do rio Una (UP5), a Leste, com o 
Oceano Atlântico, e a Oeste, com as bacias dos rios 
Sirinhaém e Una.

9.10.1 Rede hidrográ�ca

O GL 4 está inserido em uma região de intensa 
pluviosidade, fazendo com que o regime �uvial dos 
cursos d’água seja perene. Os seus principais cursos 
d’água são: rios Goicana, dos Gatos, Ilhetas, Urijão 
e Córrego Saltinho, destacando-se este último, com 
extensão aproximada de 19 km. 

9.10.2 Uso da terra e proteção dos recursos hídricos

O GL4 apresenta cobertura vegetal do tipo Floresta 
Perenifólia Tropical Atlântica, característica da Zona da 
Mata, e na área litorânea, predomina a vegetação formada 
por manguezais, restingas e coqueirais (Figura 50). A área 
do GL4 encontra-se fortemente explorada pela cultura 
da cana-de-açúcar, entretanto, ainda persistem alguns 
fragmentos de Mata Atlântica com considerável grau de 
preservação, como a Reserva Biológica de Saltinho. No 
GL4, há também uma área de manguezal preservada 
correspondente à APA Estuarina do Rio Formoso. Poucos 
rios permanecem com suas matas ciliares em bom estado 
de conservação, como é o caso do córrego Saltinho e de 
alguns pequenos riachos ao Sul da bacia.

9.10.3 Unidades de conservação

Na área do GL4, existem seis unidades de conservação, 
apresentadas na Tabela 38. A APA de Guadalupe 

também está inserida nas bacias Sirinhaém e Una. A 
APA Costa dos Corais também abrange o GL5 e a bacia 
do Una.

9.11 Grupo de bacias de pequenos rios litorâneos 5 – 
GL5

O grupo de bacias de pequenos rios litorâneos 5 – GL5 
(Unidade de Planejamento Hídrico UP18) localiza-se 
na porção Sul de Pernambuco. O GL5 apresenta uma 
área de 68,52 km², representando 0,07% da área total do 
Estado (PERNAMBUCO, 2011).

Os municípios de Barreiros e São José da Coroa 
Grande têm áreas localizadas neste grupo de bacias, 
o primeiro parcialmente e o segundo com sua sede 
inserida na bacia. O GL5 limita-se, ao Norte e a Oeste, 
com a bacia hidrográfica do rio Una, ao Sul, com o 
Estado de Alagoas, e a Leste, com o Oceano Atlântico.

Categorização Denominação Área (ha) Domínio Bioma Município
APA Estuarina do Rio Formoso 2.724 Estadual Mangue Sirinhaém, Rio Formoso

APA Estuarina do Rio Carro Quebrado 402 Estadual Mangue Barreiros

APA  Guadalupe 44.255 Estadual Mata Atlântica, Mangue, Restinga e Ambientes Marinhos Barreiros, Rio Formoso, Sirinhaém, Tamandaré

Reserva Biológica  Saltinho 548 Federal Mata Atlântica e Ecossistema Associado Rio Formoso, Tamandaré

APA Costa dos Corais  413.563,00 Federal Ambientes Marinhos Tamandaré e Sirinhaém

Categorização Denominação Área (ha) Domínio Bioma Município
APA Costa dos Corais 413.563,00 Federal Ambientes Marinhos Barreiros e São José da Coroa Grandem

Fonte: CPRH

Tabela 38 

Unidades de Conservação existentes no GL4

Tabela 39 

Unidades de Conservação do GL5
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Figura 51

Uso e ocupação da bacia do Mundaú e GI-1 
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9.11.1 Rede hidrográ�ca

Dentre os cursos d’água do GL5, destaca-se o rio 
Persinunga (17 km de extensão), que serve de divisa entre 
os Estados de Pernambuco e Alagoas, e o riacho Meireles 
(11 km de extensão), ambos desembocando no Oceano 
Atlântico. 

9.11.2 Uso da Terra e Proteção dos Recursos hídricos

O GL5 apresenta cobertura vegetal do tipo Floresta 
Perenifólia Tropical Atlântica, característica da 
Zona da Mata, e na área litorânea, predomina a 
vegetação formada por manguezais, restingas e 
coqueiros (Figura 50). A região do GL5, próxima à 
costa, também encontra-se dominada pela cultura 
da cana-de-açúcar, mas as suas regiões Oeste e 
Central apresentam uma considerável área com 
remanescentes de Mata Atlântica. Dois dos seus 
principais cursos d’água, o rio Persinunga e o riacho 
Meireles, apresentam matas ciliares em bom estado de 
preservação.

Quanto ao uso e ocupação do solo, ocorrem os 
seguintes: ocupação urbana, mais concentrada na 
faixa litorânea; áreas exploradas com a cultura da 
cana-de-açúcar e pequenas áreas de policultura; áreas 
de vegetação arbórea fechada, arbustivo-arbórea 
aberta e arbustivo-arbórea fechada (Mata Atlântica) e 
manguezal. 

9.11.3 Unidades de Conservação

No GL5 existe apenas uma Unidade de Conservação, 
que também se estende pela bacia hidrográ�ca do rio 
Una e pelo GL4 (Tabela 39).

9.12 Bacia Hidrográ�ca do Rio Mundaú 

A área da bacia do Rio Mundaú é de 4.090,39 km², 
dos quais 2.154,26 km² estão inseridos no Estado de 
Pernambuco e 1.940,13 km² no Estado de Alagoas. 
Esta bacia limita-se, ao Norte, com a bacia do rio 
Una (UP5), ao Sul, se estende até o rio São Francisco, 
no Estado de Alagoas, e com o GI1 (UP20), a Leste, 
com a bacia do rio Una e com o Estado de Alagoas 
e, a Oeste, com o GI1 e com a bacia do rio Una 
(PERNAMBUCO, 2011).

A área de drenagem da bacia do Mundaú engloba 30 
municípios pertencentes aos Estados de Pernambuco e 
Alagoas. A parte pernambucana abrange 15 municípios, 
dos quais quatro estão totalmente inseridos na bacia 
(Angelim, Correntes, Palmeirina e São João). Com sede 
na bacia, estão Caetés, Canhotinho, Garanhuns e Lagoa 
do Ouro. Já os municípios de Brejão, Calçado, Capoeiras, 
Jucati, Jurema, Jupi e Lajedo estão parcialmente 
inseridos na bacia.

9.12.1 Rede hidrográ�ca

O rio Mundaú, com 69 km de extensão em Pernambuco, 
nasce a Oeste da cidade de Garanhuns, na parte sul do 
Planalto da Borborema e entra em Alagoas na Cachoeira 
da Escada, ao sul da cidade pernambucana de Correntes 
e a noroeste da cidade alagoana de Santana do Mundaú. 
Atravessa a área central da Mata Alagoana e chega ao 
litoral, com a sua foz na Lagoa Mundaú.

O rio Mundaú tem como afluentes, pela margem 
direita, os riachos Conceição e Salgado, os rios 
Correntes e Mundauzinho; e pela margem esquerda, 
o rio Canhotinho, considerado o tributário mais 
importante do Mundaú.

9.12.2 Uso da terra e proteção dos recursos hídricos

A bacia do Mundaú, de forma geral, apresenta um alto 
índice de antropismo (aproximadamente 62%). Entre as 
atividades antrópicas desenvolvidas na bacia, destacam-
se a pastagem e a policultura. Essa antropização margeia 
o rio Mundaú desde a sua nascente, no município de 
Garanhuns, até a sua divisa com Alagoas, no município de 
Correntes (Figura 51 ). 

A ação antrópica é mais notável ao norte da bacia, 
nos municípios de Jucati, São João, Caetés e Capoeiras, 
onde predomina o Neossolo Litólico com características 
de baixa retenção de água e alta capacidade de 
in�ltração. O uso intensivo (agricultura de subsistência) 
desse solo no período das águas causa o esgotamento da 
fertilidade natural, o que torna essas áreas carentes de 
maior atenção. Ressalta-se, também, que nesta região 
existe um grande número de nascentes, mas que estão 
praticamente desprovidas de vegetação no seu entorno.

No alto curso do rio, no trecho que passa pelo 
município de Garanhuns, a vegetação ciliar predominante 
é herbácea, com algumas ocorrências pontuais de arbustos. 
No Sudoeste da área urbana de Garanhuns, predomina a 
vegetação mais adensada com diferentes estágios de porte 
e densidade. 

Na região sudeste desta bacia, no município de 
Canhotinho e limite com Alagoas, observa-se a presença 
de vegetação arbórea fechada em suas margens, mas pouco 
representativa em relação ao alto grau de antropismo 
predominante neste município. 

No baixo curso, no município de Lagoa do Ouro e a 
Oeste de Correntes destaca-se a ocorrência de fragmentos 
de Mata Atlântica. Ressalta-se que parte dessa vegetação 
mais densa está localizada na Reserva Biológica de Pedra 
Talhada, município de Lagoa do Ouro. 
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9.12.3 Unidades de Conservação

A Reserva Biológica de Pedra Talhada, única Unidade de 
Conservação existente na bacia hidrográ�ca do rio Mundaú 
também faz parte do território do Grupo de bacias de 
pequenos rios interiores – GI1, apresentado na Tabela 40.

9.13 Grupo de bacias de pequenos rios interioranos – GI1

A Unidade de Planejamento Hídrico UP20, que 
corresponde ao Grupo de bacias de pequenos rios 
Interiores 1 – GI1 está localizada ao sul do estado e limita-
se, ao Norte, com a bacia do rio Una (UP5), a bacia do rio 
Mundaú (UP6) e a bacia do rio Ipanema (UP7); ao Sul, faz 
fronteira com o Estado de Alagoas, a Leste com a bacia do 
rio Mundaú e, a Oeste, com a bacia do rio Ipanema.

O grupo GI1 possui uma área de 1.364,39 km², 
correspondendo a 1,39% da área total do estado. A área de 
drenagem da bacia envolve 10 municípios. Dentre esses 
municípios, apenas Terezinha está totalmente inserida no 
GI1. Os municípios de Bom Conselho, Brejão e Paranatama 
possuem sua sede no grupo, enquanto Caetés, Capoeiras, 
Garanhuns, Iati, Lagoa do Ouro e Saloá estão parcialmente 
inseridos (PERNAMBUCO, 2011).

9.13.1 Rede Hidrográ�ca

No grupo GI1 observa-se, como principais cursos d’água, 
os rios Traipu, Paraíba e o riacho Seco, com extensões 

aproximadas de 12 km, 46 km e 90 km, respectivamente. 
O riacho Seco é o principal a�uente do rio Paraíba, 
servindo de divisa entre os municípios de Bom Conselho 
e Lagoa do Ouro, e entre Brejão e Terezinha. Alguns dos 
cursos d’água originários do GI1 situados a oeste do rio 
Paraíba escoam para o rio São Francisco, enquanto que os 
demais desaguam no Oceano Atlântico. 

9.13.2 Uso da terra e proteção dos recursos hídricos

No GI1 observa-se que, no município de Bom Conselho, 
a vegetação predominante no entorno da maioria das 
nascentes é herbácea rasteira, principalmente aquelas 
localizadas na margem direita do riacho Seco, um dos 
principais cursos d’água do GI-1. Este riacho, no seu alto 
curso, no município de Paranatama, possui vegetação ciliar 
formada por pastos naturais e raríssimas ocorrências de 
vegetação arbórea densa. Essa situação ocorre até a área 
de con�uência com o rio Paraíba, ao sul do município de 
Bom Conselho. Neste município também se observam, 
na porção Sudeste, remanescentes de vegetação arbórea 
densa numa região serrana que, devido à altitude local, se 
encontram em bom estado de conservação (Figura 51). 

9.13.3 Unidades de conservação 

Na parte sul do GI1, já na divisa com a bacia do Mundaú, 
encontra-se parte da única unidade de conservação do 
grupo, a Reserva Biológica de Pedra Talhada (Tabela 40).

9.14 Bacia hidrográ�ca do Rio Ipanema 

A bacia hidrográ�ca do rio Ipanema está localizada em 
sua maior parte no Estado de Pernambuco, com sua 
porção sul no Estado de Alagoas, onde se estende até o 
rio São Francisco. Situa-se entre 08º 18’ 04” e 09º 23’ 24” 
de latitude Sul, e 36º 36’ 28” e 37º 27’ 54” de longitude 
Oeste.

A porção pernambucana constitui a Unidade de 
Planejamento Hídrico UP7, que se limita, ao Norte, com 
a bacia do rio Ipojuca (UP3) e com a bacia do rio Moxotó 
(UP8); ao Sul, com o Estado de Alagoas e com os grupos 
GI1 (UP20) e GI2 (UP21); a Leste, com a bacia do rio 
Ipojuca, a bacia do rio Una (UP5) e o GI1; e, a Oeste, com 
a bacia do rio Moxotó e o GI2.

A bacia do rio Ipanema apresenta uma área de 
6.209,67 km², que corresponde a 6,32% da área do 
estado. Os municípios pernambucanos totalmente 
inseridos na bacia são Águas Belas e Pedra. Aqueles que 
apresentam sua sede na bacia são Alagoinha, Buíque, 
Iati, Itaíba, Pesqueira, Saloá, Tupanatinga e Venturosa, 
enquanto os parcialmente inseridos são Arcoverde, 
Bom Conselho, Caetés, Ibimirim, Manari e Paranatama 
(PERNAMBUCO, 2011).

9.14.1 Rede hidrográ�ca

A nascente do rio Ipanema se situa no município de 
Pesqueira e seu curso percorre parte dos estados de 

Categorização Denominação Área (ha) Domínio Bioma Município
Reserva Biológica Pedra Talhada 1.787 Federal Mata Atlântica Lagoa do Ouro

CPRH, 2012;

Tabela 40 

Unidades de Conservação presentes na bacia do rio Mundaú e GI-1
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Figura 52

Uso e ocupação da bacia do rio Ipanema e do GI2
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Pernambuco (aproximadamente 139 km) e Alagoas, no 
sentido norte-sul, até desaguar no rio São Francisco.

Seus principais a�uentes são: pela margem direita, os 
riachos do Mororó, Mulungu, do Pinto, Mandacaru e o 
rio Tapera; e, pela margem esquerda, o riacho da Luíza e 
os rios Cordeiro, Dois Riachos e dos Bois.

O rio Cordeiro, cuja nascente se localiza no município 
de Venturosa, é o principal tributário do rio Ipanema.

Alguns dos municípios da bacia têm seus limites 
de�nidos por cursos d’água: Tupanatinga, pelos riachos 
do Pinto e Mandacaru; Itaíba, pelo riacho Mandacaru 
e pelo rio Ipanema; Águas Belas, pelo rio Ipanema, rio 
Cordeiro, riacho do Defunto e rio Dois Riachos; e Iati, 
pelo rio Dois Riachos.

9.14.2 Uso da terra e proteção dos recursos hídricos

Na porção noroeste da bacia do Ipanema, predomina 
vegetação arbórea fechada com encraves de vegetação 
arbustiva arbórea fechada. Essa vegetação forma um 
corredor arbóreo abrangendo desde o território do 
município de Pesqueira, onde se situa a nascente do rio 
Ipanema, até Itaíba, Sul da bacia (Figura 52). 

A região sudoeste da bacia do Ipanema, mais 
especi�camente na parte central do município de Itaíba, 
se encontra altamente antropizada. Esse antropismo é 
mais acentuado às margens do rio Ipanema, uma vez 
que, devido à proximidade com o curso d´água, a área 
�ca mais propícias às atividades antrópicas, como a 

policultura e pastagem. Ainda nesta região, observa-se 
ocorrência de solo exposto próximo ao médio curso rio 
Tapera, na margem direita do Ipanema.

A região centro-sul da bacia, no município de Águas 
Belas e Iati, possui remanescentes de vegetação arbórea 
fechada com algumas manchas de vegetação arbustiva 
arbórea aberta. Numa altitude de aproximadamente 
1.000 metros, no município de Águas Belas, se localiza a 
Serra das Guaribas, onde predominam remanescentes de 
vegetação arbustiva fechada. Ressalta-se que nesta Serra 
existem diversas nascentes que dão origem aos a�uentes 
da margem esquerda do rio Ipanema.

A nordeste da bacia do Ipanema predomina a vegetação 
arbustiva arbórea aberta com ocorrência, em menor 
proporção, de vegetação arbustiva arbórea fechada. Ainda 
nesta parte, observam-se, na parte central do município de 
Pedra, áreas com forte grau de antropismo.

O rio Cordeiro, principal a�uente do rio Ipanema, 
localizado em sua margem esquerda, apresenta, desde 
sua nascente, no município de Venturosa, até o local 
de con�uência com o Ipanema, no município de 
Águas Belas, vegetação herbácea rasteira com algumas 
aparições de arbustos de forma espaçada.

Em relação a reservatório da bacia do Ipanema, 
no Arcoverde, que detém a maior capacidade de 
armazenamento de água, a vegetação ciliar está sendo 
substituída pela policultura e pasto. A vegetação 
ribeirinha do reservatório é predominantemente 
composta �oresta caducifólia arbustiva espinhosa. 

9.14.3 Unidades de conservação

A bacia hidrográ�ca do rio Ipanema possui apenas 
uma Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN 
denominada Brejo, conforme apresentada na Tabela 41.

9.15 Grupo de Bacias de Pequenos Rios Interiores 2 – GI2

Contígua à Bacia do Ipanema, a Unidade de 
Planejamento Hídrico UP21 corresponde ao grupo de 
bacias de pequenos rios interiores 2 – GI2, que está 
localizada entre 08º 55’ 30” e 09º 05’ 12” de latitude Sul, 
e 37º 20’ 31” e 37º 32’ 52” de longitude Oeste. Limita-
se, ao Norte, com as bacias dos rios Ipanema (UP7) e 
Moxotó (UP8), ao Sul, com o Estado de Alagoas, a Leste, 
com a bacia do Ipanema e, a Oeste, com a bacia do 
Moxotó e o Estado de Alagoas.Essa bacia apresenta uma 
área de 159,73 km², correspondendo a 0,16% da área 
total do Estado de Pernambuco. A área de drenagem da 
bacia envolve parcialmente apenas o Município de Itaíba 
(PERNAMBUCO, 2011).

9.15.1 Rede hidrográ�ca

A rede hidrográ�ca do GI2 é composta por diversas 
nascentes do riacho do Capim, a�uente pela margem 
esquerda do Rio São Francisco, que se encontra em 
território alagoano. Entre os riachos que compõem a 
GI2, destacam-se o riacho do Trapiche, com cerca de 

Categorização Denominação Área (ha) Domínio Bioma Município
RPPN Fazenda Brejo 52,39 Particular Mata Atlântica Saloá

CPRH, 2012 

Tabela 41 

Unidade de Conservação presente na bacia do rio Ipanema
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13 km de extensão, e o riacho do Mel, no limite com o 
Estado de Alagoas. 

9.15.2 Uso da terra e proteção dos pecursos hídricos

No GI 2, que abrange apenas a parte sul do município 
de Itaíba, predomina um alto grau de antropismo, com 
a ocorrência de solo exposto (Figura 52). Nos riachos 
Trapiche e do Mel, os principais do GI2, a vegetação 
ciliar foi praticamente substituída pela policultura 
em pequenas propriedades rurais. Um pequeno 
remanescente arbóreo é identi�cado no extremo Oeste 
da bacia, que corresponde à região montanhosa de Exú. 
O GI2 não possui Unidades de Conservação.

9.16 Bacia Hidrográ�ca do Rio Moxotó 

A Bacia hidrográ�ca do Rio Moxotó está inserida no 
semiárido nordestino e situa-se quase que totalmente 
na porção central do Estado de Pernambuco e na parte 
oeste do Estado de Alagoas, perfazendo uma área de 
aproximadamente 9.752,71 km² da qual 8.778,05 km² 
no Estado de Pernambuco e 974,66 km² no Estado 
de Alagoas, sendo a área pertencente ao Estado de 
Pernambuco equivalente a 8,87% da área total deste 
(OLIVEIRA, 2009). A bacia se localiza entre 07º 52’ 21” 
e 09º 19’ 03” de latitude Sul, e entre 36º 57’ 49” e 38º 14’ 
41” de longitude Oeste, com sua porção pernambucana 
constituindo a Unidade de Planejamento Hídrico UP8. 
Faz parte da bacia hidrográ�ca do Rio São Francisco, 
estando inserida nas microrregiões do Sertão do 
Moxotó (predominantemente), do Vale do Ipanema e de 
Itaparica. Esse trecho abrange áreas de 12 municípios, 
dos quais Inajá e Sertânia totalmente inseridos na 
bacia. Os municípios com sede na bacia são Arcoverde, 

Custódia, Ibimirim, Manari e Tacaratu, enquanto que 
os parcialmente inseridos são Buíque, Floresta, Jatobá, 
Iguaraci e Tupanatinga. 

9.16.1 Rede hidrográ�ca

O rio Moxotó nasce no município de Sertânia, 
próximo à divisa entre os Estados de Pernambuco e 
Paraíba. Da nascente até sua foz, no rio São Francisco, 
o rio possui um extensão de cerca de 226 km. Seus 
principais afluentes pela margem direita, de montante 
para jusante, são os riachos do Saquinho, do Lajedo, 
da Custódia, do Capiti e Juazeiro. Pela margem 
esquerda, destacam-se os riachos do Feliciano, 
Salgado, Pioré, Parafuso, e os rios Piutá e Priapé, que 
serve de limite entre os estados de Pernambuco e 
Alagoas (Figura 53).

Com sua nascente situada no município de Sertânia, 
o rio Piutá é o a�uente mais importante do rio Moxotó. 
Após percorrer cerca de 54 km, esse rio deságua no 
reservatório Engenheiro Francisco Sabóia, também 
conhecido como Poço da Cruz, obra realizada no rio 
Moxotó com o objetivo de minimizar os efeitos danosos 
decorrentes dos longos períodos de estiagem. 

9.16.2 Uso da terra e proteção dos recursos hídricos

A bacia do Rio Moxotó está assentada em duas 
grandes unidades geológicas: a Cristalina, 
representando 62,7% da área total, e a Sedimentar, 
representando 37,3% (SRHE, 2010). Por estar 
inserida no bioma Caatinga, a região tem sofrido com 
atividades extrativistas de madeira e com a pecuária 
extensiva nas grandes propriedades. Nas zonas secas 
são realizadas as agriculturas de sequeiro e nas regiões 

em que foram construídos reservatórios de água, 
são desenvolvidas atividades de pesca e agricultura 
irrigada.

Há um maior índice de cobertura de vegetação 
arbórea na região nordeste da bacia, principalmente 
no município de Sertânia, além de poucos fragmentos 
florestais espalhados nas regiões de relevo acidentado, 
como nos municípios de Arcoverde, Buíque, 
Tupanatinga e Tacaratú, no sudeste da bacia. A bacia 
se estende para o Estado de Alagoas, abrangendo 
parte dos municípios de Mata Grande e Água Branca, 
onde foram identificadas nascentes de tributários da 
margem esquerda do rio Moxotó, apresentando-se a 
vegetação como fragmentos arbóreos. Uma vez que a 
região do Alto Moxotó apresenta uma densa gama de 
drenagem, devida ao seu relevo acidentado, observa-
se a exploração agropecuária nos trechos mais planos 
dos rios e riachos, mantendo preservada a vegetação 
das áreas mais íngremes e mais elevadas.

Merecem destaque os remanescentes �orestais 
situados nas Serras do Jabitacá, Capitão Mor e do 
Pau d’Arco, no limite entre os estados da Paraíba e de 
Pernambuco, região onde se encontram nascentes de 
alguns dos principais tributários da bacia do rio Moxotó 
e do Rio Paraíba, no território paraibano.

Na região de retirada de madeira e produção de 
carvão do município de Sertânia, as áreas de vegetação 
mais aberta e degradada estão próximas de cursos d’água 
e em relevo mais suave e plano, como as várzeas, áreas 
preferenciais para agricultura. No extremo oposto, as 
áreas de vegetação natural identi�cadas como menos 
alteradas, encontram-se somente nas encostas da Serra 
Capitão Mor.

As regiões antropizadas estão presentes em toda 
a extensão da bacia, porém, encontram-se mais 
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Figura 53

Uso e ocupação do solo da bacia do Moxotó e GI3
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Categorização Denominação Área (ha) Domínio Bioma Município
Reserva Biológica Serra Negra 1.100,00 Público Federal Caatinga Floresta, Tacaratu e Inajá

Parque Nacional Catinbau

Tabela 42 

Unidade de Conservação presente na bacia do rio Moxotó

concentradas na Região centro-sul. As proximidades 
dos cursos d’água que possuem declividades acentuadas 
apresentam uma área de transição de vegetação arbustiva 
arbórea aberta até vegetação arbustiva arbórea fechada, 
predominantemente na região à sudoeste do reservatório 
Engenheiro Francisco Sabóia, onde se localiza a Serra do 
Periquito ou da Inveja.

O Ramal do Agreste, que utiliza água do eixo leste 
do Projeto de Transposição do Rio São Francisco, 
atravessa áreas rurais pouco habitadas, caracterizadas 
por caatinga, com vegetação arbustiva arbórea e 
herbácea arbustiva, utilizadas para pastagens e 
lavouras anuais, além de extração de lenha e produção 
de carvão. Observam-se ainda áreas desmatadas 
e queimadas, além do uso dos corpos d’água para 
agricultura em menor escala. A sede urbana do 
município de Sertânia localiza-se nas proximidades do 
traçado do Ramal.

O reservatório Engenheiro Francisco Sabóia, localizado 
no município de Ibimirim e o maior do estado, apresenta 
acúmulos de macró�tas nas proximidades das margens, 
as quais encontram-se quase completamente desmatadas, 
indícios de processos de eutro�zação e assoreamento. É 

observada a policultura em minifúndios ao longo das 
margens dos rios em quase toda a extensão bacia, dessa 
forma, a vegetação encontra-se principalmente em regiões 
de maior altitude, elevada declividade ou em pastagens, no 
caso de vegetação rasteira e arbustiva. 

Está em fase de construção na área do Sub-médio 
São Francisco, o eixo Leste da transposição deste rio. 
Neste eixo, as águas percorrerão a distância de 220 km, 
e a captação será feita no lago da Barragem de Itaparica, 
no município de Floresta, e será levada até o Rio Paraíba 
(PB) devendo atingir os reservatórios existentes nas 
bacias receptoras: Poço da Cruz, em Pernambuco, e 
Epitácio Pessoa (Boqueirão), na Paraíba. Parte da vazão 
será transferida antes nas bacias dos rios Pajeú e Moxotó 
e para a região Agreste de Pernambuco, através de um 
ramal de 70 km que interligará o Eixo Leste à bacia do 
rio Ipojuca. A vazão máxima prevista é de 28 m³/s, mas a 
vazão média operacional será de 10 m³/s. O excedente de 
água será transferido para reservatórios de Poço da Cruz 
(PE) e de Epitácio Pessoa (em Boqueirão, PB) (Silva, 
2011). 

Encontra-se em análise o projeto para promoção da 
revitalização na bacia do Rio Moxotó que objetiva criar 

um Parque de Nascentes, recuperar mata ciliar em áreas 
de preservação permanente de margens do Rio Moxotó, 
assim como a caatinga em áreas estratégicas, controlar 
a erosão e recuperar solos sujeitos a este processo em 
áreas críticas, recuperar pequenas barragens, construir 
barraginhas e diques marginais de proteção e realização de 
atividades de educação ambiental. A bacia do rio Moxotó, 
em virtude das condições de aridez da região, apresenta 
elevado grau de degradação das áreas de entorno de 
rios e barragens, uma vez que estas são amplamente 
exploradas pela policultura de aluvião. Esse tipo de uso e 
exploração, substituindo a vegetação ciliar nativa, favorece 
o carreamento de partículas do solo e o escoamento de 
insumos agrícolas para os corpos hídricos, bem como a 
degradação física e química dos solos.

9.16.3 Unidades de conservação

Na bacia hidrográ�ca do Moxotó, destaca-se o Parque 
Nacional da Serra do Catimbau, por sua importância 
arqueológica, como remanescente do bioma caatinga e pela 
existência de centenas de nascentes de água cristalina. Esta 
unidade de conservação, com uma área de 62.300 hectares, 

Categorização Denominação Área (ha) Domínio Bioma Município
Reserva Biológica Serra Negra 1.100,00 Público Federal Caatinga Floresta, Tacaratu e Inajá

Fonte: CPRH, 2012

Tabela 43 

Unidade de Conservação presente na bacia do GI3
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foi criada pelo Decreto 913/12 (2002). Localizado entre o 
Agreste e o Sertão pernambucano, abrange os municípios 
de Buíque, Ibimirim e Tupanatinga, e é a segunda maior 
unidade de conservação do estado, conforme apresentado 
na Tabela 42.

9.17 Grupo de bacias de pequenos rios interiores 3 – GI3

A Unidade de Planejamento Hídrico UP22, que 
corresponde ao grupo de bacias de pequenos rios 
interiores 3 – GI3, está localizada na porção sul do 
Estado de Pernambuco, entre 08º 39’ 38” e 09º 17’ 52” 
de latitude Sul, e 37º 59’ 21” e 35º 41’ 32” de longitude 
Oeste. Apresenta uma área de 2.284,78 km², totalmente 
inserida no Estado de Pernambuco e que corresponde 
a um percentual de 2,32% do total do estado. Sua área 
abrange 5 municípios: Petrolândia, totalmente inserido; 
Jatobá, com sede inserida; e Floresta, Inajá e Tacaratu, 
parcialmente inseridos (PERNAMBUCO, 2011).

9.17.1 Rede hidrográ�ca

O GI-3 é composto por uma grande quantidade de 
pequenos rios e riachos que desaguam no lago formado 
pelo reservatório de Itaparica, no rio São Francisco. Entre 
os riachos que formam o GI3, destacam-se: o riacho do 
Caldeirão, das Areias, dos Mandantes, da Barreira e da 
Quixabinha. O riacho dos Mandantes apresenta a maior 
área de drenagem do grupo, desaguando no rio São 
Francisco após percorrer aproximadamente 54 km, e serve 
de limite entre os municípios de Petrolândia e Floresta. 
Seus principais a�uentes são o riacho do Poço e o riacho 
do Mandacaru. Outro curso d’água que merece destaque é 
o riacho da Barreira que, com uma extensão aproximada 
de 24 km, drena o município de Tacaratu. 

9.17.2 Uso da terra e proteção dos recursos hídricos 

O GI3 é coberto predominantemente por caatinga. As 
margens do rio São Francisco dentro dos domínios do 
GI3, não apresentam cobertura vegetal nativa, exceto 
por fragmentos muito pequenos e espaçados (Figura 
53). A vegetação ciliar está mais presente nos a�uentes 
que desaguam no rio São Francisco, no município de 
Petrolândia. O uso do solo se dá pela agricultura intensiva 
irrigada, principalmente nas áreas a leste e sudeste da 
desembocadura do Riacho Rancho do Poço no Rio 
São Francisco, e oeste da desembocadura do Riacho da 
Barreira no mesmo rio. A pecuária está presente nas 
regiões mais distantes do Rio São Francisco e com rede de 
drenagem menos densa. A vegetação apresenta-se mais 
robusta na Chapada da Serra Talhada, que se estende para 
a Bacia do Rio Moxotó, Chapada do Alto Grande e Serra 
do Tacaratu, nas áreas mais elevadas destes acidentes. 

9.17.3 Unidades de Conservação

O grupo de bacias de pequenos rios interiores 3 
possui apenas uma unidade de conservação, conforme 
apresentado na Tabela 43.

9.18 Bacia hidrográ�ca do Rio Pajeú

Localizada no Sertão pernambucano entre 07º 16’ 20” e 
08º 56’ 01” de latitude Sul e 36º 59’ 00” e 38º 57’ 45” de 
longitude Oeste, a bacia hidrográ�ca do rio Pajeú possui 
uma área de 16.685, 63 km2 (PERNAMBUCO, 2011). 
A área de drenagem da bacia envolve 27 municípios, 
dos quais 7 possuem suas sedes inseridas na bacia 
(Carnaíba, Carnaubeira da Penha, Floresta, Iguaraci, 
Itacuruba, Mirandiba e São José do Belmonte). Os 

municípios totalmente inseridos na bacia são: Afogados 
da Ingazeira, Betânia, Brejinho, Calumbi, Flores, 
Ingazeira, Itapetim, Quixabá, Santa Cruz da Baixa 
Verde, Santa Terezinha, São José do Egito, Serra Talhada, 
Solidão, Tabira, Triunfo e Tuparetama. Os municípios 
parcialmente inseridos na bacia são: Belém do São 
Francisco, Custódia, Ibimirim e Salgueiro.

A bacia limita-se, ao norte, com os Estados do Ceará e 
Paraíba, ao sul, com o Grupo de Bacias de Pequenos Rios 
Interiores 3 – GI3 (UP22) e a bacia do rio Moxotó (UP8), 
a leste com a bacia do rio Moxotó e o Estado da Paraíba, e 
a oeste com a bacia do rio Terra Nova (UP10) e o grupo de 
bacias de pequenos rios interiores 4 – GI4 (UP23).

9.18.1 Rede hidrográ�ca

O rio Pajeú nasce no município de Brejinho e possui 
extensão de aproximadamente 353 km. Inicialmente, 
apresenta sentido nordeste – sudoeste, até desaguar 
no lago de Itaparica, no rio São Francisco. Seu regime 
�uvial é intermitente e, ao longo do seu curso, margeia 
as cidades de Itapetim, Tuparetama, Ingazeira, 
Afogados da Ingazeira, Carnaíba, Flores, Calumbi, 
Serra Talhada e Floresta. Seus a�uentes principais são: 
pela margem direita, os riachos Tigre, Barreira, Brejo, 
São Cristóvão e Belém; e, pela margem esquerda, os 
riachos do Cedro, Quixabá, São Domingos, Poço Negro 
e do Navio.

9.18.2 Uso da terra e proteção dos recursos hídricos

De modo geral a bacia possui as pastagens naturais como 
característica predominante da cobertura de solo. De 
acordo com o IPA (2002), o rio principal e as sub-bacias 
sofrem processo de erosão devido às práticas agrícolas 
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inadequadas, pastagens mal conservadas e implantadas 
sem técnicas conservacionistas, nascentes sem proteção, 
voçorocas, mata ciliar dizimada e o consequente 
assoreamento.

Sua área encontra-se mais preservada no alto curso, 
onde está o maior percentual de áreas re�orestadas 
e destinadas a áreas de Reserva Legal e APP (IBGE, 
2006). Entretanto, nesta região, além de existir o 
maior percentual de terras não agricultáveis, há sinais 
evidentes de antropismo, atualmente com instabilidade 
ambiental potencial e alguns sinais de solo exposto, 
segundo estudos desenvolvidos na área (FREIRE et al., 
2011; SILVA et al., 2011). Este cenário torna evidente 
a necessidade de ações prioritárias para a conservação 
das nascentes e do curso d’água do Rio Pajeú nos 
municípios de Brejinho, Itapetim, Santa Terezinha e 
São José do Egito principalmente, bem como das áreas 
de APP do reservatório do Rosário nos municípios de 
Iguaraci e Ingazeira.

O médio curso do rio contém áreas signi�cativas 
de mata ciliar, contudo, caracteriza-se pelo menor 
percentual de terras destinadas à conservação, somado 
ao fato de deter parcelas signi�cativas de lavouras 
temporárias (IBGE, 2006). 

De acordo com a Figura 54 é perceptível a ausência de 
mata ciliar, principalmente na região Sul da bacia, onde 
há uma grande parcela de área irrigada, solos expostos 

e salinizados e sinais de deserti�cação. Entretanto, a 
fragilidade ambiental ocorre em toda a bacia. 

Na porção oeste da bacia, nos municípios de 
Mirandiba e Carnaubeira da Penha, encontra-se uma 
grande área de vegetação arbórea fechada relacionada 
às elevadas altitudes das áreas de serras, onde é 
mais difícil a ocupação. Nas regiões mais baixas a 
leste, a conservação dos remanescentes florestais 
nas proximidades do riacho do Navio e do curso 
principal, é estabelecida pela existência de duas 
unidades de conservação nos municípios de Betânia e 
Serra Talhada.

No baixo curso, é considerável a quantidade de áreas 
irrigadas nas margens do rio, que apresenta, neste trecho, 
o maior nível de degradação. De acordo com Freire et al. 
(2011), a foz do rio é cercada por áreas de solos expostos 
e salinizados e áreas degradadas, onde ocorrem inclusive 
processos de deserti�cação.

Na bacia hidrográ�ca do rio Pajeú, apesar de 
relativamente pouco urbanizada, há uma forte 
interferência antrópica, principalmente agrícola, tendo 
como uma das principiais consequências o assoreamento 
das suas margens. Ações de preservação e recuperação 
devem ser planejadas desde o seu alto curso, onde se 
inserem as nascentes do rio Pajeú, uma vez que, embora 
seja a região de cobertura vegetal mais expressiva, possui 
grande potencial de instabilidade.

9.18.3 Unidades de conservação 

Na bacia do rio Pajeú são encontradas 4 unidades de 
conservação, apresentadas na Tabela 44. 

9.19 Bacia hidrográ�ca do Rio Terra Nova

A bacia do rio Terra Nova, localizada entre 7º 40’ 20” 
e 8º 36’ 57” de latitude Sul, e 38º 47’ 04” e 39º 35’ 58” 
de longitude Oeste, apresenta uma área de 4.887,71 
km², que corresponde a 4,97% da área do estado 
(PERNAMBUCO, 2011). 

A área de drenagem da bacia do rio Terra Nova envolve 
12 municípios, dos quais três estão totalmente inseridos na 
bacia (Cedro, Salgueiro e Terra Nova), dois possuem sede 
na bacia (Serrita e Verdejante) e sete estão parcialmente 
inseridos (Belém do São Francisco, Cabrobó, Carnaubeira 
da Penha, Mirandiba, Orocó, São José do Belmonte e 
Parnamirim). 

9.19.1 Rede hidrográ�ca

Os principais a�uentes do rio Terra Nova são: pela margem 
direita, os riachos do Amador, Jibóia, do Tigre, do Mororó 
e Cupiará. Pela margem esquerda, destacam-se os riachos 
Acauã, Salgueiro, Jatobá, da Cachoeirinha e Ouricuri, 
todos intermitentes. 

Nome  Área (ha) Domínio Bioma Município
Reserva Biológica da Serra Negra  1.100 Nacional Caatinga Floresta

Parque Estadual Mata da Pimenteira  1.000 Estadual Caatinga Serra Talhada

RPPN Maurício Dantas  1.885 Particular Caatinga Betânia e Floresta

RPPN Cantidiano Valgueiro Carvalho Barros  285 Particular Caatinga Floresta

Fonte: CPRH, 2012

Tabela 44 

Unidade de Conservação presente na bacia do rio Pajeú
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Figura 54

Uso e ocupação do solo da bacia do rio Pajeú

Nuvem/Sombra

Vegetação arbórea fechada

Vegetação arbustiva 
arbórea fechada

Vegetação arbustiva 
arbórea aberta

Vegetação ciliar/
Cultura de vazante

Área irrigada

Antropismo

Área urbanizada

Solo exposto

CONVENÇÕES 
CARTOGRÁFICAS

CLASSIFICAÇÃO DE USO 
E OCUPAÇÃO DO SOLO

Limites municipais

Rodovias

Bacias hidrográficas

Rios e riachos

Açudes/lagoas

Nota de crédito: Classificação supervisionada 
a partir de imagens de satélite Lansat TM-5
SHRE, 2002

Fontes: 
Limites municipais: IBGE (2006);
Núcleos Urbanos: IBGE (2010);
Rodovias: DNIT/DER IBGE (2010);
Hidrografia: SRHE (2006);
Unidades de Conservação: CPRH (2012).

Unidades de conservação

Livro Relatorio APAC.indb   100 25/09/2013   12:00:23



101RELATÓRIO ANUAL DE SITUAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

9.19.2 Uso da terra e proteção dos recursos hídricos

A vegetação da bacia hidrográ�ca do rio Terra Nova é 
basicamente composta por Caatinga hiperxeró�la, árvores 
baixas e arbustos que, em geral, perdem as folhas na 
estação da seca (espécies caducifólias), além de cactáceas 
(Mandacaru, Coroa-de-frade, Xique-xique). No estrato 
arbóreo, são comuns espécies como Juazeiro, Umbuzeiro, 
Baraúna, Aroeira, Quixabeira; no estrato arbustivo, 
temos Marmeleiro, Pereiro, Catingueira. Há, entretanto, 
variações quanto à densidade, frequência e dominância 
de acordo com a topogra�a, tipo de solo e pluviosidade 
(PERNAMBUCO, 2011).

Em toda a extensão da bacia do rio Terra Nova, 
veri�cam-se áreas degradadas devido à agricultura e à 
pecuária extensiva com sobrepastejo dos animais. Entre 
outras atividades humanas que desencadeiam o processo 
de degradação ambiental na bacia, estão a exploração 
excessiva dos recursos madeireiros; o uso descontrolado 
do fogo como método de limpeza dos pastos; técnicas de 
cultivos agrícolas que alteram a estrutura dos solo; uso 
descontrolado de defensivos agrícolas contaminando rios 
e água do subsolo.

Na área do alto curso do Terra Nova, o uso e ocupação 
do solo está representado por áreas de vegetação arbustiva 
arbórea aberta com áreas de antropismo relativo à lavoura 
de milho e feijão e à pecuária de caprinos, ovinos e 
bovinos, principalmente. Os corpos d’água localizados 

próximos aos núcleos urbanos estão com suas áreas 
de preservação permanente devastadas. No entanto, 
distanciando-se desses núcleos, as matas ciliares dos 
riachos e reservatórios apresentam-se mais conservadas 
(Figura 55). 

Na área do médio e baixo cursos do Terra Nova, há 
grandes extensões de vegetação arbustiva arbórea aberta 
com mesclas de arbustiva arbórea fechada. A vegetação 
ripária está ausente nas APPs dos quatro maiores 
reservatórios da região (Cocos, Nilo Coelho, Abóboras 
e Riacho Pequeno), assim como ao longo dos riachos. A 
atuação antrópica, representada sobretudo pela pastagem 
(caprino e ovinos) e lavoura (milho, feijão e cebola), 
concentra-se ao redor dos centros municipais e também 
no entorno dos corpos d’água, aproveitando a maior oferta 
hídrica (IBGE, 2006).

Deve-se atentar que, nessa bacia, estão alguns dos 
municípios apontados por Vasconcelos Sobrinho 
(1982), em trabalho na Sudene (Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste), como Áreas Susceptíveis 
à Deserti�cação (ASD) tais como: Salgueiro, Parnamirim, 
Cabrobó, Belém do São Francisco. Entre esses municípios, 
se sobressai o de Cabrobó, caracterizado como área 
deserti�cada e de alto risco devido principalmente à 
fragilidade do solo que não suportou a pecuária e a 
agricultura (BRASIL, 2004).

A salinização do solo é um dos fatores que 
contribuem para o processo de deserti�cação. Cordeiro 

e Mansefú (2001) e Chaves et al. (2004) apud (SOARES 
et al, 2011) identi�caram problemas de salinização 
na ilha de Assunção, no Município de Cabrobó-
PE, principalmente nas áreas mais rebaixadas que 
apresentam uma drenagem limitada.

Além disso, deve-se destacar obras de grande porte e 
relevância para a região semiárida, como a transposição 
do Rio São Francisco. Tal obra consiste em integrar o 
rio São Francisco às bacias hidrográ�cas menores do 
Nordeste (Pernambuco, Paraíba e Ceará), bem como aos 
seus açudes, por meio de canais e adutoras. Na Bacia do 
Terra Nova, o eixo norte do empreendimento passará 
pelos municípios de Cabrobó, Salgueiro, Verdejante, Terra 
Nova e Parnamirim.

Já a Transnordestina, ferrovia federal em execução, 
visa proporcionar uma infraestrutura logística, 
integrando a região Nordeste. Essa ferrovia corta o 
Estado de Pernambuco de oeste a leste, passando, entre 
outros, pelos municípios de Salgueiro, Verdejante, 
Parnamirim, São José do Belmonte e Mirandiba, 
pertencentes à bacia do rio Terra Nova. 

Do exposto, conclui-se que a vegetação da Bacia do Rio 
Terra Nova encontra-se bastante degradada, principalmente 
no entorno dos corpos d’água, comprometendo a qualidade 
e quantidade dos recursos hídricos, uma vez que, com 
o solo exposto, há um escoamento super�cial rápido e 
menor in�ltração, diminuindo o tempo de concentração 
da água na bacia, além da aceleração dos processos 

Categorização Denominação Área (ha) Domínio Bioma Município
Floresta Nacional Negreiros 3.000,04 Federal Caatinga Serrita

APA Chapada do Araripe 374.916,32 Federal Caatinga Cedro

Fonte: CPRH, 2012

Tabela 45 

Unidades de Conservação da Bacia do Rio Terra Nova
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Figura 55

Uso e ocupação da Bacia do rio Terra Nova, GI4 e GI5
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erosivos. Não obstante à transposição do Rio São Francisco 
e à Transnordestina serem importantes obras para o 
desenvolvimento do Nordeste, deve-se atentar para os 
impactos socioambientais, tanto no âmbito local, quanto no 
local de toda bacia hidrográ�ca.

9.19.3 Unidades de conservação 

As unidades de conservação da bacia do Rio Terra Nova 
estão apresentadas na Tabela 45.

9.20 Grupo de pequenos rios interiores 4 – GI4

Adjacente à bacia do Rio Terra Nova e apresentando uma 
área de 1.308,72 km², o Grupo de bacias de pequenos 
rios interiores (GI4), localizado entre 08º 27’ 08” e 08º 
52’ 39” de latitude Sul, e 38º 40’ 20” e 39º 16’ 45” de 
longitude Oeste, corresponde a 1,33% da área total do 
estado (PERNAMBUCO, 2011). O GI4 abrange parte 
dos municípios de Belém do São Francisco, incluindo 
sua sede, e Itacuruba. 

9.20.1 Rede hidrográ�ca

O GI4 é constituído pelas bacias do riacho da Porta, 
Ipueira, de Baixo, da Simpatia, do Mocó, do Cachorro e da 
Coroa, todos intermitentes.

9.20.2 Uso da terra e proteção dos recursos hídricos

A vegetação do grupo de bacias de pequenos rios 
interiores 4 (GI4) é basicamente composta por 
caatinga hiperxerófila, árvores baixas e arbustos que, 
em geral, perdem as folhas na estação seca (espécies 
caducifólias), além de cactáceas (Mandacaru, 
Coroa-de-frade, Xique-xique). No estrato arbóreo, 
são comuns espécies como Juazeiro, Umbuzeiro, 
Baraúna, Aroeira, Quixabeira; no estrato arbustivo, 
temos Marmeleiro, Pereiro, Catingueira. Há, 
entretanto, variações quanto a densidade, frequência e 
dominância de acordo com a topografia, tipo de solo e 
pluviosidade.

Nesse grupo de bacias, o uso e ocupação do solo 
caracterizam-se, na maior parte, por vegetação 
arbustiva arbórea aberta. As APPs dos corpos d’água 
estão parcialmente conservadas, enquanto as áreas 
de antropismo restringem-se às regiões ribeirinhas 
do Rio São Francisco, sendo mais representada por 
culturas de cebola, manga e arroz, e também pela 
ovino-caprinocultura (IBGE, 2006) (Figura 55). 

Entretanto, deve-se atentar que no GI4, os 
municípios de Belém de São Francisco e Itacuruba 
foram apontados por Vasconcelos Sobrinho (1982), 
em trabalho na Sudene, como Áreas Susceptíveis à 
Desertificação (ASD).

9.20.3 Unidades de Conservação

O grupo de bacias de pequenos rios interiores 4 – GI4 
possui 3 RPPNs, todas situadas no município de Belém 
do São Francisco (Tabela 46).

9.21 Grupo de pequenos rios interiores 5 – GI5

O grupo de bacias de pequenos rios interiores 5 – GI5, 
localizado entre 08º 17’ 24” e 08º 35’ 19” de latitude Sul, 
e 39º 16’ 04” e 39º 36’ 12” de longitude Oeste, apresenta 
uma área de 706,67 km², correspondendo a 0,72% do 
total do Estado de Pernambuco e abrangendo parte dos 
municípios de Cabrobó, incluindo sua sede, e Orocó 
(PERNAMBUCO, 2011).

9.21.1 Rede hidrográ�ca

O GI5 é formado por cinco pequenas sub-bacias 
intermitentes que deságuam diretamente na margem 
esquerda do rio São Francisco, destacando-se, dentre elas, 
a sub-bacia do riacho do Oiti. 

9.21.2 Uso da Terra e Proteção dos Recursos hídricos

A vegetação do grupo de bacias de pequenos rios 
interiores (GI-5) é basicamente composta por 

Nome  Área (ha) Domínio Bioma Município
RPPN Jurema 268 Federal Caatinga Belém de São Francisco

RPPN Siriema 291 Federal Caatinga Belém de São Francisco

RPPN Umburana 131 Federal Caatinga Belém de São Franciscoa

Fonte: CPRH, 2012 

Tabela 46 

Unidades de Conservação do Grupo de Bacias de Pequenos Rios Interiores 4 (GI-4)
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caatinga hiperxeró�la, árvores baixas e arbustos que, 
em geral, perdem as folhas na estação seca (espécies 
caducifólias), além de cactáceas (Mandacaru, Coroa-
de-frade, Xique-xique). No estrato arbóreo, são comuns 
espécies como Juazeiro, Umbuzeiro, Baraúna, Aroeira, 
Quixabeira; no estrato arbustivo, temos Marmeleiro, 
Pereiro, Catingueira. Há, entretanto, variações quanto 
a densidade, frequência e dominância de acordo com a 
topogra�a, tipo de solo e pluviosidade. Nesse grupo de 
bacias, o uso e ocupação do solo está representado por 
áreas de vegetação arbustiva arbórea aberta com grandes 
manchas de arbustivas arbórea fechada, e o antropismo 
concentra-se nas regiões ribeirinhas, em substituição das 
matas ciliares.

Entre as atividades antrópicas que provocam 
degradação ambiental na área, destacam-se as culturas 
de arroz, cebola e tomate; a exploração excessiva 
dos recursos madeireiros; a pecuária extensiva com 
sobrepastejo dos animais; o uso descontrolado do fogo 
como método de limpeza dos pastos; técnicas de cultivos 
agrícolas que alteram a estrutura dos solos (Figura 55). 
Nesse sentido, são notórias grandes extensões de solo 
desnudo.

Além disso, deve-se destacar a transposição do Rio 
São Francisco, obra de grande relevância para a região 
semiárida. Tal obra consiste em integrar o Rio São 
Francisco às bacias hidrográ�cas menores do Nordeste, 
bem como aos seus açudes, por meio de canais e adutoras. 
No GI5, o eixo norte do empreendimento passará pelo 
município de Cabrobó.

De maneira geral, a vegetação do GI5 encontra-se 
bastante degradada, comprometendo a qualidade e 
quantidade dos recursos hídricos. Além disso, salienta-
se que o município de Cabrobó foi apontado como uma 
área deserti�cada e de alto risco, devido principalmente 

à fragilidade do solo que não suportou a pecuária e a 
agricultura (BRASIL, 2004). Apesar dessas condições 
de fragilidade ambiental, o grupo de bacias GI5 não 
apresenta unidades de conservação.

9.22 Bacia hidrográ�ca do Rio Brígida

A bacia hidrográfica do rio Brígida está localizada 
no alto Sertão de Pernambuco, entre 07º 19’ 02” e 08º 
36’ 32” de latitude Sul, e 39º 17’ 33” e 40º 43’ 06” de 
longitude Oeste. Limita-se, ao norte, com os Estados 
do Ceará e Piauí e com o grupo de bacias de pequenos 
rios interiores 9 – GI9, ao Sul, com a bacia do riacho 
das Garças e com o grupo de bacias de pequenos rios 
interiores 6 – GI6, a Leste, com a bacia do rio Terra 
Nova e o grupo de bacias de pequenos rios interiores 
5 – GI5, e, a Oeste, com o Estado do Piauí. 

A bacia do rio Brígida abrange uma área de 
13.495,73 km2, o que corresponde a 13,73% da 
superfície total do estado. Nesta bacia, estão inseridos 
15 municípios, sendo 4 totalmente inseridos (Bodocó, 
Granito, Ipubi e Trindade), 5 com sede na bacia (Exu, 
Moreilândia, Araripina, Ouricuri e Parnamirim) e 6 
parcialmente inseridos (Cabrobó, Orocó, Santa Cruz, 
Santa Maria da Boa Vista, Santa Filomena e Serrita) 
(PERNAMBUCO, 2011).

9.22.1 Rede hidrográ�ca

O rio Brígida nasce no município de Exú e apresenta 
uma extensão aproximada de 193 km até desaguar 
no rio São Francisco. Os principais afluentes são os 
riachos Tabocas, Alecrim, do Gentil, da Volta e São 
Pedro, pela margem direita, e os riachos dos Cavalos, 
Salgueiro, do Cedro e Carnaúba, pela margem 

esquerda. O rio São Pedro é o maior tributário, com 
uma extensão de 160 km, destacando ainda o riacho 
Gravatá, com 27 km.

9.22.2 Uso da Terra e Proteção dos Recursos hídricos

A Bacia do rio Brígida está na unidade geoambiental 
da Depressão do São Francisco. O clima na região 
abrangida pela bacia é semiárido. Os solos são 
arenosos e areno-argilosos do tipo Latossolo vermelho 
– amarelo distrófico. As principais atividades 
econômicas desta região são a pecuária, com 
predominância da caprinocultura, e a agricultura de 
sequeiro. Há também agricultura irrigada em alguns 
trechos na porção inferior da bacia próximo ao rio 
São Francisco.

A vegetação encontrada na área da bacia é do 
tipo caatinga, sendo classificada por Velloso et al. 
(1991) como Savana Estépica, tendo porte arborizado, 
podendo ser encontrados os gêneros Spondias, 
Mimosa, Aspidosperma, entre outros. Dentro dos 
limites da bacia pode ser encontrada também uma 
área de contato entre vegetação do tipo Savana 
Estépica e Floresta Estacional (Galvíncio et al., 2007). 
A bacia é composta por rios intermitentes e suas 
principais nascentes estão localizadas na região norte 
da bacia, na encosta da Chapada do Araripe e nos 
limites com o Ceará. 

Estima-se que a bacia hidrográ�ca do rio Brígida 
possui aproximadamente 50% de sua área coberta por 
vegetação (Galvíncio et al., 2007). As imagens de uso e 
ocupação do solo da bacia corroboram esta informação, 
demonstrando que a vegetação se diferencia em 
arbustiva arbórea aberta (tipo de vegetação mais comum 
na bacia), e arbustiva arbórea fechada.
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A região da APA do Araripe, ao norte da bacia, 
apesar de apresentar manchas signi�cativas de vegetação 
arbustiva arbórea fechada, apresenta um forte impacto 
antrópico (ver Figura 56). A região noroeste, por sua 
vez, encontra-se bastante degradada em função das 
atividades do pólo gesseiro do Araripe. 

A nascente do riacho dos Moraes, no município de 
Araripina, encontra-se com vegetação espaçada, tendo 
boa parte de sua vegetação natural sido retirada para 
alimentação dos fornos do polo gesseiro do Araripe. A 
vegetação ciliar é praticamente inexistente no decorrer 
de seu curso até o centro urbano do município de 
Araripina, com exceção do trechos um pouco a jusante 
do reservatório Lagoa do Barro.

No que se refere ao uso e ocupação do solo 
às margens dos principais reservatórios, Lopes 
II e Camará apresentam suas margens bastante 
antropizadas, praticamente sem vegetação natural, 
predominando a ocupação por cultivos agrícolas. O 
reservatório de Entremontes, por sua vez, apresenta 
alguns fragmentos de mata, em especial em topos 
de morros em seu entorno, embora as atividades 
agrícolas sejam um fator importante na dinâmica da 
paisagem.

O rio Brígida, a jusante do açude Chapéu, e o riacho 
São Pedro, a jusante do reservatório de Entremontes 
possuem margens com fragmentos de vegetação ciliar ao 
longo de toda a sua extensão.

A região sudeste da bacia apresenta a maior área 
com vegetação arbórea fechada e arbustiva arbórea 
fechada, dando destaque aos municípios de Orocó e 
Parnamirim que apresentam grandes manchas deste 
tipo de ocupação do solo. O município de Orocó e 
Parnamirim apresentaram, em 2006, 47% de sua área 
coberta por matas e ou �orestas naturais, enquanto que 
17% (Orocó) e 30% (Parnamirim) de pastagens, segundo 
censo agropecuário do IBGE. 

De modo geral, os fragmentos de mata presentes 
na bacia encontram-se mais preservados nos topos 
dos morros, como é o caso da Serra do Almirante, 
localizada nos municípios de Parnamirim e Orocó, 
e da Serra do Fufu, localizada no município de 
Parnamirim. As nascentes dos pequenos contribuintes 
do baixo curso do Brígida, no município de Orocó, 
estão situadas na Serra da Barrinha onde a vegetação 
predominante é arbórea, contribuindo para a 
conservação das nascentes.

9.22.3 Unidades de conservação

A bacia hidrográ�ca do rio Brígida apresenta uma única 
unidade de conservação localizada parcialmente na bacia, 
conforme apreesentado na Tabela 47. Vale salientar que 
parte da área da APA Chapada do Araripe está também 
inserida na GI9. Entre os municípios com maior impacto 
antrópico sobre a cobertura vegetal destacam-se Bocodó e 

Ouricuri. O município de Ouricuri apresenta 33% de sua 
área coberta com vegetação natural e 56% com pastagens 
e lavouras, segundo censo agropecuário (IBGE, 2006). O 
município de Bodocó, por sua vez, apresenta 68% do total 
de sua área coberta com pastagens e lavouras, restando 
apenas 20% de matas e/ou �orestas naturais (IBGE, 2006).

9.23 Grupo de bacias de rios interiores – GI9

O grupo de bacias de pequenos rios interiores 9 – GI9 está 
localizado na porção Noroeste do Estado de Pernambuco, 
entre 07° 18’ 23” e 07° 40’ 43” de latitude Sul e 39° 17’ 56” 
e 39° 44’ 01” de longitude Oeste. Limita-se, a Norte e a 
Leste, com o Estado do Ceará; a Sul e a Oeste, com a bacia 
do rio Brígida. O GI9 possui uma área de 536,09 km2, 
representando um percentual de 0,55% da área total do 
Estado de Pernambuco. Os municípios integrantes são: Exú, 
Moreilândia e Serrita (PERNAMBUCO, 2011).

9.23.1 Rede hidrográ�ca

O GI9 é formado por pequenos riachos que têm seus 
cursos d’água no sentido sudeste-nordeste, e todos 
drenam para o Estado do Ceará como a�uentes do 
Jaguaribe, tendo como principal curso d’água o riacho 
Gravatá, que serve de limite entre Pernambuco e Ceará. 
A área de drenagem da bacia abrange três municípios, 
todos parcialmente inseridos. 

Categorização Denominação Área (ha) Domínio Bioma Município
APA Chapada do Araripe 1.053.000,00 Diversos Caatinga  Araripina, Ipubi, Bodocó, Exu, Moreilândia e Serrita

Fonte: CPRH, 2012; IBGE (2012)

Tabela 47 

Unidade de Conservação presente na bacia do rio Brígida
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Figura 56

Uso e ocupação do solo da bacia do rio Brígida e GI9
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Rodovias: DNIT/DER IBGE (2010);
Hidrografia: SRHE (2006);
Unidades de Conservação: CPRH (2012).

Antropismo

Unidades de conservação
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Categorização Denominação Área (ha) Domínio Bioma Município
APA Chapada do Araripe 1.053.000,00 Diversos Caatinga  Araripina, Ipubi, Bodocó, Exu, Moreilândia e Serrita

Fonte: CPRH, 2012 

Tabela 48 

Unidade de Conservação presente no GI9

9.23.2 Uso da terra e proteção dos recursos hídricos

O GI9 possui vegetação arbustiva arbórea aberta e 
alguns remanescente de vegetação arbórea fechada 
pontualmente nas áreas de topo. A Figura 56 mostra 
que mais de 40% da área do GI9 é caracterizada por um 
forte antropismo. 

9.23.3 Unidades de conservação

O GI 9 encontra-se totalmente inserido na a Área de 
Proteção Ambiental Chapada do Araripe, conforme a 
Tabela 48.

9.24 Bacia hidrográ�ca do Riacho das Garças

A bacia hidrográ�ca do Riacho das Garças (UP12) está 
localizada na porção oeste do Estado de Pernambuco, 
entre 08° 08’ 48” e 08° 48’ 00” de latitude Sul, e 39° 41’ 
25” e 40° 47’ 35” de longitude Oeste. Perfaz uma área 
de 4.094,1 km², o que representa 4,16% da área total 
do estado. Limita-se, ao Norte, com a bacia do rio 
Brígida (UP11), ao Sul, com a bacia do riacho Pontal 
(UP13) e o grupo de bacias de pequenos rios interiores 
7 – GI7 (UP26), a Leste com o Grupo de Bacias de 
Pequenos Rios Interiores 6 – GI6 (UP25) e com o rio 
São Francisco, e a Oeste com o Estado do Piauí. Abrange 
parcialmente sete municípios: Dormentes, Lagoa 
Grande, Ouricuri, Parnamirim, Santa Maria da Boa 

Vista, Santa Cruz e Santa Filomena, mas apenas os dois 
últimos possuem suas sedes inseridas na bacia. 

9.24.1 Rede Hidrográ�ca

O riacho das Garças tem suas nascentes no limite do Estado 
com o Piauí, inicialmente denominado riacho Caipora, 
estende-se por 192 km até desaguar no Rio São Francisco. 
Seus principais a�uentes são: pela margem direita, os 
riachos Água Preta, das Lagoas, da Cal, do Periquito e dos 
Campos; e pela margem esquerda, Mocambo, da Boa Vista, 
da Volta, Alegre, do Algodão e Bom Fim.

9.24.2 Uso da terra e proteção dos recursos hídricos

Por estar inteiramente inserida na região do Sertão, a bacia 
do riacho das Garças apresenta cobertura vegetal dos tipos 
Floresta Caducifólia e caatinga Hipoxeró�la e Hiperxeró�la.

A nascente do Riacho Caipora (que, mais adiante, 
passa a ser chamado de Riacho das Garças), no 
município de Santa Filomena encontra-se em uma 
região com forte ação antrópica, onde predominam 
áreas de policultura e pastagem intercaladas com 
poucos fragmentos de vegetação arbustiva arbórea 
aberta, característica da caatinga. O mesmo padrão 
é observado em todo o alto e médio cursos do 
Riacho Caipora e do Riacho São Domingos que 
é sua continuação, denotando um baixo grau de 
preservação da vegetação ciliar, já que ambas as 

margens do principal curso d’água da bacia são 
intensamente utilizadas pela agropecuária (Figura 57). 

Na tríplice fronteira entre os municípios de 
Dormentes, Santa Cruz e Lagoa Grande, o curso 
principal passa a se chamar Riacho das Garças, o 
qual segue intensamente assoreado até encontrar 
o reservatório Saco II, em Santa Maria da Boa 
Vista. No baixo curso do Riacho das Garças, nos 
municípios de Lagoa Grande e Santa Maria da 
Boa Vista, também ocorrem áreas de agricultura 
e solo exposto, entretanto, há maior proporção 
de vegetação arbustiva arbórea aparentando bom 
estado de conservação, embora as margens do 
riacho permaneçam intensamente assoreadas até o 
seu encontro com o Rio São Francisco. Os rios de 
segunda e terceira ordem da bacia encontram-se 
na mesma situação do Riacho das Garças, imersos 
numa área de agricultura e com grande parte de 
suas margens assoreadas, a exemplo dos Riachos 
Alegre, do Periquito e da Ponta da Serra. O Riacho 
do Padre é um dos poucos que aparenta estar em 
bom estado de preservação de suas nascentes e 
margens. Vale ressaltar que a bacia em questão 
não apresenta unidades de conservação.

9.25 Grupo de bacias de pequenos rios interiores 6 – GI6

O grupo de bacias de pequenos rios interiores 6 – GI6 
(UP25) está localizado na porção ocidental do Estado de 
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Pernambuco, entre 08° 23’ 26” e 08° 43’ 36” de latitude 
Sul, e 39° 36’ 31” e 40° 05’ 35” de longitude Oeste. Esse 
grupo de bacias apresenta uma área de 838,24 km², 
correspondendo a um percentual de 0,85% da área total 
do estado (PERNAMBUCO, 2011).

O GI6 limita-se, ao Norte, com a bacia do rio Brígida 
(UP11), ao Sul com a bacia do riacho das Garças (UP12), 
a Leste com o rio São Francisco, e a Oeste com a bacia 
do riacho das Garças. Abrange parcialmente áreas dos 
municípios de Orocó (incluindo sua sede) e Santa Maria 
da Boa Vista. 

9.25.1 Rede hidrográ�ca

O GI6 é constituído basicamente pela bacia do riacho 
Caraíbas que, em sua nascente, é denominado de riacho 
Urimamã. O riacho Caraíbas tem um percurso de cerca 
de 69 km, desaguando na margem esquerda do rio São 
Francisco. Sua rede de drenagem tem como principais 
a�uentes, pela margem direita, os riachos Jaracatiá e 
Santa Rosa e, pela margem esquerda, o riacho Madeiras. 

9.25.2 Uso da terra e proteção dos recursos hídricos

Por estar inteiramente inserida na região do Sertão, o GI6 
apresenta cobertura vegetal dos tipos Floresta Caducifólia e 
Caatinga Hiperxeró�la. Quanto ao uso e ocupação do solo, 
ocorre o seguinte: ocupação urbana e industrial; policultura 
e agropecuária; áreas cultivadas com irrigação; áreas com 
vegetação de caatinga (Figura 57).

O principal curso d’água do GI6, o Riacho Urimamã 
(e mais adiante, Caraíbas), apresenta, tanto em sua 
nascente quanto ao longo de toda a sua extensão, 
grandes áreas de assoreamento, plantio e solo exposto, 
estando suas margens altamente degradadas. Outros 

dois importantes riachos do GI6, o Jaracatiá e o Santa 
Rosa, seguem o mesmo padrão do Urimamã, embora 
ainda apresentem alguns poucos trechos de vegetação 
ciliar preservada. O GI 6 não apresenta unidades de 
conservação em seu território.

9.26 Grupo de bacias de pequenos rios interiores 7– GI7

O grupo de bacias de pequenos rios interiores – GI7 
(UP26) está localizado na porção sudoeste do Estado de 
Pernambuco, entre 08° 44’ 31” e 09° 06’ 38” de latitude 
Sul, e 39° 41’ 49” e 40° 15’ 02” de longitude Oeste. O GI7 
apresenta uma área de 1.205,91 km², correspondendo 
a 1,23% da área total do Estado de Pernambuco e 
abrangendo áreas dos municípios de Lagoa Grande e 
Santa Maria da Boa Vista (incluindo sua sede).

O GI7 limita-se, ao Norte, com a bacia do riacho das 
Garças (UP12), ao Sul e a Leste, com o rio São Francisco, 
e a Oeste, com a bacia do riacho Pontal (UP13).

9.26.1 Rede hidrográ�ca

O principal curso d’água do grupo de bacias GI7 é 
o Riacho Recreio, com cerca de 59 km de extensão. 
Destacam-se ainda os riachos Curral Novo e Canaã, 
com aproximadamente 14 e 20 km de extensão, 
respectivamente, ambos desaguando na margem 
esquerda do Rio São Francisco. 

9.26.2 Uso da terra e proteção dos recursos hídricos

Por estar inteiramente inserida na região do Sertão, o GI7 
apresenta cobertura vegetal dos tipos Floresta Caducifólia 
e Caatinga Hiperxeró�la. Quanto ao uso e ocupação do 
solo, ocorre o seguinte: ocupação urbana e industrial; 

policultura e agropecuária; áreas cultivadas com irrigação; 
áreas com vegetação de Caatinga (PERNAMBUCO, 
2011), Figura 57.

O principal curso d’água do GI7, o Riacho do Recreio, 
encontra-se em estado intermediário de preservação 
no trecho próximo à sua nascente, com a presença 
de algumas áreas de vegetação nativa conservadas. 
Entretanto, avançando em direção aos seus cursos médio 
e baixo, a maior parte das suas margens encontra-se 
assoreada e com solo exposto. Outro grande riacho 
da bacia, o do Bomsucesso da Forquilha, apresenta-se 
consideravelmente preservado em seu alto curso, mas 
fortemente antropizado (agricultura) em seus cursos 
médio e baixo. 

A área abrangida por esse grupo de bacias 
encontra-se intensamente explorada pela agricultura 
e pecuária, especialmente no Norte e centro da 
bacia. No Sul dessa região, existe uma grande área de 
vegetação nativa (Caatinga) onde a rede hidrográfica 
aparenta estar mais preservada. As margens dos 
maiores cursos d’água, especialmente do riacho das 
Garças, são usadas indiscriminadamente, ocorrendo 
grandes áreas de solo exposto e erosão em toda a 
bacia, de forma que a vegetação nas APP’s é pouco 
expressiva. Pode-se considerar que o GI7 encontra-
se em um nível crítico de preservação. O GI7 não 
apresenta unidades de conservação. 

9.27 Bacia hidrográ�ca do Riacho Pontal

A bacia hidrográ�ca do Riacho Pontal, localizada entre 
08º 19’ 00” e 09º 13’ 24’’ de latitude Sul, e 40º 11’ 42” e 41º 
20’ 39” de longitude Oeste, está representada por uma área 
de 6.015,33 km², correspondendo a 6,12% da área total do 
Estado de Pernambuco (PERNAMBUCO, 2011).
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Figura 57

Uso e ocupação do solo da bacia do riacho das Garças, GI6 e GI7
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Nota de crédito: Classificação super-
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SHRE, 2002
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Hidrografia: SRHE (2006);
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Figura 58

Uso e ocupação do solo da bacia do riacho Pontal e GI8
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A área de drenagem do Riacho Pontal envolve quatro 
municípios, dos quais apenas o município de Afrânio, 
onde nasce o riacho, está totalmente inserido na bacia. 
Os municípios de Dormentes e Lagoa Grande têm suas 
sedes inseridas na bacia, e o de Petrolina está parcialmente 
inserido na bacia.

9.27.1 Rede hidrográ�ca

O Riacho Pontal tem como principais a�uentes, pela 
margem direita, os riachos Caieira, Sítio Novo, Terra Nova 
e Simão. Pela margem esquerda, destacam-se os riachos 
do Caboclo, Caldeirão, do Dormente, Baixo, do Areia e da 
Serra Branca, todos intermitentes.

9.27.2 Uso da terra e proteção dos recursos hídricos

A vegetação da bacia hidrográ�ca do Riacho Pontal 
é basicamente composta por Caatinga hiperxeró�la, 
apresentando uma �ora rica em cactáceas e bromeliáceas 
no estrato rasteiro. É do tipo “savanícola”, com 
predominância de plantas espinhosas deciduais, 
classi�cada como Savana Estépica Arborizada. No 
estrato arbóreo, dominam ecótipos endêmicos como 
Umbuzeiro, Umburana de Cambão, Favela, Pereiro, 
Jurema, Angico, Aroeira. Ao longo da bacia, há uma 
variação �tossociológica, em que a densidade, frequência e 
dominância das espécies são determinadas pelas variações 
topográ�cas, tipo de solo e pluviosidade (LIMA, 1994; 
DRUMOND et al, 2000). 

Predominam na bacia do Riacho Pontal solos tipo 
argissolos amarelos e argissolos vermelhos. Cabe ressaltar 
que os argissolos das cabeceiras, próximo a Afrânio, 
apresentam relevo mais dissecado, com drenagem 
dendrítica, indicando ser esta área a mais desgastada e 

por isso, capaz de gerar escoamentos mais representativos 
(PERNAMBUCO, 2008).

No alto Pontal, o uso e ocupação do solo é representado, 
sobretudo, por grandes extensões de áreas antropizadas 
com fragmentos de vegetação arbustiva arbórea aberta. 
A vegetação ciliar dos pequenos riachos intermitentes e 
também dos reservatórios dessa região encontra-se bastante 
devastada, com suas Áreas de Preservação Permanentes 
(APP) exploradas pelas atividades agrícolas (feijão e 
mandioca) e pecuária (ovino-caprinocultura), uma vez que 
essas áreas dispõe de maior oferta hídrica para subsidiar 
tais atividades (Figura 58). Destaca-se também a exploração 
excessiva dos recursos madeireiros e o uso descontrolado do 
fogo como método de limpeza nas áreas de pastagens.

No médio Pontal, há predominância de vegetação 
arbustiva arbórea aberta. A atuação antrópica também 
se concentra no entorno dos corpos d’água substituindo 
as matas ciliares, a exemplo do reservatório de Cruz 
de Salina, onde a vegetação ripária foi totalmente 
devastada. Esse antropismo verifica-se, principalmente, 
nas culturas de mandioca, feijão, mamona, milho e 
melancia, na fruticultura e na pecuária de ovinos e 
caprinos (IBGE, 2006).

Semelhante às regiões anteriores, a situação do uso e 
ocupação do solo do baixo Pontal caracteriza-se, na maior 
parte, pela vegetação arbustiva arbórea aberta e arbustiva 
arbórea fechada. O antropismo é mais intenso nas regiões 
ribeirinhas, sendo caracterizado, sobretudo, por fruticultura 
irrigada e ovino-caprinocultura. O maior reservatório da 
região, o Vira Beiju, possui resquício de vegetação ciliar, já 
sofrendo pressão das culturas agrícolas (IBGE, 2006).

Deve-se atentar para as ações de perenização de alguns 
a�uentes do Riacho Pontal desenvolvidas pela Companhia 
de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 
Parnaíba (Codevasf), como também para ações de 

adução das águas do Rio São Francisco para o Pontal 
norte e sul (regiões no baixo Pontal) que tem aumentado 
a oferta hídrica da região, proporcionando aumento das 
atividades agrícolas nas Áreas de Preservação Permanente 
(CODEVASF, 2011).

Salienta-se também que o Programa de Ação Nacional 
de Combate à Deserti�cação/PAN – BRASIL, baseado 
nos estudos de Vasconcelos Sobrinho na Sudene 
(1982) apontou os municípios de Petrolina e Afrânio, 
pertencentes à bacia do riacho Pontal, como Áreas 
Susceptíveis à Deserti�cação (ASD) (BRASIL, 2004). Já 
no município de Dormentes, na Chapada do Araripe, 
há áreas consideradas de importância biológica extrema 
pelo Ministério do Meio Ambiente na publicação 
Biodiversidade da Caatinga: áreas e ações prioritárias para 
a conservação, sendo recomendada a proteção integral 
(BRASIL, 2003). 

De modo geral, a vegetação da Bacia do Riacho Pontal 
encontra-se bastante degradada, situação que pode gerar 
maior estresse hídrico para a região, uma vez que, com o 
solo exposto há um escoamento super�cial rápido e menor 
in�ltração, diminuindo o tempo de concentração da água 
na bacia, além da aceleração dos processos erosivos. A 
vegetação ripária do alto curso do Riacho Pontal, região das 
principais nascentes, encontra-se em situação mais crítica; 
entretanto, também deve-se estar atento para a expansão da 
fruticultura irrigada no baixo curso do riacho e para as ASD 
apontadas pelo Programa de Ação Nacional de Combate à 
Deserti�cação.

9.27.3 Unidades de Conservação 

A Bacia do Riacho Pontal não possui unidades de conservação. 
Entretanto, no Atlas da Biodiversidade de Pernambuco 
(PERNAMBUCO, 2002), a Serra do Recreio, situada 
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nos municípios de Lagoa Grande e Afrânio, no Oeste 
Pernambucano, é indicada como área prioritária para criação 
de Unidades de Conservação no bioma caatinga.

9.28 Grupo de bacias de pequenos rios interiores 8 (GI8)

O grupo de bacias de pequenos rios interiores 8 (GI8), 
localizado entre 07º 18’ 29” e 07º 40’ 43” de latitude Sul, 
e 39º 17’ 56” e 39º 44’ 01” de longitude Oeste, apresenta 
uma área de 1.298,22 km², representando um percentual 
de 1,32% da área total do estado e abrangendo apenas 
parte do município de Petrolina, incluindo a sua sede. 
(PERNAMBUCO, 2011).

9.28.1 Rede Hidrográ�ca

O grupo GI8 é formado por pequenos riachos 
intermitentes que deságuam na margem esquerda do 
rio São Francisco. Destacam-se, dentre eles, os riachos 
Vitória, das Porteiras, Salina, Bebedouro e Imburana, 
que drenam a porção sul do município de Petrolina. 

9.28.2 Uso da terra e proteção dos recursos hídricos

Com vegetação nativa semelhante à da bacia 
hidrográ�ca do Riacho Pontal, a vegetação do GI8 

é basicamente composta por caatinga hiperxeró�la, 
apresentando uma �ora rica em cactáceas e 
bromeliáceas no estrato rasteiro. É do tipo “savanícola”, 
com predominância de plantas espinhosas deciduais, 
classi�cada como Savana estépica arborizada. No 
estrato arbóreo, dominam ecótipos endêmicos como 
Umbuzeiro, Umburana de Cambão, Favela, Pereiro, 
Jurema, Angico, Aroeira. Ao longo da bacia, há 
uma variação �tossociológica, em que a densidade, 
frequência e dominância das espécies são determinadas 
pelas variações topográ�cas, tipo de solo e pluviosidade 
(LIMA, 1994; DRUMOND et al, 2000). 

 A situação política e econômica do município de 
Petrolina modificou completamente a ocupação da 
terra no grupo de bacias de pequenos rios interiores 
(GI8), devido à implantação de grandes projetos 
de irrigação. Os perímetros irrigados da Codevasf 
substituíram a caatinga por áreas de fruticultura 
irrigadas. No entanto, apesar da intensa exploração 
humana nesse grupo de bacias, as APPs dos riachos 
estão parcialmente conservadas.

Salienta-se que o Programa de Ação Nacional de 
Combate à Desertificação/PAN-BRASIL, baseado 
nos estudos de Vasconcelos Sobrinho na Sudene 
(1982), apontou o município de Petrolina como ASD 
(BRASIL, 2004). Conforme Brito (2008), o caso de 

maior destaque é o do distrito da Tapera, localizado a 
35 km da sede de Petrolina.

A salinização do solo é um dos fatores que 
contribuem para o processo de desertificação. 
Segundo Cordeiro (1988) apud (BANCO DO 
NORDESTE, 1999), nas áreas de agricultura irrigadas 
é comum o surgimento de salinidade provocada pela 
água de irrigação, contendo concentrações elevadas 
de sais, decorrentes de práticas de manejo que não 
visam à conservação da capacidade produtiva dos 
solos, da ausência de sistemas de drenagem, e do uso 
indiscriminado e excessivo de fertilizantes.

No GI8, o município de Petrolina, em termos de 
áreas prioritárias para a conservação da caatinga, é 
considerado de importância biológica extrema e grau 
de vulnerabilidade média, sendo recomendado pelo 
Ministério do Meio Ambiente o uso sustentável dos 
recursos naturais, na publicação Biodiversidade da 
Caatinga: áreas e ações prioritárias para a conservação. 
(BRASIL, 2003).

De modo geral, o grupo de bacias de pequenos 
rios interiores 8 possui vegetação ciliar parcialmente 
conservada, mas sob intensa pressão antrópica devido, 
sobretudo, à fruticultura irrigada (Figura 58), devendo-
se atentar para as Áreas Susceptíveis à Deserti�cação.
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