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APRESENTAÇÃO

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, através de sua Diretoria de Recursos
Hídricos, apresenta o primeiro Plano Estadual de Recursos Hídricos de Pernambuco - PERH-PE,
elaborado com base em dados, informações e estudos disponíveis, complementados com novas
investigações,  pesquisas e estudos realizados para fins específicos deste planejamento, utilizando
as novas técnicas de simulação hidrológica, geoprocessamento e sensoriamento remoto.

Contou com a colaboração dos diversos órgãos estaduais, sem a qual este documento não poderia
ter sido elaborado. O processo de interação entre o PERH-PE e os demais planos setoriais de
desenvolvimento do  Estado foi de fundamental importância,  dentro da ótica de desenvolvimento
integrado, haja vista a influência que a água exerce em quase todas as atividades do homem.

Entende-se que, sem um plano de recursos hídricos, o planejamento econômico e social poderá não atingir os objetivos
desejados, porque a água poderá restringir ou até mesmo impedir o desenvolvimento. Por essa razão, o planejamento

hídrico não constitui um fim em si mesmo mas um meio para que os planos de desenvolvimento possam cumprir as suas
finalidades. Sendo a água  um bem econômico e social,  precisa ser preservada, aproveitada de forma racional e seus

benefícios distribuídos a toda sociedade.

O primeiro Plano Estadual de Recursos Hídricos de Pernambuco – PERH-PE vem
atender uma exigência das novas legislações federal e estadual sobre águas, que
estabelecem a obrigatoriedade de elaboração do plano estadual, considerando-o um
dos principais instrumentos para a implementação da política  de recursos hídricos. O
PERH-PE está preconizado no art. 15 da Lei 11.426 de 17/01/97, que define a Política e
o Sistema Estadual de Recursos Hídricos.

Os estudos levaram em consideração a formação de cenários, atual e futuros, estes
estabelecidos dentro de hipóteses prospectivas de desenvolvimento e subdivididos em
dois outros tipos de cenários, tendencial e desejável, que contemplam o uso e o controle
dos recursos hídricos.  O afastamento dessas hipóteses, entretanto, não comprometerá
o Plano, porque seu caráter dinâmico leva em conta sua periódica atualização, para
adaptá-lo às circunstâncias e às possíveis alterações decorrentes do aprofundamento
das informações e do processo de evolução  tecnológica, social e econômica, o que será
facilitado pela metodologia utilizada, que já contempla a natureza dinâmica do
planejamento.

Simultaneamente com a elaboração do Plano, a SECTMA/DRHI implantou e vem
aprimorando o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos – SIRH, além de
desenvolver ações sistemáticas no âmbito da gestão das águas, tais como:

- monitoramento hidrometeorológico e previsão de tempo e clima;
- processamento de dados hidrometeorológicos;
- suporte à decisão em tempo real;
- implantação do programa de gestão participativa, com a criação de comitês de bacias
e conselhos de usuários.
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Deve-se ainda ressaltar o apoio técnico da SECTMA/DRHI ao Governo do Estado, na
busca de  soluções para ampliação da oferta de água e para o uso racional e o controle
dos recursos hídricos, visando proporcionar economia e melhor utilização da água,
preservar a sua qualidade e evitar que ela se transforme em veículo de transmissão de
doenças.

O relatório final do Plano Estadual de Recursos Hídricos é composto de dez partes:

I – Introdução;
II – Divisão do Espaço Geográfico para Planejamento Hídrico;
III – Caracterização Climática;
IV – Recursos Hídricos Superficiais;
V – Recursos Hídricos Subterrâneos;
VI – Poluição Hídrica;
VII – Horizontes e Cenários do Planejamento Hídrico;
VIII – Demandas de Água;
IX – Balanço dos Recursos Hídricos;
X – Diretrizes, Programas e Ações.

É essencialmente um instrumento de planejamento, com vistas a estabelecer diretrizes
e propor ações dirigidas ao aproveitamento, controle, conservação, proteção e
recuperação dos recursos hídricos.

A documentação do Plano é constituída de oito volumes, dos quais seis reúnem as dez partes acima
referidas, acrescentando-se um atlas e um documento síntese.
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PARTE VI
POLUIÇÃO HÍDRICA

A qualidade das águas é um dos mais graves problemas que enfrenta o meio ambiente nos
dias atuais e particularmente nos países em desenvolvimento.
A preocupação do Governo Estadual com esse problema é demonstrada através da
Companhia Pernambucana de Meio Ambiente – CPRH, que iniciou um programa
sistemático de monitoramento mensal nos rios litorâneos do Estado em 1986, baseando-se
no enquadramento de 1981, para o qual  definiu uma rede de amostragem para coleta de
água e análise no laboratório da Empresa.

Foram determinados parâmetros físicos, químicos e bacteriológicos, indicadores básicos e
complementares de poluição orgânica, sanitária e de condições para preservação da biota
aquática. Os resultados são divulgados através de certificados de análises mensais e
relatórios anuais.

Nos locais onde os rios apresentam condições críticas de qualidade de água, são realizadas
coletas e análises específicas quanto ao teor de metais pesados, fenóis, agrotóxicos, etc., e
mais recentemente, até mesmo testes de toxidade  com indicadores biológicos.

1  - CONSIDERAÇÕES GERAIS

Para melhor entendimento do problema de poluição hídrica, são aqui reunidos alguns
aspectos legais e normativos, os principais indicadores de qualidade de água e o
enquadramento dos corpos d'agua.

1.1 - Bacias Hidrográficas e Rios Monitorados

O  quadro VI.1.1/1 apresenta as principais bacias dos rios do Estado e os rios monitorados
com indicação da Unidade de Planejamento Hídrico – UP

1.2 - Aspectos Legais e Normativos

Através do decreto-lei N.º  6.058,  foi instituída a Comissão Permanente de Proteção dos
Cursos de Água - CPPCA em 1946, quando a poluição dos rios da Zona da Mata causada
pelo lançamento dos resíduos  da  agroindústria açucareira já era preocupante.
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Em 1967, foi criada a Comissão Estadual de Controle da Poluição Ambiental - CECPA,
através Lei 6.058, em substituição à CPPCA.
Em  16.12.1976, pela Lei 7.267, foi criada a Companhia Pernambucana de Controle da
Poluição Ambiental e de Administração dos Recursos Hídricos, hoje Companhia
Pernambucana de Meio Ambiente - CPRH.

Quadro VI.1.1/1 - Bacias Hidrográficas e Rios Monitorados

Unidade de
Planejamento
Hídrico - UP

Bacia Hidrográfica Deságüe
Rios

Monitorados
em 1997

1 Goiana Mar x
14 Botafogo Canal de Santa Cruz x
14 Igarassu Canal de Santa Cruz x

14 Timbó Canal de Santa Cruz x
14 Paratibe Mar - Olinda x
14 Beberie Esturio Capibaribe x
2 Tejipió Estário Capibaribe X

2 Capibaribe                                  Mar X

15 Jaboatão                                     Mar x
15 Pirapama                                     Mar x
 3 Ipojuca Mar x
4 Sirinhaém Mar x
5 Una Mar x
6 Mundaú Rio São Francisco
7 Ipanema Rio São Francisco
8 Moxotó Rio São Francisco
9 Pajeú Rio São Francisco
10 Terra Nova Rio São Francisco
11 Brígida Rio São Francisco
12 Garças Rio São Francisco
13 Pontal Rio São Francisco

16 a 19 Grupo de Bacias de
Pequenos Rios Litorâneos

Mar

20 a 27 Grupo de Bacias de Pequenos
Rios Interiores

Rio São Francisco

28 Grupo de Bacias de pequenos
Rios Interiores

Curso  d'água no Ceará

29
Rede de drenagem
 da Ilha de Fernando de
Noronha

Mar
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O quadro VI.1.2/1 apresenta um resumo dos principais instrumentos normativos relativos à
Política de Recursos Hídricos. A competência para legislar sobre água no Brasil, apesar de
estar centralizada no Governo Federal, por força de dispositivo constitucional, está sob
competência de diversos órgãos a nível federal e estadual. Estes, com suas  ações isoladas e
atribuições normativas e operacionais, nos aspectos de quantidade e qualidade das águas,
enfrentam dificuldades para administração racional dos usos múltiplos. Órgãos e entidades,
interferindo nas diferentes regiões das bacias, vêm promovendo modificações nos
mananciais que muitas vezes inviabilizam o uso dos rios nos cursos inferiores. Somente o
estabelecimento de um sistema integrado e co-participativo de gestão dos recursos hídricos
evita a  continuidade de conflitos envolvendo o uso da água.

Quadro VI.1.2/1 - Principais Documentos Normativos

Assunto Decreto - Lei /
Lei Data

Código de Águas 24.043 10.06.34
Código Florestal 4.771 15.09.65
Código de Caça 5.197  03.01.67
Código de Pesca 221  28.02.67
Política Nacional de Saneamento 5.318 26.09.67

949 13.10.69
Código de Mineração 227  28.02.67

318  14.03.67
Estatuto da Terra 4.504  30.11.64
Limpeza de bacias hidráulicas 3.824  23.11.60
Conselho Nacional de Controle da Poluição Ambiental –
CONAMA 303 28.02.67
Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA / MINTER 73.030 30.10.73
Controle da poluição por atividades industriais 1.413 14.08.75
Medidas para  controle da poluição industrial 76.389 03.10.75
Proibição do lançamento do vinhoto em qualquer coleção
hídrica / modifica Artigo 8, do decreto No. 76.389 85.206 25.09.80
Política Nacional do Meio Ambiente
 Regulamenta a Lei No 6.894

   6.938
86. 955

31.08.81
18.02.82

Dispõe sobre a inspeção e a fiscalização da produção e do
comércio de agroquímicos
 Regulamenta leis : 6.938 e 6.902

 6.894

88.351

16.12.80

01.06.83
Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos
causados ao meio Ambiente 7.347 24.07.85
Fabricação de detergentes não - biodegradáveis   7.365 13.09.85
Dispõe sobre a extinção da SEMA/ cria o Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA.
Altera a Lei No 6.938, de 31.08.81

   7.735

7.804

22.02.89

18.07.89
Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema
Nacional de gerenciamento de Recursos Hídricos,
regulamenta o inciso XIX do Art. 21 da Constituição
Federal. 9.433  08.01.97
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Assunto Decreto - Lei /
Lei Data

RESOLUÇÕES DO CONAMA - Conselho Nacional do Meio
Ambiente
Classificação das águas doces, salobras e salinas No. 20     18.6.86
 Licenciamento das obras de saneamento N o.  5 15.6.88
 Lei do Meio Ambiente -  define crimes contra o meio
ambiente, torna possível aplicar  penalidades e  regulamenta  a
cooperação internacional. 9.605 13.2.98

Fonte : PQA-Relatório 1 - CONTÉCNICA, 1997, IBAMA - PPROALI.DOC, 1998

A Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos
Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, reflete a
compreensão de tal necessidade pelo Governo Federal.

1.3 – Principais Indicadores de Qualidade da Água

Os principais indicadores adotados para determinar a qualidade da água são discriminados e
descritos a seguir.

1.3.1 - Oxigênio Dissolvido – OD

Os níveis de oxigênio dissolvido (OD) indicam a capacidade de um corpo d’água natural
manter a vida aquática.O oxigênio dissolvido em níveis adequado é essencial para a
manutenção de processos de autodepuração em sistemas aquáticos naturais e estações de
tratamento de esgoto.

Através de medição do teor de oxigênio dissolvido podem ser avaliados os efeitos de
resíduos oxidáveis sobre águas receptoras e a eficiência do tratamento dos esgotos, durante a
oxidação bioquímica.

1.3.2 - Demanda Bioquímica de Oxigênio

A (DBO) demanda bioquímica de oxigênio de uma água é a quantidade de oxigênio
necessária para oxidar a matéria orgânica por decomposição microbiana aeróbia para uma
forma inorgânica estável, determinada em laboratório num teste padrão. É normalmente
considerada como a quantidade de oxigênio consumida durante um determinado período de
tempo, numa temperatura de incubação específica. Um período de tempo de 5 dias, numa
temperatura de incubação de 20ºC, é usado e referido como DBO5 .
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Os maiores aumentos em termos de DBO, num copo d’água, são provocados por despejos de
origem orgânica. A presença de um teor de matéria orgânica pode induzir à completa
extinção de oxigênio na água, provocando o desaparecimento de peixes e outras formas de
vida aquática.

Um elevado valor da DBO pode indicar um incremento da micro-flora  presente e interferir
no equilíbrio da vida aquática, além de produzir sabores e odores desagradáveis e, ainda,
obstruir os filtros de areia utilizados nas estações de tratamento de água.
Pelo fato da DBO somente medir a quantidade de oxigênio consumido mum teste
padronizado, ela não indica a presença de matéria não biodegradável, nem leva em
consideração o efeito tóxico ou inibidor de materiais sobre a atividade microbiana.

1.3.3 - Bactérias do Grupo dos Coliformes

As bactérias do grupo dos coliformes são consideradas os principais indicadores de
contaminação fecal. O grupo dos coliformes é formado por um número de bactérias que
inclui vários gêneros.

O uso da bactéria coliforme fecal – colifecal, para indicar poluição sanitária mostra-se mais
significativa que o uso da bactéria ″coliforme total″, porque as bactérias fecais estão restritas
ao trato intestinal de animais de sangue quente. A determinação da concentração dos
coliformes assume importância como parâmetro indicador da possibilidade da existência de
microorganismos patogênicos, responsáveis pela transmissão de doenças de veiculação
hídrica, tais como febre tifóide, febre paratifóide, disenteria bacilar e cólera.

A Organização Mundial da Saúde – OMS classifica as água com coliformes fecais  num
patamar acima de 20 mil NMP/100 mL como altamente poluídas e impróprias para
abastecimento de água. Considera ainda que, se não houver outra fonte disponível, deve-se
excepcionalmente, submeter essas águas a um tratamento mais elaborado do que o
convencional, para fins de abastecimento público.

1.3.4 - Índice de Qualidade de Água – IQA

Com o intuito de facilitar a interpretação das informações de qualidade de água, de forma
abrangente e útil, a Companhia de Tecnologia de Saneamento de São Paulo – CETESB, a
partir de um estudo realizado pela “ National Sanitation Foundation ” dos Estado Unidos,
adaptou e desenvolveu o índice de Qualidade das Águas – IQA adotado no Brasil. Este
conceito agrega 9 parâmetros relevantes para a avaliação da qualidade das águas, tendo
como determinante principal a sua utilização para abastecimento público.

A criação do IQA baseou-se numa pesquisa de opinião feita junto a profissionais de distintas
especialidades, os quais indicaram os parâmetros a serem analisados, o peso relativo dos
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mesmos e a condição em que se apresentava cada um dos parâmetros, segundo uma escala
de valores. Foram sugeridos 35 parâmetros indicadores de qualidade de água dos quais, se
selecionou apenas 9 . Para estes, a critério de cada profissional, foram estabelecidas curvas
de variação da qualidade da água de acordo com o estado, ou a condição, de cada parâmetro.
Essas curvas foram sintetizadas em um conjunto de curvas médias, uma para cada
parâmetro.

O IQA é determinado pelo produtório ponderado dos seguintes parâmetros:
•  Temperatura ;
•  Potencial Hidrogeniônico – pH;
•  Oxigênio Dissolvido – OD;
•  Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO;
•  Coliformes Fecais – CF;
•  Nitrogênio Total;
•  Resíduo Total;
•  Fosfato Total e
•  Turbidez;

que fornece um número entre 0 e 100, como um conceito de qualidade.

Este conceito foi relacionado a uma condição de qualidade de água para abastecimento
público, conforme quadro VI.1.3/1

       Quadro VI.1.3/1 - Qualidade da Água em Função do IQA

Qualidade da Água
Valor do

 Índice - IQA
Calculado

Excelente 80 - 100
Boa 52 - 79
Aceitável 37 - 51
Ruim 20 - 36
Péssima 0 - 19

1.3.5 - Indicadores de Potabilidade da Água

Através da literatura vigente, legislação padrão de potabilidade de água (Portaria do
Ministério da Saúde 56BSB de 12.03.77, complementada pela 36 MS de 19 de janeiro de
1990) e CONAMA 20, adotou-se uma faixa de variação dos parâmetros. A análise dos
resultados obtidos pelo laboratório da COMPESA foi elaborada visando identificar os
aspectos mais favoráveis e prejudiciais oferecidos pelo conjunto de determinações
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apresentado para a água dos mananciais. No quadro VI.1.3/2, tem-se os valores adotados
para melhor aproveitamento de água bruta.

1.4 - Enquadramento dos Cursos d' Água

Em 1981, o Governo de Pernambuco classificou os cursos d’água interiores com base nos
parâmetros que deveriam possuir para atender as necessidades das comunidades , isto é, de
acordo com o uso preponderante que se pretendia dar aos mesmos. Foram, então, as classes
das águas para os usos, conforme quadro VI .1.4/1

      Quadro VI.1.3/2 - Limites para melhor aproveitamento de água bruta

Elementos / Parâmetros Limite

Mínimo Máximo
ALCALINIDADE  (MG/L CA

CO3)
30 500

CONDUTIVIDADE ELÉTRICA
MICROSIEMENS/CM

- 600

COR ( OH EM PT/CO) - 75
DQO ( MG/L) - PRESENÇA

DUREZA TOTAL (MG/L CA
CO3)

50 500

FERRO TOTAL ( MG/LFE) - 0,3

FLUORETOS (MG/ L F) 1,0 1,7
FOSFATO TOTAL ( MG/L

PO4)
0,01 0,03

MANGANÊS (MG/L MN) - 0,1
AMÔNIACO (MG/L) -

                NITRATO -
                NITRITO -

OXIGÊNIO CONSUMIDO
 (MG/L)

- 5

OXIGÊNIO DISSOLVIDO
(MG/L)

- 4

DBO (MG/L) - 5
PH (POT H) 6,5 8,5

SULFATO ( MG/L SO 4) - 50
TURBIDEZ (UT) 30 100

Qadro VI.1.4/1 - Classes das Águas
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Destino das Águas Classes das águas
1 2 3 4

1. Abastecimento doméstico :
                a. sem tratamento prévio ou com simples desinfeção
                b. após tratamento convencional
                c. após tratamento avançado
2. Agricultura irrigada de produtos de consumo "in  natura”
3. Recreação de contato primário (natação, esqui-aquático ,
mergulho)

4. Preservação de peixes (e demais espécies da fauna e da flora )
5. Dessedentação de rebanhos
6. Navegação
7. Harmonia paisagística
8. Abastecimento industrial
9. Irrigação
10. Usos menos exigentes

Esta classificação está fundamentada na Portaria GM No 013, de 15 de janeiro de 1976, do
antigo Ministério do Interior.

O enquadramento dos cursos de água do Estado é mostrado nos  desenhos que fazem parte
do capítulo 5 - ANEXOS.

2 - CARGAS POLUIDORAS

As cargas poluidoras são diversas, sendo as efluentes industriais e os esgotos domésticos as mais
importantes, podendo-se ainda destacar o chorume escoado dos lixões e os agrotóxicos.

2.1 - Cargas Poluidoras Industriais

Mudanças na economia nacional vêm contribuindo para modificação do cenário industrial de
Pernambuco, a exemplo da tradicional indústria sucroalcooleira, que era composta por 47
unidades fabris,situadas na Zona da Mata, reduzindo-se, em uma década, a 34 usinas e
destilarias, que processam  quase a mesma produção de cana-de-açúcar.
O parque têxtil, há 30 anos atrás, um dos mais importantes da América do Sul, foi sendo
reduzido mais rapidamente a partir da crise de algodão da década de 70, época  do surto  do
bicudo nos campos de produção no Sertão. Mais recentemente, a globalização da economia
contribuiu para que unidades com maquinaria de pouco rendimento  fechassem as portas,
embora desse lugar à abertura de novas têxteis com equipamento de ponta:



PERH-PE
VOLUME 4

O fechamento de unidades industriais ou repasse das firmas para outros grupos vem, nos
últimos anos, se tornando um processo rápido, muitas vezes sequer comunicado ao cadastro
de indústrias da CPRH.

Das 1.020 indústrias constantes do cadastro, apenas 113 foram consideradas geradoras de
efluentes com carga orgânica potencial. Algumas vêm mantendo unidades de tratamento que
reduzem sobremaneira a carga efetiva que chega aos riosExemplos de cargas poluidoras são
mostrados nas fotos VI.2.1/1 e VI. 2.2/2 Não fosse a fertirrigação, a contribuição dessas
indústrias e o empenho da CPRH, os cursos de água e mananciais da região poderiam estar
em situação mais precária quanto à qualidade de suas águas.
Para efeito do levantamento,realizado tomou-se como carga poluidora somente a parcela
orgânica produzida nessas unidades em termos de demanda bioquímica de oxigênio – DBO.
Elaborou-se o quadro VI.2.1/1, por bacia hidrográfica, indicando os tipos de indústrias,
poluidoras, para auxiliar a avaliação do resíduo que é produzido pelo processo de fabricação.
Foram incluídas outras fontes de poluição, para melhor caracterizar os problemas que
poderão surgir em cada vale.

2.1.1 - Carga Poluidora

Tomou-se, para avaliação da carga poluidora orgânica de origem industrial, o potencial de
produção de cada unidade industrial em termos de demanda bioquímica de oxigênio - DBO

Açude pulmão à beira do
rio Sirinhaém margem
esquerda onde o maciço
não tem folga, ficando
susceptível ao galgamento.
15.3.98 .  Foto VI.2.1/2

Aspecto da fermentação do
vinhoto à beira do Sirinhaém.
15.3.98.  Foto VI. 2.1/1
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diária. Assim são consideradas apenas as indústrias que geram resíduos líquidos como
efluentes que estejam, ou não, sendo lançados diretamente nas coleções hídricas.

Para estimativa do potencial poluidor das usinas foram tomadas as parcelas correspondentes
à lavagem da cana, da coluna barométrica, lavagem do piso da unidade fabril, além do
próprio vinhoto.

O levantamento das cargas poluidoras potenciais foi elaborado por bacia hidrográfica,
tomando como equivalente populacional a razão de 54g /pessoa/ dia de DBO (quadro
VI.2.1/2).

Estimou-se a carga poluidora potencial  total em cerca de 1,4 mil toneladas de DBO/dia que,
na época de entressafra da indústria sucroalcooleira cai para aproximadamente 63,6 t, uma
redução a 4,5% do total. Em equivalente populacional, a carga poluidora potencial
corresponde a uma população 3,46 vezes  maior do que a do Estado ( 25,6 milhões de
pessoas ), produzindo esgotos brutos. Na entressafra, o acréscimo é de apenas 0,16 ( 1,17
milhão de pessoas ) para uma população de 7.399.131 de habitantes ( IBGE,1996), conforme
quadro VI.2.1/3

O maior potencial poluidor na situação de safra da indústria sucroalcooleira é hoje
encontrado na bacia do rio Goiana, seguida da do Una, Pirapama, Sirinhaém e Ipojuca,
fig. VI.2.1/1.

Em situação de entressafra as pequenas bacias interiores que deságuam no rio São Francisco
representam um maior potencial, embora esta carga corresponda às unidades de Petrolina  e
de Santa Maria da Boa Vista.

O potencial poluidor da Zona da Mata é mais representativo por se localizar em bacias com
menor potencial hídrico do que o São Francisco e, principalmente nos rios Pirapama e
Ipojuca. Não menos relevantes são as contribuições industriais nas bacias dos rios Jaboatão,
Timbó, Capibaribe, Igarassu e Goiana, dentre outras.

2.1.2 - Carga Poluidora Remanescente

As cargas remanescentes ou, que são estimadas como estejam efetivamente sendo lançadas
aos corpos de água, foram calculadas a partir da eficiência  do sistema de tratamento de cada
unidade industrial.

As cargas poluidoras  remanescentes ou seja, estimadas como efetivas, foram tomadas como
as que correspondem à parcela que permanece no efluente industrial após o tratamento, antes
de lançamento aos rios. O resíduo industrial efetivo foi calculado também no que dispõe a
CPRH no seu Cadastro.
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A carga remanescente obtida foi de 123,8  e  27,4 t DBO/dia nas duas situações de safra e
entressafra correspondendo a uma redução da carga poluidora potencial   em  91  e  57%
respectivamente. As maiores cargas remanescentes são ainda encontradas nas bacias dos rios
Una, Goiana, Ipojuca, Sirinhaém, afluentes do São Francisco e Jaboatão (fig. VI.2.1/2).

Foto VI.2.1/3

Na época de entressafra das agro-indústria canavieira, o maior potencial poluidor efetivo está
instalado na bacia do Ipojuca, seguida da do Capibaribe, Jaboatão, Paratibe, isto sem
considerar as bacias de afluentes do São Francisco.

2.2 - Hierarquização das Fontes Poluidoras Industriais

2.2.1 - Carga Poluidora Potencial

Uma vez relacionadas, as indústrias e suas cargas poluidoras foram organizadas em ordem
decrescente de produção de efluentes, de modo a facilitar a visualização das unidades mais
poluidoras (quadro VI.2.2/1).

Dentre elas, verifica-se que a indústria sucroalcooleira é ainda, em termos de carga orgânica
em DBO, o mais elevado potencial pois, apenas 24  usinas/destilarias  produzem  cerca de
90% da carga poluidora potencial de todo o Estado. Já 56 indústrias produzem 99% da
carga poluidora total, dentre as 113 unidades cadastradas como geradores de efluentes com
carga orgânica (figs. VI.2.2/1 e VI.2.2/2).

2.2.2 - Cargas Poluidoras Remanescentes

Tomando-se as cargas poluidoras remanescentes tem-se o total de 123 t DBO/dia dos quais
90% são produzidos por apenas 21 indústrias, das quais 16 são indústrias sucro-alcooleiras.

Rio Sirinhaém. Ao fundo a Usina
Trapiche, na margem esquerda. Açude
pulmão está  localizado à esquerda da
unidade fabril 15.3.98
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O total de 99% dessa carga é atribuído a apenas 43 indústrias do Estado (quadro VI.2.2/2 e
figura VI.2.2/3).

2.3 - Cargas Poluidoras nas Bacias Litorâneas

A CPRH vem monitorando sistematicamente as bacias litorâneas uma vez que 98% da carga
poluidora orgânica total e 87% da remanescente são geradas nesta região, representando um
equivalente populacional de 25 milhões de pessoas que corresponde a 3,4 vezes a população
do estado (quadro VI.2.3/1).

É nesta região onde mora  cerca de 57% da população do Estado, considerando apenas as
Zonas da Mata e Metropolitana do Recife, tendo maior representatividade, se considerada a
parcela da população do Agreste nas bacias do Una, Ipojuca e Capibaribe.

Assim, de um modo geral, os rios cujas  bacias abrigam o parque industrial com maior
potencial poluidor em termos de carga orgânica e, de maior população, são monitorados
quanto aos padrões de qualidade de água.

2.4 - Poluição por Esgotos Domésticos

Considerando o número de domicílios informados no Censo de 1991 que lançam seus
esgotos na rede de drenagem, tem-se uma carga poluidora potencial em termos de DBO de
226 t por dia. Esta carga eqüivale aos esgotos sanitários de uma população de cerca de 4,3
milhões de habitantes (ver quadro VI.2.4/1 a VI.2.4/3).

A parcela efetiva dos esgotos, cuja  carga total é reduzida através de fossas e tratamento, foi
estimada como de 175 t  de DBO/dia, o que corresponde a efluentes de uma população de
cerca de 3,2 milhões de habitantes (quadro VI.2.4/2).

2.5 - Poluição Industrial  e por Esgotos Domésticos

Foram formuladas hipóteses de poluição com a carga total poluidora na safra, na entressafra,
em situação de esgotos brutos e tratando conforme os índices adotados. Nas três hipóteses  o
potencial das indústrias é  significante.
Tomando-se a carga poluidora industrial remanescente, esta  carga corresponde a 41% da
poluição dos rios enquanto, na entressafra da indústria sucro-alcooleira, as indústrias
representam apenas 14%  da poluição total em termos orgânicos (quadro VI.2.5/1 a 4).

 Havendo a eficiência adequada nos tratamentos dos efluentes industriais e, mantendo estes
níveis estimados, vê-se que a poluição efetiva na época da entressafra da indústria sucro-
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alcooleira é mais representativa pela parcela dos esgotos domésticos ligados às galerias
pluviais ou lançados diretamente às margens dos rios.

Os esgotos domésticos não só representam poluição orgânica para as águas, mas têm como
grande inconveniência o aspecto de contaminação por organismos patogênicos,
inviabilizando  o uso nas mais variadas  atividades socioeconômicas. Grande parte das
indústrias do Estado é alimentícia, como a sucroalcooleira, que necessita usar as águas dos
rios para lavagem de cana. Os níveis atuais de contaminação podem tornar o usoda água
inadequado para abastecimento das populações, atividades de contato primário como
balneabilidade, etc. .

Já as indústrias que geram efluentes tóxicos, decorrentes de seu processo fabril, inviabilizam
os trechos dos rios sob sua influência, ao adotarem procedimentos de operação negligentes.

A liberação de cargas poluidoras industriais acima do normal é facilmente identificada pela
população. A CPRH poderá ser acionada mas, a depender da distância onde ocorrer o
incidente, a fiscalização poderá alcançar o local  horas depois do evento, sem  condições de
comprovar a ocorrência.

Esta dificuldade é mais notada na região estuarina, onde os movimentos das marés
promovem rápida diluição e deslocamento da pluma poluidora e o nível médio da maré
geralmente encobre as saídas das canalizações de lançamento das unidades fabris.

     Foto VI.2.5/1

2.6 - Outras Fontes Poluidoras

2.6.1 - Saneamento  Ambiental

Rio Jaboatão, escuma na superfície no
reservatório da barragem de nível do
Quartel do 14 BIMZ do Exército, em
15.fev. 98.
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O lixo jogado às margens dos rios e canais ou diretamente em suas águas, se constituem em
cargas poluidoras orgânicas ou tóxicas já significativas. O chorume escoado dos lixões das
periferias urbanas, principalmente daqueles situados na RMR, são de elevado potencial
poluidor.

As margens dos rios em zonas urbanas, invadidas por palafitas ou casas sem saneamento,
são hoje encontradas nas principais cidades das bacias litorâneas. Os rios nesses trechos,
embora muito contaminados, ainda são utilizados para lavagem de roupas, criatório de
animais domésticos e lazer, atividades estas que expõem a população à contração de
endemias de veiculação hídrica.

Os índices de incidência de doenças de veiculação hídrica como cólera, leptospirose e
esquistossomose são significativos em várias  regiões do Estado, sendo esta última mais
grave na Zona da Mata ( Secretaria da Saúde - SINAN ).

2.6.2 - Agricultura

A fertilização dos campos agricultáveis e o combate às pragas através de defensivos
químicos vêm crescendo mais rapidamente a partir da década de 70 enquanto, “o aumento
do consumo em 44 % por área plantada, em apenas dez anos é mais preocupante pois, não
se constituí em benefício, segundo a  EMBRAPA” ( O GLOBO, 22 de março de 1998 ).

Do mesmo artigo de jornal, “o Sistema Nacional de Informação Tóxico - Farmacológico,
SINITOX informa que intoxicações por agrotóxicos cresceram  18 % apenas no período
1993 - 1995 enquanto, o Ministério da Saúde revela a morte anual de 10.000 pessoas
intoxicadas por estes produtos.”

                              
                                    
  
                                                         Canal dos Bultrins -
Bacia do Paratibe
Fev. 1998  Foto VI 2.6/1
                Estuário do Beberibe,invensões das
margens em hora de baixamar, fev 98
Foto VI 2 6/2
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Do mesmo artigo de jornal, “o Sistema Nacional de Informação Tóxico - Farmacológico,
SINITOX informa que intoxicações por agrotóxicos cresceram  1 % apenas no período
1993 - 1995 enquanto, o Ministério da Saúde revela a morte anual de 10.000 pessoas
intoxicadas por estes produtos.”

Esses agrotóxicos elevam  a  toxidade dos solos e por conseguinte das águas nos cursos  que
drenam  áreas de cultura intensiva.

3 – MONITORAMENTO SISTEMÁTICO DA QUALIDADE DA ÁGUA

Fazem parte do Monitoramento Sistemático de Bacias da CPRH as principais bacias
litorâneas, o Canal de Santa Cruz e o rio São Francisco. A estação de IBÓ no rio São
Francisco e a de São Lourenço da Mata, no Capibaribe, integram o Sistema de
Monitoramento da ONU - GEM’s Water.

A relação das estações da rede de monitoramento de cada rio com a indicação da localização
está apresentada no quadro VI.3.0/1. A codificação  tomou uma  nomenclatura que indica o
nome do rio, sua classe e número da estação, na seguinte forma :

            LL  c  -  nn

onde,    LL - indica o nome da bacia do rio com duas letras;
               c - indica a classe do rio onde a estação se localiza e
             nn - indica o número da estação.

Em 1997 foram monitoradas as estações de 13 rios, integrantes de 7 unidades de
planejamento hídrico do Plano Estadual de Recursos Hídricos, o Canal de Santa Cruz e o rio
São Francisco, conforme quadro VI.3.0/2. Os diagramas unifilares constituem numa
representação gráfica da bacia, com a rede de drenagem principal  e a indicação das fontes
poluidoras mais importantes, assim como a situação dos pontos de amostragem.

De um modo geral, a amostragem é feita através de uma única coleta no ponto da estação,
geralmente com intrusão de água de superfície, durante um  dia ou em dias consecutivos
para as bacias maiores.

Tem-se no quadro VI.3.0/3 os meses monitorados no ano de 1997 em cada  bacia havendo,
contudo, meses em que certas estações não foram monitoradas, como por exemplo a IP2-25
e IP2-70 no Ipojuca, a GO2-65 no Goiana e a JB3-75 no Jaboatão, dentre outras.
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Quadro VI.3.0/1  -  Estações de Amostragem Ativas da Rede de Monitoramento da
CPRH

BACIA DO RIO GOIANA
ESTAÇÕES ATIVAS RIO   /   LOCALIZAÇÃO

GO  2-05 Rio Capibaribe -  Mirim, jusante da cidade de Macaparana e
montante da Usina Nossa Senhora de Lourdes

GO  2-15 Rio Capibaribe – Mirim, jusante da cidade de Timbaúba.
GO  2-35 Riacho Camutanga, jusante da Usina Central Olho D’água
GO  2-53 Rio Sirigí, próximo a sua foz, na propriedade de Barra.
GO  2-60 Rio Capibaribe Mirim, na Ponte da PE-075.
GO  2-65 Rio Capibaribe – Mirim, a jusante da PONSA e a montante da

Usina Nossa Senhora das Maravilhas
GO  2-67 Rio Capibaribe – Mirim, na ponte da BR-101, a jusante da Usina

N. Sra. das Maravilhas
GO  2-68 Canal de Goiana, na ponte da BR-101, a jusante de Goiana.
GO  2-75  Rio Tracunhaém, a jusante da Usina Matary.
GO  2-80 Rio Tracunhaém, na ponte da antiga entrada de acesso a Goiana,

a jusante da Usina Santa Teresa.
GO  3-85 Rio Goiana, após receber os seus formadores e o Canal de

Goiana no Engenho Barreirinha.

BACIA DO RIO BOTAFOGO
ESTAÇÕES ATIVAS RIO   /   LOCALIZAÇÃO

BF  2-20 Rio Botafogo, em frente à Vila Araripe, 400 m à jusante da
Cia. Agro - Industrial de Igarassu.

BF  2-30 Botafogo, à jusante da Indústria INAGRO, ponte na BR-101-
Norte.

BACIA DO RIO IGARASSU
ESTAÇÕES ATIVAS RIO   /   LOCALIZAÇÃO

IG  2-30 Riacho do Paulo, jusante da Indústria  Elekeiroz do Nordeste.
(fechada)

IG  2-55 Rio Igarassu, antiga ponte de acesso à cidade de Igarassu
IG  2-60 Rio Tabatinga, ponte na PE - 035.

BACIA DO RIO PARATIBE
ESTAÇÕES ATIVAS RIO   /   LOCALIZAÇÃO

PA  2-25 Rio Paratibe, à jusante dos Conjuntos Habitacionais Muribeca e
da cidade de Paulista.

PA  2-50 Rio Paratibe, ponte na PE-01 que liga Rio Doce ao Janga.

BACIA DO RIO TIMBÓ
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ESTAÇÕES ATIVAS RIO   /   LOCALIZAÇÃO
TB  2-30 Rio Timbó, à jusante da antiga indústrias GE/ALBA
TB  2-35 Arroio Desterro, à jusante da antiga Indústria Wolf do Brasil

S.A.

CANAL DE SANTA CRUZ
ESTAÇÕES ATIVAS RIO   /   LOCALIZAÇÃO

SC  2-30 Canal de Santa Cruz, ponte que liga a localidade de
Itapissuma a Ilha de Itamaracá.

BACIA DO RIO BEBERIBE
ESTAÇÕES ATIVAS RIO   /   LOCALIZAÇÃO

BE  2-11 Rio Beberibe, na captação de água da COMPESA, em Caixa
D’água.

BE  2-30 Rio Morno, afluente do rio Beberibe pela margem direita,
ponte sobre o mesmo na Estrada do Cumbe, acesso à Linha do
Tiro.

BE  3-35 Rio Beberibe, ponte sobre o mesmo na rua Dalva de Oliveira,
em frente a Indústria de Bebidas Antártica.

BE  2-45 Riacho Lava Tripa, afluente do Beberibe pela margem
esquerda, na sua foz situada à Av. Presidente Kennedy.

BE  3-50 Rio Beberibe, na ponte de acesso a Peixinhos, após receber o
Canal Vasco da Gama.

BACIA DO RIO CAPIBARIBE
ESTAÇÕES ATIVAS RIO   /   LOCALIZAÇÃO

CB  2-10 Rio Capibaribe, jusante da cidade de Limoeiro, estrada carroçável
que atravessa o leito do mesmo.

CB  2-30 Rio Capibaribe, 2 km à jusante da Usina Petribu.
CB  2-40 Rio Capibaribe, jusante da cidade de Paudalho, na ponte da BR-408.
CB  2-55 Rio Goitá, afluente do Capibaribe pela margem direita, antes do seu

deságüe.
CB  2-60 Rio Capibaribe, após receber seus afluentes Goitá e Tapacurá, ponte

à montante da Usina Tiúma.
CB  2-65 Rio Tapacurá, afluente do Capibaribe pela margem direita, local da

barragem do Tapacurá, captações d’água pela COMPESA.
CB  2-70 Rio Capibaribe, 500m à jusante da Usina Tiúma.
CB  2-72 Rio Capibaribe, na antiga barragem, a jusante de São Lourenço da

Mata.
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ESTAÇÕES ATIVAS RIO   /   LOCALIZAÇÃO
CB  2-80 Rio Capibaribe, ponte sobre o mesmo, ao final da Av. Caxangá.
CB  2-90 Rio Capibaribe, no Parque de Santana, ponte de pedestre sobre o rio.
CB  2-95 Rio Capibaribe, ponte sobre o mesmo, na rua Engº Abdias de

Carvalho, Ilha do Retiro, em frente ao Sport Club Recife.

BACIA DO RIO TEJIPIÓ
ESTAÇÕES ATIVAS RIO   /   LOCALIZAÇÃO

TJ  3-23 Rio Tejipió, na ponte do Motocolombó
TJ  3-25 Rio Tejipió, próximo a Bacia do Pina, jusante da antiga Indústria

Bacardi, na ponte Paulo Guerra.

BACIA DO RIO JABOATÃO
ESTAÇÕES ATIVAS RIO   /   LOCALIZAÇÃO

JB  2-10 Rio Jaboatão, jusante da cidade de Moreno.
JB  2-15 Rio Jaboatão, montante da Usina Bulhões e barragem de captação

d’água da usina.
JB  3-20 Rio Jaboatão, jusante da Usina Bulhões, ponte de pedestre próximo a

Av. Gal. Dantas Barreto.
JB  3-22 Rio Jaboatão, a montante da confluência com o rio Duas Unas e

jusante de parte da área urbana da Cidade de Jaboatão
JB  3-35 Rio Duas Unas, próximo a sua foz, na cidade de Jaboatão, perto do

Ginásio da REFNE.
JB  3-41 Rio Jaboatão, na ponte Armindo Moura, por trás do 14 BIMZ do

Exército, em Jaboatão.
JB  3-55 Rio Jaboatão, ponte em concreto, após receber o rio Suassuna,

próximo a antiga Usina Muribeca.
JB  3-75 Rio Jaboatão, na ponte da BR-101 em Potezinha.

BACIA DO RIO PIRAPAMA
ESTAÇÕES ATIVAS RIO   /   LOCALIZAÇÃO

PP  2-10 Rio Pirapama, na ponte do antigo Engenho Pirapama, 2,5 km à
jusante do Engenho Pitú.

PP  2-20 Rio Pirapama, à jusante do Engenho Cachoeirinha.
PP  2-30 Rio Pirapama, ponte no mesmo à jusante do deságüe do Riacho Dois

Braços.
PP  2-50 Rio Pirapama, local da barragem de captação d’água pela

COMPESA, antes do Cotonifício José Rufino.
PP  3-68 Rio Gurjaú, ponte na antiga rodovia, 200m à montante da ponte na

BR-101-sul
PP  3-75 Rio Pirapama, ponte na estrada de acesso ao antigo Engenho Cedro.
PP  3-80 Rio Pirapama, ponte em estrada de acesso, à jusante da Refinações de

Milho do Brasil Ltda.
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BACIA DO RIO IPOJUCA
ESTAÇÕES ATIVAS RIO   /   LOCALIZAÇÃO

IP  2-10 Rio Ipojuca, passagem molhada no povoado de Santa Luzia, à jusante
de Sanharó.

IP  2-25 Rio Bituri, à jusante da Mafisa em Belo Jardim.
IP  2-32 Rio Ipojuca, na ponte da BR-232, à jusante de Belo Jardim.
IP  2-40 Rio Ipojuca, passagem molhada de acesso ao Alto do Moura, a

montante do Distrito Industrial de Caruaru.
IP  2-50 Rio Ipojuca, na Vila do Cedro (COAHB III), à jusante da cidade de

Caruaru.
IP  2-55 Rio Ipojuca, na ponte da BR-232, a montante de Gravatá.
IP  2-64 Rio Ipojuca, na ponte à jusante de Chã Grande.
IP  2-70 Rio Ipojuca, ponte à jusante da Usina União Indústria.
IP  2-85 Rio Ipojuca, ponte na BR-101 à jusante da cidade de Escada.
IP  2-90 Rio Ipojuca, ponte na PE-60, à jusante da Usina Ipojuca(km 17).
IP  2-95 Rio Ipojuca, à jusante da Usina Salgado.

BACIA DO RIO SIRINHAÉM
ESTAÇÕES ATIVAS RIO   /   LOCALIZAÇÃO

SI  2-02 Riacho Bonito, jusante da cidade de Bonito.
SI  2-03 Riacho Tanque das Piabas, jusante de Barra de Guabiraba.
SI  2-20 Rio Amaraji, próximo a sua foz, jusante da Usina Estreliana, ponte na

PE-073 ( fechando )
SI  2-45 Rio Sirinhaém, jusante da Usina Cucaú, na ponte da PE-073, após a

localidade de Cucaú.
SI  2-55 Rio Sirinhaém, após receber o afluente Trapiche, na ponte da PE-

060.

DA BACIA DO RIO UNA
ESTAÇÕES ATIVAS RIO   /   LOCALIZAÇÃO

UN  2-04 Rio Una, em frente ao Sítio Barra de Timbó, a jusante de Batateira
UN  2-25 Rio Pirangi, na Ponte da PE-125, à jusante da Destilaria São Luíz
UN  2-30 Rio Panelas à jusante da Usina Frei Caneca, na Cidade de Jaqueira
UN  2-35 Rio Una à jusante da cidade de Palmares, na ponte sobre a BR - 101
UN  2-42 Rio Una, na Ponte da PE-96 à jusante da Água Preta.
UN  2-45 Rio Una, jusante da cidade de Barreiros, ponte sobre a PE-60

Fonte : CPRH, RECIFE  -  1998
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Quadro VI.3.0/2 - Estações de Amostragem do Programa Sistemático da CPRH

Rios Estações de Amostragem
Goiana GO2-

05
GO2-

15
GO2-

35
GO2-

53
GO2-

60
GO2-

65
GO2-

67
GO2-

68
GO2-

75
GO2-

80
GO3-

85
Botafogo BF 2-

20
BF 2-

30
Igarassu IG 2-

30
IG 2-

55
IG 2-

60
Canal S.
Cruz

SC 2-
30

Timbó TB 2-
30

TB 2-
35

Paratibe PA 2-
25

PA 2-
50

Beberibe BE2-
11

BE2-
30

BE3-
35

BE2-
45

BE3-
50

Capibarib
e

CB2-
10

CB2-
30

CB2-
40

CB2-
55

CB2-
60

CB2-
65

CB2-
72

CB2-
80

CB2-
90

CB2-
95

Tejipió TJ 3-
23

TJ 3-
25

Jaboatão JB 2-
10

JB 2-
15

JB 3-
20

JB 3-
22

JB 3-
35

JB 3-
41

JB 3-
55

JB 3-
75

Pirapama PP 2-
10

PP 2-
20

PP 2-
30

PP 2-
50

PP 3-
68

PP 3-
75

PP 3-
80

Ipojuca IP2-10 IP2-25 IP2-32 IP2-40 IP2-50 IP2-55 IP2-64 IP 2-
70

IP2-85 IP2-90 IP2-
95

Sirinhaém SI 2-
02

SI 2-
03

SI 2-
20

SI 2-
45

SI 2-
55

Una UN 2-
04

UN 2-
25

UN 2-
30

UN 2-
35

UN 2-
42

UN 2-
45

S.
Francisco

IBÓ

3.1 - Parâmetros Analisados

As amostras de água são analisadas no Laboratório da CPRH quanto a parâmetros físico-
químicos tais como: temperatura,  pH, cor, turbidez, oxigênio dissolvido, demanda
bioquímica de oxigênio, nitrato, amônia, fósforo, cloreto, condutividade elétrica, e sólidos
totais.

Os certificados trazem como indicador biológico de poluição por matéria fecal os resultados
das determinações de coliformes fecais.
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Em pontos de interesse especial, em algumas estações, são ainda feitas determinações de um
conjunto de elementos indicadores de toxidade nas águas, que compreende: cádmio,
chumbo, cobre, cromo total, níquel, zinco, ferro, manganês e o índice de fenóis

Quadro  VI.3.0/3 - Meses de Amostragem

Meses  do ano de 1997
Rios Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Goiana X X X X X X X X X
Botafogo X X X X X X
Igarassu X X X X X
C. S. Cruz X X X X X X
Timbó X X X X X X
Paratibe X X X X X
Beberibe X X X X X X X X X X
Capibaribe X X X X X X X X
Tejipió X X X X X X X X
Jaboatão X X X X X X X X X X X
Pirapama X X X X X X X X X
Ipojuca X X X X X X X X
Sirinhaém X X X X X X X X X X X
Una X X X X X X
São
Francisco

X X X X X X X X

Os parâmetros  de potabilidade  são determinados pela COMPESA segundo os padrões da
norma vigente ou em decorrência de alguma alteração observada (Item 1.3.5).

3.2 - Indicadores Utilizados

3.2.1 - Monitoramento dos Rios

O Monitoramento da Qualidade de Água dos Rios Litorâneos do Estado de Pernambuco,
relativo ao ano de 1997, é aqui caracterizado a partir da análise dos Indicadores Sanitários
Básicos, ou seja: oxigênio dissolvido - OD, demanda bioquímica de oxigênio - DBO e
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coliformes fecais - colifecais. Os dados foram  fornecidos pela CPRH através da DRN -
Gerência de Recursos Hídricos.

Utilizou-se também o índice de qualidade de água - IQA calculado pela CPRH para os anos
de 1993 e 1994, considerados representativos, por 1993 corresponder a um ano de vazões
reduzidas em todos os rios perenes, época de estiagem prolongada que assolou o Nordeste
do País. Foi seguido de um inverno de fortes chuvas em 1994 que, consequentemente,
geraram vazões superiores às ordinárias nos rios.

3.2.2 - Mananciais de Abastecimento e Irrigação

Para os demais mananciais foram utilizados os parâmetros de potabilidade determinados
pela COMPESA para cada local, daqueles especiais, escolhidos em função  de  alguma
alteração observada na qualidade da água que diferisse da sua condição esperada por ação
natural, antropogênica ou em decorrência da evidência de alguma fonte poluidora específica.

As determinações elaboradas no  laboratório da COMPESA para os parâmetros físicos,
químicos, organolépticos e indicadores de toxidade foram analisadas quanto ao padrão de
qualidade de água vigente para o uso em abastecimento de água.

3.2.3 - Tratamento Estatístico dos Dados

Os valores referentes a cada um dos indicadores básicos estão dispostos em tabelas com
tratamento estatístico através do cálculo da média anual e do verão, desvio padrão e mediana
para o OD e DBO e, apenas moda,  para os colifecais. Os resultados são apresentados no
capítulo 5 - ANEXOS.

Traçaram-se gráficos para cada um dos parâmetros,  mostrando o valor mínimo e máximo
anual para cada estação cuja amostragem teve representatividade em 1997. Calculou-se
também o percentual de ocorrência em desacordo com os limites das classes de água em
cada estação, igualmente apresentado em forma de tabelas e gráficos, de maneira a
complementar a análise estatística.

A representação gráfica possibilita visualizar  a situação do trecho do rio  em relação ao
enquadramento legal, proporcionando uma análise  da situação ambiental de cada uma das
bacias estudadas, em relação ao uso que se pretendia na época dos estudos para
enquadramento.

Quanto aos referentes aos mananciais de abastecimento, eles  foram analisados em função
de sua ocorrência em desacordo com os limites de aceitabilidade pelos padrões atuais.
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3.3 – Evolução da Qualidade da Água nas Bacias Litorâneas

3.3.1 – Índice de Qualidade de Água

Tomando-se os resultados obtidos pela CPRH nos anos 1993 e 1994, como na figura
VI.3.3/1 Qua se segue, verifica-se que, de um modo geral, a qualidade de água variou de
péssima a boa principalmente nos rios Igarassu, Beberibe, Jaboatão, Pirapama, Ipojuca,
Sirinhaém e Una.

A qualidade da água variou de ruim a boa nos rios Goiana, Botafogo, Timbó e Capibaribe e,
de ruim a ótima no Canal de Santa Cruz, este último recebendo muita influência do mar.
Algumas estações desses rios ainda guardam qualidade de água de aceitável a boa como na
estação BE2-07, antiga captação da COMPESA no rio Beberibe, PP2-30 e 50 no Pirapama,
SI2-45 e 55 no Sirinhaém e, em todo o rio Una, exceto na estação UN2-30. Apenas no local
das estações PP2-50 no Pirapama e UN2-42 no Una, a água esteve dentro da faixa de boa
qualidade para aproveitamento em abastecimento público de água. Esses  rios são de regime
de escoamento bem diferenciados notadamente com maiores vazões na época das chuvas,
correspondente ao período em que a indústria sucroalcooleira está na entressafra. Nos
períodos de estiagem, as vazões dos rios são mais reduzidas enquanto o potencial poluidor é
muito superior. Assim, até mesmo para uma carga poluidora idêntica à da época da
entressafra, é de se esperar uma queda de qualidade de água nesta época do ano.

Estes resultados estão apresentados nos gráficos e tabela que se seguem e também no
capítulo 5 - ANEXOS.

3.3.2 - Monitoramento de 1997

Analizando-se a variação anual  de ocorrência de valores dos parâmetros básicos em
desacordo com os padrões de qualidade das classes de água, estes do enquadramento dos
rios, em cada bacia, verifica-se que a contaminação por colifecais foi o indicador que mais se
apresentou fora do padrão. Todos os trechos dos rios monitorados estiveram em desacordo
com a norma, exceto o ponto do rio Ipojuca em Sanharó, sugerindo com isto que esses rios
estão recebendo muitos efluentes com  matéria fecal (figura VI.3.3/2).

Quanto à presença de matéria orgânica poluente, em termos de DBO, apenas o rio Botafogo
esteve de acordo com o enquadramento durante todo o ano. Este foi o indicador que
apresentou trechos em várias bacias como nos rios  Goiana, Igarassu, Beberibe, Pirapama,
Ipojuca e Una  que ainda mantinha o padrão da classe de suas águas,  em 1997.

Apenas em pontos monitorados das bacias do Goiana, Pirapama, Sirinhaém e Una,  o
oxigênio dissolvido - OD esteve dentro do limite estabelecido, para a classe de suas águas e
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no ano de 1997. Uma vez que a coleta é única e  superficial, é possível que as camadas
inferiores tenham níveis de oxigênio inferiores.

Os rios Goiana, Igarassu, Timbó, Paratibe, Beberibe e Ipojuca apresentaram trechos em
desacordo com a classe de suas águas em  todas as amostragens do ano para os parâmetros
OD e colifecais, enquanto os rios Beberibe e Ipojuca foram os únicos que tiveram a DBO
igualmente em desacordo  durante todo 1997. Os gráficos a seguir ilustram o percentual
anual mínimo e máximo em desacordo com a classe das águas dos seus cursos, em cada
bacia.

Dada a regularidade da coleta e sua freqüência mensal ou bimestral, é possível que o
monitoramento sistemático registre apenas a qualidade de água ordinária, vez que um
poluidor eventual  tem  no mínimo um prazo de 30 dias para lançar efluentes aos rios sem
que  este monitoramento registre. O tempo de concentração para as vazões ordinárias desses
rios, desde suas cabeceiras ao litoral, é muito inferior ao intervalo entre coletas. Isto talvez
explique o fato de que a população informa que  são lançados efluentes industriais aos rios, e
os níveis de DBO em alguns locais não evidenciem o fato.

3.3.2.1 - Oxigênio Dissolvido

Apenas  os  rios  Goiana  ( 4 estações ),  Botafogo  ( 1 ),  Canal  de  Santa  Cruz,  Tapacurá
(sub-bacia do Capibaribe ), Pirapama (1), Ipojuca (2), Sirinhaém (1) e Una (4) apresentaram
trechos onde não houve depleção de oxigênio abaixo de 4mg/L durante o ano de 1997.

A completa ou quase completa depleção de oxigênio ocorreu principalmente no Goiana (5),
Igarassu ( 2 ), Beberibe ( 4 ), Capibaribe ( 1 ), Pirapama ( 3 ), Ipojuca ( 6 ), Sirinhaém ( 4 ) e
Una ( 1 ), conforme ilustra a figura VI.3.3/3.

3.3.2.2 - Demanda Bioquímica de Oxigênio

Os valores mais elevados, e portanto de maior poder poluente, foram encontrados em alguns
trechos dos rios Goiana, Botafogo, Igarassu, Beberibe, Jaboatão, Pirapama, Ipojuca e
Sirinhaém.

Valores mínimos anuais mais elevados, ocorreram nos rios Goiana (GO2-15), Timbó (TB2-
30), Beberibe ( BE de classe 2 ou 3 e de número de ordem 30, 35, 45 e 50 ), Jaboatão (JB3-
41) e Ipojuca ( IP2-50), conforme mostra a figura VI.3.3/4.

3.3.2.3 - Coliformes Fecais



PERH-PE
VOLUME 4

Todos os trechos dos rios monitorados, seja em zona rural ou urbana, apresentaram
determinações de coliformes fecais elevadas para os padrões, ou seja, acima de 1.000 NMP
por 100ml.

A melhor condição ainda foi encontrada no trecho do Capibaribe a montante de São
Lourenço da Mata e no Ipojuca logo na saída de Sanharó (figura VI.3.3/5).

Determinações acima de 160.000 NMP/100 mL foram constantes em quase todos os rios,
exceto em alguns trechos do Goiana, Botafogo, Igarassu, Canal de Santa Cruz, Capibaribe,
Pirapama, Ipojuca e Una.

Alguns trechos do rio Goiana, Estuário de Capibaribe - Beberibe e Tejipió, rios Jaboatão e
Pirapama, Ipojuca  e Sirinhaém apresentaram no ano de 1997, valores mínimos elevados
para os padrões sendo, no rio Beberibe, a pior condição dentre todos os rios em relação à
contaminação por colifecais.

Observando-se os resultados obtidos para estes 3 parâmetros básicos no monitoramento de
1997 e, o conceito  de qualidade de água obtido através do IQA no período 1993-1994,
verifica-se uma certa coerência nos resultados dado o caráter agregador da metodologia e a
importância maior do OD e colifecais  na composição do índice.

3.3.3 – Influência da Contaminações dos Rios nas Praias

A figura VI.3.3/6, com os valores mínimos e máximos ocorridos durante o ano de 1997 para
o indicador biológico coliformes fecais, mostra que níveis elevados de contaminação
ocorreram em todos os rios da rede da CPRH nos trechos próximos ao litoral.

Os rios Timbó e Igarassu foram os únicos que ainda apresentaram níveis máximos inferiores
ao limite de detectação da metodologia, como sendo  de 160. 000 NMP/100ml.

Quanto à  influência dos rios nas praias, apenas um ponto das praias de Olinda (OLD-60), 3
pontos em Boa Viagem, Porto de Galinhas, Serrambi e um ponto em Tamandaré
apresentaram condições favoráveis ao banho em suas praias durante todo o ano de 1997
(100% de balneabilidade média ), conforme ilustra a figura VI.3.3/6.

As praias com influência do estuário do rio Goiana apresentaram uma condição de
balneabilidade variando de 15 a 79% como média do ano.

Na região do Canal de Santa Cruz, o deságüe dos rios Botafogo e Igarassu podem ter
influenciado a balneabilidade em Jaguaribe, na Ilha de Itamaracá, cuja adequação média de
suas águas foi de 51%.
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Os pontos do Forte Orange, saída sul do Canal de Santa Cruz e de Maria Farinha, no estuário
do Timbó, podem ter sido influenciados pelas águas do rio Timbó, com índices de
balneabilidade quase aceitáveis, média de 87 e 96 % respectivamente.

Na região de influência da foz do rio Paratibe, correspondente às praias de Janga, Rio Doce e
Casa Caiada, as águas do mar estiveram impróprias para banho. Os índicesVariaram numa
média de 35 a 96% sendo a balneabilidade, mais prejudicada nos locais  próximos à foz.

O Paratibe e o rio Doce deságuam entre Olinda e Paulista, influenciando a qualidade de água
das praias de Rio Doce e Casa Caiada, em Olinda, e Janga ao Norte. No verão quando os
ventos predominantes são do quadrante nordeste, as correntes carream essas águas mais
contaminadas sob as do mar que enchem os diques. Em baixamar pode-se ver a mancha
escura da água desses rios na linha de praia confinada  nos diques de Casa Caiada.

O lixo acumulado nos canais é carreado aos rios que, por sua vez, por ação das correntes
marinhas e ventos,  chegam  às praias do Janga e Casa Caiada.

As praias do litoral norte são ainda muito apreciadas pela população mas sua balneabilidade
vem sendo inadequada  há quase uma década

O estuário do Capibaribe-Beberibe-Tejipió influencia mais diretamente as praias dos
Milagres em Olinda e Brasília Teimosa e Pina no Recife. Na época do inverno, quando os
rios têm maiores vazões, em condições de marés e ventos favoráveis, as águas do estuário
alcançam as praias mais distantes de Olinda como Rio Doce, carreando lixo e baronesas. A
balneabilidade média variou de 63 a 65% entre as praias dos Milagres e do Pina.

O estuário do Jaboatão-Pirapama  desemboca na região de Barra de Jangada onde a
balneabilidade foi favorável em apenas 6% da amostragem. As praias de Candeias tiveram
sua condição variando em média de 25 a 48%.

                                                     
                                     Foto VI.3.3/1                                                      Foto VI.3.3/2

O rio Sirinhaém desemboca numa região em que o assentamento populacional não oferec
contaminação às praias mas, mesmo assim, a balneabilidade da praia de Barra de Sirinhaém
foi em média de 23 a 29%.
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Pontos da costa de importância para a indústria do turismo estão por vezes em condições
péssimas de balneabilidade, exigindo maior fiscalização e controle para não prejudicar a
atrção que a beleza das praias pernambucanas exerce sobre os turistas.

3.4 – Avaliação dos Resultados do Monitoramento de 1997

3.4.1 Bacia do Rio Goiana

A maior perda de qualidade em termos de oxigênio dissolvido (OD) se verificou no trecho
do rio Capibaribe-Mirim, correspondente às estação GO2-15, situada a jusante de Timbaúba;
no riacho Camutanga - GO2-35, a jusante da Usina Central Olho d’Água; no Canal do rio
Goiana -  GO2-68, dentro daquela cidade; no rio Tracunháem - GO2-75, a jusante da Usina
Matary  e no próprio Goiana - GO2-85,  trecho a jusante da confluência dos rios
Tracunhaém, Capibaribe-Mirim e o Canal de Goiana. Em 1997, a queda dos níveis do OD
foi maior  nos meses do verão, época da safra da indústria sucroalcooleira e  de menores
vazões nos rios.

                                                 
Foto VI.3.4/1                                                                                    Foto VI.3.4/2

Os maiores níveis de DBO ocorreram na GO2-15, GO2-75 e GO2-85, também em piores
condições no verão, coincidentes com a época de maior queda do oxigênio dissolvido.

Os trechos correspondentes às estações GO2-53, no rio Sirijí a jusante das cidades de
Aliança e Vicência; GO2-60, no Capibaribe-Mirim a jusante da confluência dos rios També,
Cruangí e Sirijí  e GO2-65 também neste rio, a jusante da fábrica de papel, apresentaram
valores de OD e DBO bem aceitáveis  para a classe de suas águas, contudo o nível de
contaminação continua a ser elevado como obtido pelas determinações de colifecais.

Quanto à contaminação, as piores condições foram encontradas no ponto GO2-05, trecho do
Capibaribe-Mirim logo a jusante da cidade de Macaparana, a jusante deste ponto e na
estação  de amostragem GO2-15, localizada abaixo de Timbaúba. Igualmente contaminado
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está o  rio Goiana após a confluência dos rios Tracunhaém, Capibaribe-Mirim e o Canal que
drena os esgotos da cidade de Goiana, na estação de amostragem GO2-85.

A vegetação exuberante, favorecida possivelmente pelo  alto grau de nutrientes dos esgotos e
fertilizantes dos canaviais,  bloqueia  os cursos de água. As ensecadeiras construídas dentro
dos rios para  maior captação de água  para irrigação dos campos plantados e indústrias da
bacia, indicam que no fim do verão há um conflito de uso da água instalado em alguns
trechos. O bloqueio dos cursos de água favorecem também a ocorrência de inundações mais
freqüentes.

3.4.2 - Região do Canal de Santa Cruz

O oxigênio dissolvido e a demanda bioquímica de oxigênio mantiveram níveis bem
satisfatórios para a classe de  suas águas  durante quase todo o ano.

A contaminação por coliformes fecais manteve-se elevada em 67% das 6 determinações do
ano.

O Canal de Santa Cruz é o corpo receptor dos rios Botafogo, Igarassu e Timbó, formando
um estuário na região contígua à Ilha de Itamaracá, constituindo assim  um único
ecossistema.

Recomenda-se tomá-los como uma bacia única para monitoramento, facilitando assim a
gestão como estabelece o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

3.4.2.1 - Rio Botafogo

O trecho do rio logo a jusante da Usina São José e da Vila Araripe ( BF2-20) apresentou
uma maior queda em qualidade de água em termos de OD. Ocorreu nos meses do ano
correspondente ao período mais seco e mais acentuadamente em janeiro de 1997, época em
que a DBO e a contaminação por coliformes estiveram também  altos, para os padrões.

No trecho de influência da estação BF2-30, a jusante da INAGRO, o rio toma uma melhor
qualidade em termos de OD e DBO piorando contudo, em relação aos níveis de
contaminação por colifecais.

Os níveis de DBO, em relação ao enquadramento estiveram bem aceitáveis nas duas
estações, e os de OD, somente nesta  última, BF2-30.
Sente-se um forte odor na área marginal por trás da indústria de cloro que impregna a pele,
pêlos e vestimentas, além de provocar uma sensação de secura na garganta e ardor nos olhos.
Os seus efluentes são lançados num charco mais elevado que o rio, onde pássaros tomam
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água. Isto, depois de tratados no sistema de tratamento da indústria, localizada na margem
do Botafogo.

                         
                  Foto VI.3.4/6                                                              Foto VI.3.4/7

3.4.2.2 - Rio Igarassu

Em 1997, todas as estações nesse rio estiveram em desacordo com suas classes de água para
os 3 parâmetros básicos, exceto em relação à DBO, no ponto IG2-60 localizado no rio
Tabatinga. A DBO esteve de acordo com os padrões do enquadramento neste ponto ainda
que, sob influência dos esgotos da vila e de pocilgas.

Ocorreram valores ainda aceitáveis em alguns meses, exceto no ponto IG2-55, localizado no
próprio Igarassu, onde o OD esteve sempre baixo e o número mais provável de coliformes,
altíssimos para os padrões de qualidade de água.

É  possível  que  a   condição  do  rio  se   torne  pior   no  trecho  após a  cidade  de
Itapissuma,  próxima ao Canal de Sta. Cruz, por  influência da cidade e de  algumas unidades
fabris.

3.4.2.3 - Rio Timbó

Os níveis dos 3 parâmetros foram críticos, principalmente quanto ao OD no local da Estação
de Amostragem TB2-30 do rio Timbó, logo a jusante da cidade de Abreu e Lima, e de várias
indústrias.
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                             Foto VI.3.4/5                                                                           Foto VI.3.4/6

O arroio Desterro, local da TB2-35 e trecho a jusante da cidade de Cruz de Rebouças e de 2
indústrias, também teve níveis de OD críticos durante o ano todo, melhorando um pouco
quanto a DBO apenas.

Este rio deságua num estuário ainda de rara beleza, com a vegetação de mangue nativa
preservada, região muito valorizada pelo turismo e prática de esportes naúticos. Esta prática,
mais intensa nos fins de semana, pode estar prejudicando a função de mangue quanto à
renovação dos estoques pesqueiros, devido ao movimento e ruído das embarcações, além
dos possíveis incidentes de operação com os combustíveis dos motores.

O projeto de implantação de mais um hotel tipo “resort” e de um Parque Aquático  naquela
região deve ser muito bem planejado para evitar a degradação de um local de rara beleza
natural.

A instalação de uma estação de amostragem no estuário poderia fornecer alguma indicação
da condição de suas águas no momento, para subsidiar estudos de impacto ambiental.

3.4.3 - Bacia do Rio Paratibe

O trecho monitorado através do ponto de coleta PA2-25 apresentou níveis baixíssimos de
OD e elevados de coliformes durante todo o ano, correspondendo a DBO ainda razoáveis.
Localiza-se a jusante da cidade de Paulista e de diversas unidades industriais.

No local da estação PA2-50, já em região estuarina, há uma pequena melhoria nos níveis de
OD e DBO, proporcionada provavelmente  pela diluição com água do mar ali na foz. Este
local fica a jusante do rio Doce que drena esgotos de vários bairros da cidade de Olinda,
razão pela qual se verifica uma elevação significativa nos níveis de coliformes.

Rio Timbó,
a jusante da ponte
da BR 101 norte
8.3.98
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em
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                 Foto VI.3.4/7                                                                                 Foto VI.3.4/8

A região dos Bultrins inunda com freqüência, pois o canal em terra, ao receber esgotos e
lixo, desenvolve uma vegetação que lhe toma a calha até próximo ao estuário. O tráfego de
veículos pelas avenidas marginais inundadas, torna-se impossível em dias de chuva. No
inverno o rio Fragoso inunda tomando as casas situadas em níveis mais baixos, nos bairros
de Casa Caiada e Jardim Atlântico.

3.4.4 - Região do Estuário dos Rios Capibaribe - Beberibe

3.4.4.1 - Bacia do Rio Beberibe

Os níveis de oxigênio dissolvido - OD estiveram muito baixos ou mesmo nulos, para todas
as estações de amostragem, exceto na primeira e no local de captação de água da
COMPESA.

Os teores  de DBO estiveram elevados igualmente em todos os locais monitorados, salvo no
trecho contíguo à  EB da COMPESA.

Os níveis de contaminação por colifecais foram elevados em todos os trechos inclusive
naquele de captação para abastecimento público.

Quanto aos limites das classes de água do enquadramento, as determinações dos três
indicadores estiveram em desacordo com a legislação, no ano de 1997, em todos os trechos
monitorados, exceto na estação BE 2 - 11 e apenas para OD e DBO. Tem-se como sugestão
verificar a possibilidade de sanear a área de ocupação urbana recente, logo a montante deste
trecho, ou deslocar parte da captação para o ponto anterior e local da estação BE2-07, hoje
desativada. Até 1993 este local apresentava índices de contaminação inferiores.

De um modo geral, o Beberibe, após sua confluência com o rio Morno, é um rio muito
degradado, com suas margens invadidas por casas sem esgotamento sanitário, que lançam

Rio Fragoso,que drena
p/ estuário do Paratibe,
podendo-se observar os
esgotos das casas
(11.3.98).

Estuário do
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todos os resíduos nas bermas superiores, tornando-o esteticamente destoante e fétido. Sua
região estuarina, comum ao Capibaribe e de rara beleza natural, é contrastada pela
degradação atual.

                    
                 Foto VI.3.4/9                                                       Foto VI.3.4/10

3.4.4.2 - Bacia do Rio Capibaribe

O trecho da bacia na RMR, correspondente ao percurso de São Lourenço da Mata ao
estuário,  em Recife, continua a apresentar os piores valores nas determinações de OD, DBO
e colifecais.

Em 1997, a Estação CB2-90 - Ponte de Santana, em Recife, esteve em piores condições
quanto aos indicadores básicos e, mais acentuadamente, em relação a coliformes. A depleção
do OD foi maior  no período março - agosto, época de  maiores vazões nos canais e rios que
deságuam nessa região, carreando o lixo e lama acumulados no verão.

O Capibaribe, ao correr da Várzea  ao Porto do Recife, sofre influência dos movimentos das
marés, que promovem  diluição com a água do mar. Algumas coletas foram feitas no
momento de incursão da maré ao continente, razão pela qual as medições de condutividade
elétrica foram elevadas. Em se verificando a possibilidade de reenquadramento no estuário
seria recomendável rever a classe 2 de suas águas.

Em Limoeiro, no local a jusante da cidade, o rio é intermitente nos meses mais secose  ainda
guarda uma certa qualidade mas, mesmo assim, apresentou valores em desacordo com a
classe 2 de suas águas. É importante verificar a possibilidade de melhorar as condições de
saneamento de Limoeiro, além de investigar a situação do curtume, uma vez que o fluxo
subterrâneo do Capibaribe é barrado mais adiante numa passagem molhada, e suas águas são
acumuladas na barragem de Carpina, para reforço do abastecimento de água da RMR.

Rio Beberibe, Ponte
de Peixinhos,
trecho estuarino, em
23.3.98, preamar.
As margens são
tomadas por
habitações , lixo e
esgotos. Aspecto
fétido. Um cavalo
morto, levado pela
água.

Rio Beberibe a   montante da ponte  da
Perimetral, em  11.3.98, após chuvas. Lixo
retirado da calha e lançado  na margem.
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3.4.4.3 - Bacia do Rio Tejipió

Com nascentes em área urbanizadas da cidade de Recife e Jaboatão, o Tejipió, no trecho
monitorado atualmente, sofre influência da incursão marinha. Ao desaguar na Bacia do Pina,
está submetido ao fluxo e refluxo entre a entrada do Porto, canal natural do rio Capibaribe
sob a antiga Ponte Giratória ( Ponte 12 de Setembro ) e  Braço Sul do Capibaribe

                

                 Foto VI 3.4/13
                                                                                             Foto VI.3.4/14

                  Foto VI.3.4/15

Os resultados indicam forte contaminação por esgotos fétidos, elevados teores de DBO e
níveis de OD baixíssimos. Em outras ocasiões, o OD e  a DBO são satisfatórios,
provavelmente por influência da diluição com água do estuário.

De qualquer forma, os níveis de contaminação são sempre elevados, podendo trazer
conseqüências para a população que coleta mariscos ou crustáceos na bacia do Pina, e para
os consumidores. Existem ainda na região viveiros para piscicultura e a lagoa do Araçá, que
sofrem os efeitos dessa elevada carga poluidora.

Rio Capibaribe, ao receber o
canal do matadouro, ao fundo.

Canal dentro de S.Lorenço da Mata,
afluente da margem esquerda do
Capibaribe. Foto em 22.2.98

Rio Capibaribe, ao fundo a ponte de
S.Lorenço da Mata, Soleira da Estação CB2-
72. Curso tomado por  vegetação.
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3.4.5 - Bacias dos Rios Jaboatão e Pirapama

3.4.5.1 - Bacia do Rio Jaboatão

Em termos de OD, o rio Jaboatão e o Duas Unas apresentaram valores nulos ou próximos a
zero em todas as estações monitoradas em 1997,  com exceção durante os meses mais secos
do ano e no trecho  Moreno - Usina Bulhões (JB2-10 a JB3-22 ). Esse quadro de poluição
ocorreu  praticamente o ano todo no rio Duas Unas e no Jaboatão, a jusante do centro da
cidade de mesmo nome.

No trecho JB3-40 a 55, o Jaboatão toma uma cor negra apresentando atividade anaeróbica
em suas águas, numa região de regime de fluxo tranqüilo por ter suas águas represadas na
barragem vertedora, abaixo da ponte interna ao Quartel de Socorro. Das suas águas sente-se
um odor de putrefação que incomoda a população local.

O OD melhora um pouco no verão, apenas na última estação em região estuarina, talvez por
diluição com a água em incursão.

Os níveis de DBO foram altíssimos a partir da estação JB3-20 ou 22 e nos trechos que se
seguem  rio abaixo, no mesmo período. Os níveis do verão, janeiro - março e outubro -
dezembro foram em geral mais críticos. No período março - setembro de 1997, o trecho JB3-
41 ao estuário esteve sempre com DBO muito elevado para os padrões de qualidade.

Todos os pontos apresentaram índices de colifecais muito elevados durante o ano todo,
sendo que  apenas no ponto do reservatório da barragem de nível de Bulhões ocorreram
níveis satisfatórios, em  alguns meses. Há uma pequena melhora também no ponto do
estuário. A balneabilidade nas praias de Candeias e Barra de Jangada foi péssima, podendo
prejudicar o pólo turístico implantado naquela região.

               
Rio Jaboatão - JB3-41, em  15.2.97                                    Rio Jaboatão - escuma vertendo
Foto VI.3.4/16                                                              na soleira, Próximo ao Quartel de

                                                Socorro, 15.2.97
                                            Foto VI.3.4/17
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O rio Jaboatão vem sendo estudado mais detalhadamente pela CPRH quanto à toxidade de
suas águas abaixo de Moreno, pois a carga potencialmente poluidora de origem química é
muito elevada e diversificada para o seu pequeno porte, principalmente no verão. É cortado
por diversas barragens de nível, outrora com finalidade de captação para abastecimento,
hoje, bloqueiam o fluxo de águas muito poluídas,  em estado anaeróbico. Com uma
declividade acentuada em alguns trechos, a instalação de descarga de fundo nessas soleiras
poderia evitar o represamento e trazer benefícios dado ao estágio atual do rio.

3.4.5.2 - Bacia do Rio Pirapama

A maior concentração de DBO obtida em 1997 ocorreu na estação PP2-20 do rio Pirapama,
no mês de dezembro, trecho a jusante de uma destilaria cujo açude pulmão fica à margem do
rio e em área exígua. Foram determinados outros teores elevados como nos meses de
fevereiro, junho e novembro do mesmo ano.

Os níveis de OD neste local estiveram melhor no período maio - setembro, correspondente
aos meses mais úmidos na região e entressafra da indústria sucroalcooleira. As demais
determinações forneceram valores próximo a zero.

Outro trecho crítico é o correspondente ao ponto PP3-68 no rio Gurjaú, com níveis altos de
DBO e depleção quase total do OD nos meses de verão, início e final do ano.
Em todos os outros trechos está havendo depleção do OD e elevação da DBO para os
padrões, exceto na PP2-10. Neste local o OD a DBO estiveram dentro dos padrões do
enquadramento, embora os níveis de contaminação por colifecais estivessem elevados para a
classe de água do rio.

                                                                                                                      Foto VI.3.4/18

Contaminação, tendo como indicador o colifecal, é também um problema a ser enfrentado
no rio Pirapama, principalmente no trecho a montante do futuro reservatório de
abastecimento da RMR, Pirapama, em construção. Em setembro/outubro de 1997, os níveis
de coliformes estiveram acima do aceitável para águas de abastecimento ( Organização
Mundial da Saúde ).

O potencial poluidor acima do local desse novo reservatório ultrapassa muito a capacidade
de depuração dos mananciais. Assim, medidas de alerta deverão ser adotadas,

Bacia do Pirapama vista do trecho onde o rio corre em
região mais plana, a montante da vila do Engenho
Massauassu, contíguo à rodovia PE - 45, onde a retirada
de areia como comércio é estabelecida. 15.3.98
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principalmente no verão e safra da indústria sucroalcooleira. Monitoramento quanto à
toxidade deve também ser adotado, pois a bacia da barragem está inserida numa região
canavieira, onde as práticas agrícolas atuais incluem a utilização de agroquímicos.

O rio Pirapama deve ser monitorado em conjunto com o Jaboatão, no sentido de preservar a
zona estuarina, onde fica situada a lagoa Olho d’Água, considerando todos como um único
ecossistema.

A CPRH vem desenvolvendo um estudo detalhado do Pirapama, participativo e amplo, com
o objetivo de recuperar sua qualidade. Tem-se a expectativa de se conseguir bons resultados
ao se aliar a tecnologia de ponta com a cooperação dos organismos nacionais e
internacionais, sociedade organizada e governos estadual e municipais.

3.4.6 - Bacia do Rio Ipojuca

O local da estação IP2-10, jusante da cidade de Sanharó, guarda ainda uma das melhores
condições dentre os rios monitorados, em termos de contaminação por colifecais, embora
tenha apresentado valores em desconformidade com a classe do rio em termos de OD e
DBO. As águas do rio tendem a apresentar salinidade natural, principalmente em ocasiões de
escoamentos,  após a chuvas mais intensas.

A montante do ponto IP2-32, está sendo construída a barragem Belo Jardim, já apresentando
alguma acumulação. Os níveis de qualidade são excelentes, não fosse apenas uma queda de
oxigênio dissolvido em janeiro - fevereiro de 1997, porém a salinidade das águas deve ser
considerada na operação do reservatório, sob pena de alcançar níveis indesejáveis.

As excelentes condições de clima,  solo e água da sub-bacia do rio Bituri foram
condicionantes para o estabelecimento de um próspero parque industrial em Belo Jardim,
contudo os resíduos gerados estão promovendo a degradação da região. Em 1997 houve
apenas uma amostragem no ponto do rio Bituri, IP2-25. Isto foi no mês de junho, quando se
encontrou uma completa depleção de OD correspondente a uma DBO elevada. Como
referência à condição naquela subbacia, tem-se o Relatório No. 2 do PQA - Programa de
Qualidade de Águas, 1997 e o trabalho do ITEP - Diagnóstico da Qualidade da Água no rio
Ipojuca, setembro de 1996.

Em Caruaru, ao receber uma carga poluidora elevada da drenagem da cidade, com esgotos e
efluentes das indústrias, o Ipojuca volta a perder qualidade em termos dos 3 indicadores
sanitários básicos (IP2-50 ). Esta situação é confirmada pela qualidade de água obtida
através do índice - IQA,  variando de péssima a aceitável em 1993-94 e de péssima a ruim
em 1995-96 (PQA).

Ao alcançar Gravatá, a condição do rio melhora um pouco, ainda que em desconformidade
com os padrões para a classe. Recebe esgotos, efluente do matadouro e curtume e, nas
imediações de Chã Grande, ao tomar mais volume e correr em solos mais argilosos, recupera
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um pouco em termos de OD e DBO, mesmo que apresente níveis indesejáveis em termos de
OD e coliformes,  em alguns meses do  verão (IP2-64).

A montante de Primavera, as águas do Ipojuca recebem aeração natural na queda do Urubu,
contudo a carga poluidora excessiva volta a provocar queda nos índices de OD, durante o
verão. DBO e colifecais são muito elevados para os padrões do ponto IP2-70, a jusante de
Primavera condição esta, que se prolonga até a última estação no estuário.

Os estudos de impacto ambiental do PRÓ-MATA evidenciaram índices altos para incidência
de doenças de veiculação hídrica, principalmente a  esquistossomose, em Primavera. Este
programa prevê a construção de um sistema de tratamento  de esgotos e melhoria no
abastecimento de água da cidade de Primavera.

                                                                                 
     Foto VI.3.4/19

Foto VI.3.4/20

A DBO volta a ter valores muito altos no ponto IP2-95, localizado a jusante de Ipojuca e das
diversas  indústrias sucroalcooleiras.

Sendo uma bacia alongada, com divisores muito próximos ao rio Ipojuca e de relevo
ondulado na zona canavieira, é de se esperar dificuldade no manejo do vinhoto. Mesmo que
não se lance vinhoto aos cursos de água, a geomorfologia favorece que parte do vinhoto

Rio Ipojuca em Escada, ao receber efluentes da
cidade, depois de passar por  Primavera, usinas e
indústrias, 15.3.98

Rio Ipojuca, a
jusante de

Escada, tomado
por macrófitas;

ao fundo a ponte
que ruiu na cheia
de julho de 1970.

15.3.98
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utilizado na fertirrigação seja carreado à rede de drenagem, pelos escoamentos superficiais
nos canaviais.

3.4.7 - Bacia do Rio Sirinhaém

A contaminação por coliformes fecais foi  muito elevada durante o ano todo de 1997, com
menores índices nos meses de agosto - setembro, padrão este que se repete em todos os
trechos monitorados.

O riacho Bonito apresentou a maior queda de qualidade de toda a bacia, onde o nível de
oxigênio foi significativo apenas no mês de agosto, época em que a DBO   esteve   abaixo do
limite máximo da classe( SI2-02).

             Foto VI.3.4/21

      Foto VI.4/22

Seguem o mesmo padrão mas apenas em alguns meses, as estações situadas no próprio
Sirinhaém, contudo com níveis de qualidade de água muito superiores.

No rio Amaraji os níveis de OD e DBO estiveram em desacordo
com a classe, principalmente nos trimestres do início e fim do ano.
Área situada a jusante de José Mariano, vista a partir da ponte da
BR-101, em 15.3.98.

No riacho Tanque das Piabas, os padrões de
OD e DBO não foram satisfatórios apenas
no mês de janeiro (SI2-03). Local
aparentando água cristalina, sem apresentar
pluma poluente ou odor. Fevereiro de 1998.
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Foto VI.3.4/23

 3.4.8 - Bacia do Rio Una

Os indicadores sanitários OD e DBO estiveram, no ano de 1997, em níveis aceitáveis nos
trechos do Una situado a jusante da cidade de Batateira (UN2-04) e Água Preta(UN2-42),
enquanto a contaminação por colifecais esteve alta em todas as estações de amostragem.

Interessante observar que a contaminação foi mais acentuada nos meses  mais chuvosos na
região (período jan 96 - set 97), coincidente com a elevação da condutividade elétrica - CE
em suas águas. Como Batateira se localiza na transição do Agreste com a Zona da Mata,
recebe contribuições dos solos salinizantes daquela região nas épocas de maiores vazões
quando, consequentemente, carreiam os esgotos das cidades situadas a montante deste trecho
(UN2-04).

No rio Pirangí,  o OD e a DBO estiveram de acordo com os padrões. O rio Panelas recebe o
Pirangí,  margeia a cidade de Catende e, a jusante desta (UN2-30), apresentou todos os
indicadores em desconformidade com a classes de suas águas. Como afluente da margem
esquerda do Una, contribuiu para a queda dos padrões em Palmares. Naquela cidade, a
contribuiçã0por esgotos torna-se maior, refletindo na elevação do percentual de coliformes,
em desacordo com a classe de suas águas, o mais elevado do vale (UN2-35)

     Foto VI.3.4/24

Foto do Una em Palmares, onde se observa o leito
tomado por macrófitas e as margens com residências
cujas canalizações de esgotos brutos descarregam
diretamente no rio.15.3.98

Dreno sobre o qual passa a tubulação
do vinhoto que, na ocasião, vazava
pelos registros. A elevada DBO deste
efluente, chegando ao rio, promove o
consumo do oxigênio dissolvido.
15.3.98
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      Foto VI.3.4/25

     
                      Foto VI.3.4/26                                   Foto VI.3.4/27

         Foto VI.3.4/28

          

A jusante de Barreiros, a qualidade de água no
rio volta a ter uma queda em termos de OD,
DBO e coliformes (UN2-45).

Foto do Una a jusante de Barreiros, em trecho
estuarino, comércio de dragagem de areia do
leito, esgotos da cidade e, ao fundo, a chaminé
da usina sucroalcooleira . 15.3.98

Volta o rio a se recuperar um pouco após a cidade de Água
Preta (UN2-42) embora, em termos de contaminação, os
níveis continuem elevados. A análise do período jan 96 -
ago 97 mostra uma depleção do OD em fevereiro - março de
cada ano, época coincidente com elevada DBO e safra da
indústria sucroalcooleira.

Foto do Una a jusante de Água Preta, onde se observam
macrófitas nas margens e o gado pastando. 15.3.98

chaminé da usina

Usina Pumaty, maior potencial poluidor do Estado, mantém uma
série de açudes pulmão lado a lado, acompanhando as curvas de
nível em cima da colina, para fertirrigação. Com um sistema de
canais, distribui o vinhoto nos canaviais. 15.3.98

A estação UN2-42, a jusante do local, sequer apresentou valores
de DBO superiores ao limite  máximo de 5 mg/L para a classe 2
de suas águas, em 1997.

Ao lado, a usina usa esta estrutura
para irrigar com água aduzida do
rio, nos meses mais secos e época
em que a cana brota. Na outra foto,
o leito seco de um reservatório. A
matéria orgânica fora queimada.
Um fio de vinhoto percola do
maciço. Os urubus se reúnem no
local, ainda com forte odor. 15.3.98

draga
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Foto VI.3.4/29

3.5 - Aspectos Específicos da Qualidade de Água nos Rios e Mananciais

3.5.1. - Avaliação de Cargas Poluidoras nos Reservatórios

Praticamente todas as aglomerações urbanas do Estado lançam parte de seus esgotos brutos
na rede de drenagem natural ou no sistema de drenagem urbana que, por sua vez, são
direcionados aos rios e riachos. Na enquete feita em fevereiro de 1998, dos 26 municípios
em 17 bacias ( 17 Unidades de Planejamento Hídrico - UP ) que preencheram o formulário,
apenas Fernando de Noronha, onde as habitações estão na linha da costa, e as cidades em
região de cursos de água intermitentes ou situadas à beira de grotas, responderam que seus
esgotos não são lançados aos rios.

Através dos índices de saneamento obtidos pelo IBGE no censo de 1991, avaliou-se a carga
poluidora por esgotos domésticos das cidades nos riachos em que esses efluentes são
lançados e por conseguinte levados aos reservatórios das barragens mais a jusante (quadro
VI.3.5/1). Trata-se de uma avaliação preliminar pois, sem uma averiguação mais detalhada
de cada situação, através de medições das cargas poluidoras, em várias situações de
inverno/verão e horários de consumo de água, torna-se difícil uma maior precisão. Os
efluentes podem ter composição diferenciadas em horários do dia e variar durante as
estações. No inverno, os escoamentos superficiais podem carreá-los e, no verão, os
empoçamentos promoverem a evaporação, evitando com isso, que cheguem aos
reservatórios mais distantes.

Os resultados das determinações de coliformes fecais no rio Una, a jusante da cidade de
Batateira, sugerem que este rio está acumulando os efluentes no aluvião nos meses mais
secos, uma vez que as menores concentrações dessas bactérias, indicadoras de contaminação
por matéria fecal, se verificou entre outubro de 1996 e janeiro de 1997 (figura VI.3.5/1).

Quadro VI.3.5/1 - Avaliação da Carga Poluidora por Esgotos nos Reservatórios

Bacia e Açude g DBO/dia t  DBO/ano
Bacia do Rio do Pontal UP 13
Açude Pau Branco                    95             34,7
Açude Barra da Melancia                    13               4,9
Bacia do Rio Mundaú UP 6
Bar. Itacatu               2.444           892,1
Bar. São João                     50             18,2
Açude Pedro de Alcântara Martins               2.152           785,4
Barragem Tupy                    95             34,7
Bacia do Rio Ipanema UP  7
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Quadro VI.3.5/1 - Avaliação da Carga Poluidora por Esgotos nos Reservatórios

Bacia e Açude g DBO/dia t  DBO/ano
Açude Ingazeira                  980           357,6
Açude Arcoverde                  181             66,0
 Barragem Santa Rosa                  363           132,5
Bacia do Rio Moxotó UP 8
Açude Poço da Cruz - Engo. F. Sabóia               2.242           818,2
Bacia do Rio Pajeú UP 9
Açude Brotas               1.547           564,8
Açude Serrinha dos Carros                  204             74,3
Açude Jazigo                  439           160,3
Açude Cachoeira                    11               4,2
Barragem  Serrinha II               1.801           657,2
Bacia do Rio São Pedro UP 11
Açude Lagoa do Gato                  888           324,0
Açude Entremontes                  285           104,1
Açude Granito                  633           230,9
Açude Chapéu                      9               3,1
Açude Cantim                  253             92,4
Bacia do Rio Terra Nova UP 10
Açude Terra Nova               1.494           545,3
Bar. Panelas                      7               2,6
Bacia do Rio das Garças UP - 12
Açude Santa Filomena                    31             11,2
Açude Saco II                    63             22,8
Bacia do Rio Capibaribe UP  2
Barragem Tapacurá               5.017        1.831,2

Rio Una a jusante de Batateira

100

1.000

10.000

100.000

ago abr mar fev  jan
97

 nov
96

out ago mai abr mar  jan
96

     Figura VI.3.5/1
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Apesar da falta de precisão deste levantamento, os resultados sugerem que os mananciais
precisam ser averiguados quanto à possibilidade de estar recebendo cargas poluidoras
elevadas, para a sua capacidade de depuração.

Num estudo mais detalhado, deve-se levar em consideração a distância dos mananciais, a
possibilidade dessas cargas estarem alimentando o lençol freático nos períodos secos dos
riachos intermitentes e serem carreados apenas nas enxurradas, o volume do reservatório e
sua capacidade de renovação através de sangrias ou operação da descarga de fundo, a forma
da bacia hidráulica e, principalmente, o uso de suas águas.

3.5.2 - Pontos de Captação nos Rios Capibaribe e Beberibe

3.5.2.1 - Captação no Rio Capibaribe

O suprimento do sistema Tapacurá, visando o abastecimento da RMR, retira água do
reservatório da Barragem  Tapacurá, complementando as necessidades através da mistura da
água do rio Capibaribe aduzida  de dois pontos: em Tiúma, a montante de uma barragem de
nível sob a ponte daquela localidade e a montante de São Lourenço, no trecho contíguo à
fábrica de rações PURINA.

O sistema de adução de Tiúma foi concebido após a seca 1992-94, inicialmente para
substituir emergencialmente o manancial de Tapacurá, que chegou a secar. Mais
recentemente, representa um reforço ao sistema. O Capibaribe foi regularizado através da
operação conjunta dos reservatórios de Carpina, no próprio rio Capibaribe, e de Goitá, no
afluente de mesmo nome.

A CPRH implantou a estação de amostragem CB2-60 em Tiúma e CB2-70 no local da EB -
de Castelo, para acompanhar a qualidade da água nesses trechos.
a - Estação CB2-60 - EB Tiúma

O monitoramento de 1997 indicou níveis elevados de coliformes fecais  nos meses de
agosto, outubro e dezembro, tais que caracterizam o patamar da classificação de água
fortemente poluída pela Organização Mundial da Saúde. Águas com estas características
requerem tratamento mais elaborado do que o convencional.

Os níveis de sais obtido pela condutividade elétrica (CE) estiveram acima de 800
microSiemens/cm nos meses de janeiro, outubro, novembro e dezembro. Apenas em maio
daquele ano a medição de CE foi inferior a 500 microSiemens/cm.
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Observou-se na soleira dos pilares esquerdos da ponte, o acúmulo de excrementos humanos
recentes e ressecados. Quando o rio toma mais água a matéria fecal é carreada para o trecho
a jusante, onde se tem a EB de Castelo.

O índice de qualidade de água - IQA ( CETESB ) calculado para 1994 foi traçado na figura
VI.3.5/2 contra a vazão, esta calculada para o momento da coleta. Naquele ano, a pior
condição foi obtida como aceitável no mês de abril ( IQA = 41 ), quando se tinha uma vazão
de 7,5m3/s vertendo na soleira. Parece muito vantajoso soltar água de Goitá para melhorar
tanto a salinidade como a concentração bacteriológica no Capibaribe.

Estação CB2-60 em 1994

61 67

41

58
71

60 52
58

0

20

40

60

80

2.2 2.2 7.5 7.5 7.5 19.4 21.3 22.2

Vazão em m3/s

água de
boa
qualidade

Figura VI.3.5/2

b - Estação CB2-70 - EB Castelo Branco

Dispõe-se de poucos dados nesta estação, ainda que o IQA tenha permanecido na faixa de
boa qualidade de água para abastecimento público nos meses de janeiro e março de 1994.

Estação CB2-70 em 1994
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Logo a jusante da estação de bombeamento de Castelo, o riacho afluente pela margem
esquerda do rio traz os efluentes do matadouro. O rio Capibaribe, ao receber essas descargas
com sangue e os resíduos produzidos, torna-se  fétido no trecho de influência.

Foi construída uma soleira para evitar o refluxo quando as bombas recalcam mais do que a
regularização do rio. Ocorre que, atualmente, a soleira está permitindo o fluxo de retorno, de
forma que a água fétida entra em contato com a água captada para abastecimento

c - 3 - Barragem e Rio Tapacurá

A qualidade de água neste reservatório de usos múltiplos vem apresentando declínio desde o
primeiro enchimento. Foram feitas medições de oxigênio dissolvido in situ em 1992 que
revelaram um estado de anoxia nas camadas mais profundas, estas consideradas de melhor
qualidade na ocasião. Chegou a secar em 1993 e sangrar com as fortes chuvas de 1994,
tendo apresentado declínio de qualidade principalmente no verão de 96 e 97, quando suas
águas apresentaram odor e sabor característicos de episódios de crescimento descontrolado
de algas.

Estima-se que cerca de 1,83 mil toneladas de DBO provenientes dos esgotos domésticos (
índices IBGE 91 ), acrescida de cerca de 43 t DBO como efluentes das indústrias estejam
sendo lançados no rio Tapacurá, principal formador da reserva. O riacho Natuba abriga uma
irrigação intensiva que pode estar contribuindo para escoamento dos agroquímicos
utilizados.

Estas características reuniram razões suficientes para que a CPRH, em conjunto com a
COMPESA, iniciasse um programa para monitoramento especial nesta sub-bacia do
Capibaribe.

Em Pombos, a população está utilizando os canais naturais receptores de esgotos da cidade
para lavagem de roupas e dessedentação de animais, que já rejeitam suas águas fétidas,
razão pela qual os criadores escavam cacimbas nas margens desses cursos. Queixam-se do
elevado número de insetos e sanguessugas que molestam principalmente as crianças, estas
sofrendo também de dermatites.

Os esgotos de Vitória de Santo Antão são tratados em parte na lagoa de estabilização, onde
há uma redução da carga poluidora e cujo efluente é lançado no riacho Gamileira, afluente
do Tapacurá. O restante dos esgotos domésticos da cidade são lançados diretamente na rede
de drenagem, alcançando o rio Tapacurá, situação esta  evidenciada através dos resultados
das determinações de colifecais.

A agricultura e a pecuária, através de práticas de desmatamento de encostas, queimadas dos
campos, uso de agroquímicos,  manejo inadequado  dos solos agricultáveis e plantios nas
vazantes do reservatório de Tapacurá, contribuem para elevar os escoamentos erosivos com
conseqüente carreamento e perda de solos férteis, além de acelerar o assoreamento e elevar a
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concentração de matéria orgânica e toxidade nos corpos de água da bacia. Outras
conseqüências, como o aumento da resistência das pragas aos agroquímicos utilizados em
excesso e o desenvolvimento de reações adversas à saúde das crianças e mulheres que lidam
com esses praguicidas tóxicos, constituem-se num custo econômico incalculável a médio
prazo.

O sedimento na área do reservatório de Tapacurá já apresenta alta concentração de
herbicidas, provavelmente carreados dos cultivos de olerícolas folhosas nas margens do
riacho Natuba e canaviais da região, como comprovado em análises preliminares.

A região é conhecida como produtora de farinha de mandioca, cujo processo artesanal gera a
manipueira como efluente, resíduo este altamente tóxico pela elevada concentração de
cianeto, acidez que reduz o pH do corpo receptor, além de ter fósforo, nitrogênio, sólidos
dissolvidos e particulados também em teores elevados. Ouviram-se relatos de que um
despejo de manipueira no riacho Água Azul provocou a morte de várias cabras que beberam
daquela água.

3.5.2.2 - Captação no Rio Beberibe

Em 9 meses dentre os 10 meses analisados, na estação BE2-11, as águas do Beberibe
estiveram com níveis de coliformes acima de 20 mil bactérias ( NMP/100 mL ). Apenas no
mês de agosto se obteve 4.500 NMP/100 ml como menor valor do ano de 1997.

Este nível de contaminação permite caracterizar o rio como muito poluído e inaceitável para
abastecimento público, salvo se não houver mesmo outra alternativa e somente quando se
dispuser  de um tratamento de água avançado (Organização Mundial da Saúde).

Em visita ao local, observou-se o procedimento de limpeza do reservatório da barragem de
nível  e da caixa de água, primeiro estágio na linha de recalque.

A região a montante da estação da COMPESA era de propriedade da Indústria Minerva, que
foi invadida por habitações de baixa renda de 1993 a 1994, quando a fábrica parou.

O antigo operador fazia um trabalho de conscientização da importância do manancial junto à
população, donos dos aviários da bacia e comerciantes locais. Obtinha  colaboração no
sentido de não jogarem lixo e animais nas águas do Beberibe, razão pela qual fora eleito
funcionário padrão. Muito preocupação tem a COMPESA quanto à qualidade de água nesta
captação, razão pela qual vem fazendo análise de água com padrões físico-químicos de
potabilidade no trecho contíguo à  BR 101.

3.5.3 - Indícios de Toxidade nos Rios
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Alguns rios do Estado já revelam indícios de toxidade que demonstram a necessidade de um
monitoramento mais específico em certos trechos. Essa toxidade pode instalar um quadro de
degradação de consequencias desastrosas e de difícil recuperação

a - Rio Ipojuca

-Toxidade por Metais

As determinações realizadas pela CPRH na  a estação IP2-95 ultrapassaram os limites
aceitáveis em duas ocasiões para o níquel (abril e outubro de 1996) e cromo total (em
outubro de 1996).

O ITEP elaborou o Diagnóstico da Qualidade da Água no rio Ipojuca, a partir de duas
excursões a campo para reconhecimento da bacia e coleta de água em 28 pontos do rio
localizados desde o distrito de Ipojuca em Arcoverde até a Usina Salgado na zona costeira.
A primeira campanha de amostragem foi realizada no período março - abril 95, época de
chuvas na bacia. A outra amostragem ocorreu  em novembro/95 e janeiro/1996 quando o
trecho intermitente estava cortado, com água represada nos trechos barrados, e com vazão
maior no trecho perene por conta de chuvas no dia que antecedeu a visita. Foram
encontradas concentrações elevadas de alumínio, zinco, cromo, manganês e cobre.  Os níveis
de cobre e manganês estavam  elevados em vários pontos da bacia, situação esta que
preocupou  os pesquisadores do ITEP, uma vez que, se esperava encontrar cobre apenas nos
trechos contíguos às irrigações de tomate em Pesqueira.

Em Belo Jardim os teores de zinco encontrados na segunda campanha (verão), são mais
elevados caracterizando uma poluição pontual no afluente do Ipojuca pela margem esquerda
(rio Bituri). A presença deste elemento nas águas é atribuida a resíduos na fabricação de
acumuladores.
Em  Caruaru, o elemento tóxico mais significativo encontrado foi o cromo, apresentando
níveis mais elevados no período de estiagens. Dentro da cidade de Caruaru o rio passa por
vários curtumes.

- Inseticidas Organoclorados

A presença de inseticidas organoclorados no ambiente pode ser decorrente da sua aplicação
direta em superfícies de lagos e rios para combater mosquitos, outros microrganismos ou em
campanhas de saúde pública. Mais comum é se ter a  presença de agrotóxicos nos cursos de
água, carreados pelos escoamentos em solos contaminados pelos praguicidas agrícolas.

Foram pesquisados 18 inseticidas organoclorados tendo-se encontrado o lindano ( e outros
isômeros do HCH ) e  o heptacloro com níveis mais elevados na coleta do verão. Próximo às
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cidades de Pesqueira e de Belo Jardim, as concentrações dessas substâncias estiveram
elevadíssimas para os padrões CONAMA 020.

Os níveis de aldrin e isômeros de HCH encontrados nas águas do rio Ipojuca, próximo a
Caruaru e São Caitano,  foram também alarmantes.

Conclui o estudo que o trecho do rio mais afetado por estas substâncias corresponde à
região de influência  da bacia compreendida entre os municípios de Pesqueira e
Caruaru.

Seria importante investigar mais este aspecto, uma vez que a barragem Belo Jardim está
sendo construída neste trecho e suas águas serão utilizadas no abastecimento de várias
cidades a suplementar o sistema de Belo Jardim, operado pela COMPESA.

b - Rio Jaboatão

- Toxidade

Em 1996, encontrou-se toxidade nas águas do Jaboatão apenas em termos do índice de
fenóis ( estação JB3-75, situada em região estuarina ) nos meses de abril e maio. Os
resultados de salinidade em condutividade elétrica - CE não sugerem presença de água do
mar na hora da coleta mas, apenas, uma certa diluição nos resultados de abril. A CE de maio
foi similar à do rio no trecho de água doce.

Embora não incluído no Índice de Toxidade, o ferro se apresentou elevado em todas as
campanhas de amostragens, não raro seguido do manganês.

- Teste  de  Toxidade

A elevada poluição nos trechos do  rio Jaboatão permite  concluir que os padrões de
qualidade  de suas águas estiveram muito alterados durante quase todo o ano de 1995, época
de vazões ordinárias, e mais  acentuadamente  nos meses de verão, quando as  usinas de
açúcar e álcool estavam em operação, segundo a  Avaliação  do   Impacto da  Poluição
Sobre os   Recursos  Pesqueiros do Rio Jaboatão; UFRPe/CPRH - l996.

Ainda do referido estudo, resume-se que o efeito vem  sendo observado em termos de
redução dos teores de oxigênio dissolvido, alteração  do  pH, elevação da temperatura,
potenciação dos efeitos tóxicos dos contaminantes químicos, excesso de   nutrientes e
formação de condições  anóxicas na  interface da água com o  sedimento do fundo do rio.

As conseqüências de uma poluição  da  ordem  aí encontrada  podem ser traduzidas  em
efeitos imediatos, com perda de qualidade de água  que,  ao  ser   duradoura, afeta os
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organismos vivos de  modo  letal agudo ou lento,  sendo este último  instalado de maneira
imperceptível, prejudicando as funções básicas ligadas à  renovação  dos  estoques
pesqueiros, condição evidenciada através da elaboração de teste de toxicidade usando
indicadores biológicos como  tainhas  e  camarões.

No estudo, os  pesquisadores concluem que os níveis de poluentes diversificados   formam
misturas  complexas que afetam moluscos, crustáceos e peixes de  valor  comercial,
submetidos ao estresse ambiental inclusive  pela evidência  de  substâncias  neurotóxicas
num estágio de alarme. O contato primário ( banho, lavagem de roupas...) com as águas
poluídas e o consumo de  moluscos e crustáceos crus ou mal cozidos representam alto risco
à  saúde humana pela presença de bactérias  e  vírus  patógenos a  níveis  elevadíssimos.

Relatou-se ainda nesse estudo a  ocorrência de episódios  esparsos de toxidade aguda, água
com  efeito letal para os pescados, além da escassez de pescados em certos trechos do rio
que indicam a  existência de uma grande probabilidade de se estar instalando um  quadro de
dano ao rio com conseqüências para a população de forma irrecuperável.

c - Rio Beberibe

No monitoramento de 1996, uma determinação de cádmio estava acima do valor permitido,
no mês de agosto. Em duas ocasiões, o índice de fenóis esteve também acima do limite, isto
em abril  e agosto de 96, todos na Estação BE 3 - 50. Esta estação está localizada  no rio
Beberibe, após o deságüe do canal de Vasco da Gama e do efluente da ETE da COMPESA
situada na ponte da Estrada de Peixinhos junto a um posto de abastecimento de derivados de
petróleo e em trecho estuarino.

d - Rio Capibaribe

Em dezembro de 1996, do conjunto de parâmetros indicadores de toxidade, na estação CB2 -
72 (estação GEM’s), foi encontrado um valor de 0,141 para índice de fenóis que ultrapassou
o limite de 0,001 adotado pela metodologia do IT,  indicando toxidade de suas águas.

e - Rio São Francisco

Uma avaliação elaborada pela CHESF no reservatório de Itaparica, no segundo trimestre do
ano de 1992, concluiu que foram detectados agroquímicos tóxicos organoclorados nas  águas
e peixes daquele lago.

Os resultados das análises da estação de coleta de IBÓ, ponto do GEM’s WATER
monitorado pela CPRH, vêm demonstrando que o mercúrio vinha ultrapassando o limite de
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classe 1 e 2, em vários meses de julho de 1990 a 1992. O zinco e ferro também foram
encontrados em teores elevados embora com menor freqüência do que o mercúrio. Naquela
época a CPRH utilizava um espectômetro com acuidade de detectação superior ao limite
máximo permitido para alguns elementos analisados. No gráfico que se segue, adotou-se 0,5
para as determinações de mercúrio total menor de 0,5 mg/L, como limite de detectação
mínimo do equipamento naquela ocasião, para este elemento.

Rio São Francisco em IBÓ - Julho 90 - 92
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Desde então, vem-se incorporando novas áreas de irrigação intensiva nas regiões ribeirinhas
situadas neste Estado e na Bahia, onde, agroquímicos são utilizados intensivamente.

f - Resultados do Monitoramento de 1997

Para as estações monitoradas pela CPRH quanto à presença de metais e fenóis, foram
determinados, no laboratório daquela empresa, os seguintes parâmetros : Cádmio - Cd,
Chumbo - Pb, Cromo - Cr, Ferro - Fe, Manganês - Mn, Níquel - Ni, Zinco - Zn, e Índice de
Fenóis - IF,  em sua maioria.

O manganês esteve acima do valor esperado para águas naturais (0,20 mg/L) nos meses de
agosto, outubro e novembro na estação do rio Goiana e em março no Capibaribe, em São
Lourenço da Mata associado ou não a elevados teores de ferro.

O cobalto foi determinado apenas nos rios Ipojuca e Sirinhaém, tendo-se obtido valores
abaixo do limite de detectação do equipamento e permissível da legislação.

Os índices de fenóis foram muito elevados no canal de Santa Cruz, possivelmente devido a
influência dos rios Botafogo, Timbó e atividade naquele estuário pois, sem nenhum dado do
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rio Igarassu, não se tem elemento para verificar a possibilidade de contribuição daquela
bacia.

4 - CONCLUSÕES   E   RECOMENDAÇÕES

Das 1.020 indústrias cadastradas na CPRH apenas 113 foram consideradas geradoras de
efluentes com carga orgânica potencial. Algumas vêm mantendo unidades de tratamento que
reduzem sobremaneira a carga efetiva que chega aos rios. Não fosse a fertirrigação, a
colaboração dessas indústrias e  o empenho da CPRH, os cursos de água e mananciais da
região poderiam estar em situação muito precária.

Os resultados do monitoramento sugerem que ainda há uma maior perda de qualidade de
água dos cursos no verão e período da safra da indústria sucroalcooleira, como resultado da
lavagem das unidades e limpeza das colunas barométricas, além de um possível acidente na
operação de condução do vinhoto aos açudes pulmão. Em algumas áreas, a geomorfologia
pode favorecer o retorno desses nutrientes através de escoamentos superficiais mais intensos.

Outro aspecto a considerar é que, entre as indústrias consideradas não poluentes, estão
aquelas que produzem resíduos químicos, tanto líquidos, como gasosos. Esses resíduos
lançados ao ar se precipitam nos solos, provocando um impacto no meio ambiente.
Carreados aos cursos de água pelos escoamentos ou lançados diretamente na forma líquida,
se  combinam. Muitas vezes são elementos tóxicos ou, ao se combinarem, geram substâncias
consideradas neurotóxicas. A toxidade das águas e sedimentos dos rios podem instalar um
quadro de degradação, não raro, de conseqüências desastrosas e de difícil recuperação.
Alguns rios já demonstram que necessitam de um monitoramento mais específico em certos
trechos, onde a  qualidade de água ou do sedimento são influenciados por unidades fabris
com características favoráveis à instalação de um quadro de toxidade.
Em relação aos esgotos domésticos, o total de 1,58 milhões de domicílios do Estado, apenas
cerca de 600 mil estão ligados à rede pública de tratamento de esgotos, dos quais apenas
20% estão sendo tratados. Numa eficiência média de 70%, tem-se como resultado estimativo
que apenas 14% da carga poluidora total por esgotos domésticos estão sendo tratados.
(COMPESA-SIP). Concluí-se portanto que a fossa individual ainda é de grande importância,
como solução alternativa de tratamento de esgotos sanitários.

Nas zonas rurais, práticas inadequadas de manejo dos solos, principalmente em relevo
ondulado, concorrem para perda de um considerável volume anual de solos orgânicos que,
carreados aos rios, conferem a elevação da cor e turbidez de suas águas. Representam
prejuízos para fertilidade dos campos, aumentando a despesa com fertilizantes, perdas de
áreas  agricultáveis, redução da reserva hídrica com assoreamento dos cursos e reservatórios.
Fertilizantes e defensivos agrícolas estão cada vez mais sendo utilizados em larga escala, à
medida que se incorporam novos projetos de irrigação intensiva, a se somar à área dos
canaviais. Como conseqüência, já se encontram indícios de toxidade em alguns trechos dos
rios sob influência de campos tratados com agroquímicos. O produtor menos orientado e,
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sem equipamento de proteção, poderá vir a sofrer danos graves à sua saúde no trato com
esses agroquímicos.

A preservação da qualidade dos recursos hídricos é também um problema de modificações
nos costumes ainda arraigados na população, que dizem respeito a grandes desperdícios de
água e ao uso p dos rios como receptores de lixo, entulhos e esgotos. Gastos de milhões em
recursos financeiros com equipamentos, fiscalizações, análises e estudos especiais de nada
adiantarão,  sem  que haja mudanças em nossa atitude ambiental.

Em termos práticos e mais urgentes, seria recomendável  monitorar os mananciais de
abastecimento de água das populações, pois a poluição em muitos cursos de água
formadores desses corpos estão hoje em patamares elevados. Os reservatórios de Tapacurá e
de Tabocas são um exemplo disso ao criarem algas que se tornam tóxicas em certas ocasiões
favoráveis, razão pela qual já estão em estudo.

Uma estação de monitoramento a montante do lago da barragem, em rio corrente ou em
ponto de captação direta,  poderia ser instalada para acompanhamento sazonal, mesmo que
tenha uma freqüência anual de coleta inferior a do monitoramento sistemático de cada bacia.

Também deveriam ser observados os principais mananciais de reserva estratégica ou aqueles
que continuam abastecendo às populações nos períodos críticos, como nas estiagens
prolongadas. Alguns desses locais foram relacionados pela EMATER, como mananciais que
serviram  para abastecer os caminhões pipa na emergência de 1993.

Convém salientar que, depois de implantado o sistema de monitoramento da CPRH, saiu a
Resolução CONAMA no. 20, com um maior detalhamento das classes de água, incluindo o
fator de salinidade e uso da água. À luz de 11 anos de resultados, a CPRH dispõe de um
acervo que possibilita  uma revisão das classes atuais das águas dos rios, principalmente os
que correm no Agreste e Sertão, onde a salinidade pode ser um fator restritivo ao uso para
abastecimento, porém aceitável para outros usos como pecuária, lavagem de roupas, etc.. As
estações estuarinas também merecem uma revisão de classe pois, por influência da intrusão
salina, suas águas raramente são adequadas ao consumo.

5 - ANEXOS

A seguir, são apresentados detalhes do monitoramento de 1997, por bacia hidrográfica
monitorada.

Essas informações incluem diagrama unifilar; gráfico e tabela de máximo, mínimo e médias
de DBO e OD, gráfico e tabela de máximo e mínimo e moda de colifecais; gráficos e tabela
do percentual fora de classe do rio considerado.

Somente as unidades de planejamento UP 1 a UP 5 e UP 14 e UP 15, correspondentes a
bacias litorâneas, tiveram os seus rios monitorados.
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CONVENÇÕES DOS DIAGRAMAS
UNIFILARES

CLASSE 1
CURSOS D`ÁGUA
 CLASSE 2

CLASSE 3
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VILA, CIDADE OU LOCAL

FONTE POLUIDORA

ESTAÇÃO DE AMOSTRAGEM
DA CPRH
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Praia de Bairro Novo  entre 
os números 2317 e 2339 - 
em frente ao   

, 27.3.98 vento 
nordeste, baixamar as 10 h

Idem, foto tirada do 
, 

ao fundo a praia do 
Quartel. 
 Mancha  escura, 
de água do 
rio Paratibe.

Influência do Estuário 
de Barra de Jangada 
em Candeias- ao sul 
do balneário - SESC

Esgotos em 
Candeias próximo 
ao Restaurante
 a Candelária

Estuário do Rio Jaboatão 
em Barra de Jangada , 
água influencia  praias 
quando o  vento é  sul. 
Apesar da qualidade de 
água há pesca e banhistas.



A
N

EX
O

 6



A
N

EX
O

 16



ANEXO 46



A
N

EX
O

 55



A
N

EX
O

 60



Fevereiro de 1998

Monitoramento do Ano de 1997

Qualidade de Água
nas Estações de Captação para

Abastecimento Público
nos Rios Capibaribe e Beberibe



Bacia do Rio Beberibe
em 21.2.97

Canal Vasco da Gama, ocasião 
em que o lixo se acumulava na 
curva próxima à Rua Cônego 
Barata- Afluente da margem 
d i r e i t a  d o  B e b e r i b e

Aspecto da tomada de água no Beberibe - 
BE 2-11, ao fundo o barramento e lixo 
retirado logo cedo, lançado no próprio  curso 
Foto da margem esquerda vendo a OD..

Vista da margem esquerda, 
local do poço de recalque 
das bombas da COMPESA.

Retirada de lixo dos reservatórios como sacos 
plásticos, pedaços de madeira, vasilhames 
plásticos etc,.. além de caramujos vivos, 
g a t o s  e  g a l i n h a s   m o r t o s .

Lixo retirado da barragem de nível e lançado à jusante, 
inclusive com um cachorro em decomposição

Local do Barramento



 Rio 
Capibaribe

Trecho entre Tiúma e São Lourenço 
da Mata em 22.2. 98

Vista do 
barramento 
vertendo. O.D.

Nível  de água à 
montante vendo na 
margem direita a EB-
d a  C O M P E S A

Soleira mais elevada na ME e local com 
dejetos humanos, ma MD ao fundo a EB 
da COMPESA

Régua marcando 56 
cm para uma 
lâmina milimétrica 

Aspecto do Rio  acima da 
Captação  e  entrada da  T.A.

Riacho da ME em que o matadouro 
lança seus resíduos líquidos e sólidos,

Estação de Monitoramento da REDE da ONU - GEM's 
WATER ( CB 2 -72 ), vista de jusante, ao fundo a ponte 
da BR na cidade de  São Lourenço da Mata 

CB2-72, a mais antiga do rio, tomado  por 
macrófitas - vista da MD; no rio pessoas 
atravessam a  soleira de nível rompida.


