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Rio Capibaribe*

Letra e Música: João do Cavaquinho

O rio Capibaribe que nasce lá no sertão,  
município de Poção, na serra do Jacarará **.

E vai sangrar a barragem Poço fundo,  
quando entra, em um segundo, já começa a transbordar.

E vai banhar Santa Cruz a capital da sulanca,  
cidade boa e franca de gente civilizada.

E agradece ao povo que lhe ama 
e desce pra Toritama cumprindo a sua jornada.

Passando em Toritama se sente muito feliz, 
vê a capital do jeans muito bem desenvolvida.

Vai caminhando seguindo no seu caminho 
pra sangrar em Jucazinho, nossa barragem querida.

Em Salgadinho muito mais ele se alegra 
para cumprir sua regra, tem que seguir bem ligeiro.

É o momento que ele mais se agita  
para ver moça bonita quando entrar em Limoeiro.

Na barragem de Carpina vai passar sem atrapalho 
e entrar logo em Paudalho sentindo grande emoção.

Bem distante do sertão, cansado de viajar,  
entristece e vai chorar com saudade de Poção.

Em são Lourenço da Mata ele começa a dizer: 
já cumpri o meu dever, agora vou descansar.

Se despede do Recife, a Veneza brasileira, 
dá um adeus na fronteira e entra dentro do mar

*Do CD Vozes do Capibaribe - UFRPE; ANE (2013) 

**A nascente fica mais precisamente na Serra do Passarinho





Apresentação

Este livro - publicado no âmbito do Projeto Águas de Areias, patrocinado 
pela Petrobras através do Programa Petrobras Socioambiental - foi escrito na 
intenção de ajudar as pessoas a entenderem melhor a bacia do rio Capibaribe 
e, com isso, poderem apoiar a sua conservação e recuperação. Embora a água 
seja tema central, é importante compreender que não existe água boa nem em 
vazão que atenda às necessidades, se as terras não forem bem usadas nas ati-
vidades rurais, se as indústrias não se pautarem pelo controle ambiental, se as 
cidades não tratarem seus esgotos e destinarem adequadamente seu lixo, ou se 
os ecossistemas naturais ainda existentes não forem preservados. Como parte 
de um sistema, o rio não se salva sozinho, porque suas águas dependem da 
forma como as pessoas e instituições atuam em sua bacia de drenagem.

Este é o recado que os autores querem passar: o rio Capibaribe é parte 
de um sistema maior, que é a sua bacia hidrográfica. Por isso a responsabilidade 
com o rio está onde se vive, mesmo que fisicamente distante dele, mas na pro-
ximidade de uma nascente, riacho ou em área urbana. 

Assim, conclamamos todos a um mergulho na bacia do Capibaribe atra-
vés deste livro que conta um pouco das suas características físicas, biológicas e 
antrópicas, e remete por vezes a conflitos hidroambientais que exigem solução 
urgente. Neste sentido, pretende-se ajudar na reflexão sobre a importância da 
gestão dos recursos hídricos e a subsidiar ações de educação ambiental.

Este esforço é particularmente voltado para professores e alunos do En-
sino Fundamental e Médio de escolas localizadas nos municípios da bacia do rio 
Capibaribe. Tem, portanto, um caráter paradidático, podendo ser utilizado como 
fonte de consultas escolares, como texto para discussão de conteúdo em sala de 
aula ou mesmo como subsídio à elaboração de outras atividades pedagógicas.

Fazemos um agradecimento especial à Petrobras que, além da produção 
deste livro, tem possibilitado o desenvolvimento do Projeto Águas de Areias 
garantindo, inclusive, a formação dos professores das escolas envolvidas, para o 
uso didático desta publicação.

Esperamos, com ele, alimentar o fluxo positivo de intenções e gestos em 
defesa desse rio, que é uma identidade para os pernambucanos.

Ricardo Braga 
Presidente da ANE 
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Capítulo 1 
A bacia do Capibaribe como sistema

Ao considerar a interação necessariamente existente entre os compo-
nentes de uma bacia hidrográfica, pode-se afirmar que ela constitui um sistema 
orgânico, em que o mal uso dos recursos naturais em qualquer de suas partes, 
incorrerá nas consequências negativas em relação à qualidade da água e o regi-
me de vazão no rio principal.

Isso ocorre com as bacias hidrográficas em geral, e não poderia ser dife-
rente na bacia do Capibaribe.

1.1 Estrutura e funcionamento de uma bacia hidrográfica

Bacia hidrográfica é a área de drenagem das águas de um rio. Essas se 
originam de precipitações atmosféricas sob a forma de chuva, ou de neve se 
forem em regiões mais frias. Pode-se dizer que, mesmo em áreas onde a precipi-
tação pluviométrica é muito baixa, existe a bacia hidrográfica, embora a água só 
apareça no leito dos canais de escoamento nas ocasiões em que ocorrem chuvas. 
Nesses casos os rios são intermitentes, e não, perenes.

As bordas ou limites de uma bacia hidrográfica situam-se naturalmente 
em relevo mais alto, enquanto o leito do rio principal encontra-se em menores 
altitudes, o que possibilita o escoamento das águas por gravidade. 

A água que cai no solo tende a evaporar, a escorrer superficialmente, ou 
então a infiltrar na terra, passando a constituir um depósito de água subterrâ-
nea. Parte da água que infiltra penetra mais profundamente, por percolação, e a 
outra mantém-se no solo. Esta, chamada água sub-superficial, pode ser conside-
rada como em situação transitória, porque posteriormente será absorvida pelas 
raízes das plantas, elevada como seiva bruta até às folhas e liberada novamente 
à atmosfera por transpiração. Uma outra parte dessa água evapora do próprio 
solo, à medida que o sol e o vento estejam mais presentes. Quando não há 
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evaporação, a água é conduzida por escoamento sub-superficial até aflorar em 
algum ponto da superfície do solo, formando as nascentes. Esses múltiplos tra-
jetos podem ser bem identificados no ciclo da água, conforme a figura 1.1.

Figura 1.1 – Fenômenos que ocorrem no ciclo da água

Fonte: BRAGA et al. (2013)

Ao brotar nas nascentes ou escoar pela superfície após a chuva, o líquido 
forma inicialmente um filete d’água e depois um riacho. Este se junta a outro 
e o seguinte a um mais caudaloso, até constituir um pequeno rio, geralmente 
afluente do rio principal. Se quisermos dar um ordenamento a esses cursos 
d´água poderemos dizer que o primeiro é de ordem 1, o seguinte de ordem 2, 
até se chegar ao rio principal, de ordem n.

Forma-se então uma malha ou rede hidrográfica, conforme a Figura 1.2, 
constituída de nascentes, afluentes de diferentes ordens e o rio principal, que dá 
o nome à bacia. Observe que na bacia hidrográfica cada afluente que desembo-
ca diretamente no rio principal constitui, junto com sua rede de drenagem, uma 
sub-bacia. Da mesma maneira, em cada uma delas existem afluentes menores, 
também com sua respectiva rede de drenagem, que constituem a microbacia 
hidrográfica.
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A microbacia é, em consequência, a menor unidade de planejamento 
e gestão ambiental de uma bacia hidrográfica. Em função do seu pequeno ta-
manho, torna-se mais fácil o reconhecimento detalhado de suas características, 
incluindo tanto as virtudes quanto os problemas, sejam eles potenciais ou reais. 
Mas, assim como o corpo humano funcionará mal se seus órgãos não estiverem 
ativos e equilibrados, a bacia hidrográfica se apresentará com problemas am-
bientais se as suas microbacias não estiverem protegidas e os recursos naturais 
sendo utilizados corretamente. Em outras palavras, cuidar das microbacias é 
cuidar da saúde do rio que elas formam. 

Figura 1.2 – Modelo de bacia hidrográfica

Fonte: BRAGA et al. (2013)

As águas de uma bacia hidrográfica sempre fluem em direção ao rio 
principal, desembocando diretamente no oceano, em um grande lago ou então 
em outro rio. Essa desembocadura do rio em outro corpo d’água chama-se exu-
tório. Se o rio despeja suas águas diretamente no mar, esse trecho de contato 
é chamado de estuário, constituído de água salobra resultante da mistura da 
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Bacias de rios Litorâneos

Pontal
Garças
Brígida

Terra Nova
Pajeú

Moxotó
Ipanema

Goiana
Capibaribe

Ipojuca
Pirapama
Jaboatão
Sirinhaêm

Una
Mandaú

Bacias de rios Interioranos

Quadro 1.1 - Principais bacias hidrográficas de Pernambuco

Fonte: PERNAMBUCO (2006)

água doce do rio com a água salgada do mar, em proporções que dependem 
do momento da maré (se alta ou baixa) e da vazão do rio (ao refletir o período 
chuvoso ou de estiagem).

Os rios que não correm diretamente para o mar são considerados rios 
interioranos. Alguns fazem até o seu trajeto de maneira oposta, como o rio Tie-
tê em São Paulo e o rio Paranapanema na divisa desse estado com o Paraná. O 
trajeto invertido é condicionado pelo relevo da região, em que a Serra do Mar, 
próxima ao litoral, orienta a descida em direção à bacia do rio da Prata, para 
onde as suas águas convergem.

Já o rio São Francisco é considerado um rio litorâneo, por desembocar no 
mar, entre Sergipe e Alagoas, embora atravesse grande parte do interior do Bra-
sil, sendo chamado, por isso, de rio da integração nacional. Os seus afluentes, 
por sua vez, como os que se situam no Sertão de Pernambuco, são chamados 
de interioranos, justamente por não afluírem diretamente ao mar e sim ao Velho 
Chico.

Seguindo essa lógica, em Pernambuco as bacias hidrográficas se dividem 
em interioranas e litorâneas, afluindo, respectivamente, para o rio São Francisco 
ou direto para o Oceano Atlântico (Quadro 1.1).
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Observe-se, também, que os rios podem ser considerados como esta-
dual, se for integralmente inserido em um só estado, e federal, quando a bacia 
hidrográfica do mesmo abranger mais de um estado da federação. Assim, o rio 
Capibaribe é estadual, enquanto o rio São Francisco é federal.

As atividades existentes em uma bacia hidrográfica terminam por con-
dicionar a qualidade da água e o regime de vazão do rio principal. Assim, é 
esperado que uma bacia hidrográfica seja ambientalmente equilibrada, ao se 
apresentar com a cobertura vegetal protegida, o uso agrícola da terra sob mane-
jo adequado do solo, os usos múltiplos da água compatíveis com a conservação 
dos recursos hídricos, a ocupação urbana obedecendo a critérios de drenagem, 
a implantação de sistemas corretos de controle de poluição e reuso de água nas 
industrias e os cuidados relativos à gestão integrada de resíduos sólidos.

Do contrário, a tendência é ocorrer desequilíbrio, evidenciando-se polui-
ção hídrica, inviabilidade de uso sustentável dos recursos hídricos, degradação 
do solo, redução da biodiversidade e baixa qualidade de vida para os seus mo-
radores. 

1.2 A bacia hidrográfica do Capibaribe

A bacia hidrográfica do rio Capibaribe situa-se na porção nordeste de 
Pernambuco (Figura 1.3), abrangendo as Zonas do Agreste, Mata e Litoral, em 
área de 7.455 Km2. Sua primeira nascente é encontrada no município de Poção, 
já próximo ao limite com Jataúba, seguindo-se um curso de aproximadamente 
275 Km até à sua foz, no porto do Recife. Nesse trajeto, o rio e seus afluentes 
cortam 42 municípios, sendo 15 totalmente inseridos na bacia e 26 possuindo 
sua sede na mesma.

Figura 1.3 – Posição da bacia do rio Capibaribe no estado de Pernambuco

Fonte: PERNAMBUCO (2010)
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A bacia do Capibaribe pode ser dividida em três macrozonas: Z-1, Z-2 e 
Z-3, facilmente identificadas como Alto, Médio e Baixo Capibaribe (Figura 1.4). 
O Alto e o Médio Capibaribe, situados no Agreste, apresentam déficit hídrico, 
situação em que a quantidade anual de chuvas é insuficiente para alimentar os 
mananciais e atender aos usos múltiplos da água. Em decorrência, além da im-
periosa necessidade de conservação da água no leito arenoso dos cursos de água 
intermitentes, evidencia-se indispensável a importação de água, particularmente 
do rio São Francisco, através de canais e adutoras. 

Já no Baixo Capibaribe, situado na Zona da Mata, o balanço hídrico é 
positivo, já que as necessidades podem ser supridas pela produção de água na 
própria macrozona, precisando apenas de uma boa gestão dos recursos hídricos 
quanto à conservação das áreas de recarga dos aquíferos, ao controle da polui-
ção e à orientação da demanda, evitando desperdícios.

Geologicamente a bacia do Capibaribe apresenta-se com predominância 
do cristalino, porém, com ocorrência de unidades sedimentares no Baixo Capiba-
ribe. O relevo se apresenta com altitudes um pouco superiores a 900 metros no 
Alto Capibaribe, reduzindo-se a elevação para menos de 100 metros já na Zona 
da Mata e chegando ao nível do mar na planície costeira (Figura 1.5).

Figura 1.4 – Macrozonas da bacia do rio Capibaribe

Fonte: PERNAMBUCO (2010)

MZ-1  Alto Capibaribe 
MZ-2  Médio Capibaribe 
MZ-3  Baixo Capibaribe
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Figura 1.5 – Relevo na bacia do rio Capibaribe

Fonte: PERNAMBUCO (2010)

A bacia apresenta uma grande amplitude de precipitação pluviométrica, 
variando de 600 a 2.400 mm/ano, aumentando à medida que se aproxima do 
litoral (Figura 1.6). Já a evapotranspiração potencial (aquela que depende do 
sol e do vento, e que acontece se houver água suficiente no ambiente) varia de 
1.500 a 1.900 mm/ano, com uma tendência inversa à precipitação, sendo maior 
no Agreste e menor no Litoral (Figura 1.7).

Figura 1.6 – Linhas anuais médias de precipitação  
na bacia do rio Capibaribe

Fonte: PERNAMBUCO (2010)
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Figura 1.7 – Linhas anuais médias de evapotranspiração potencial  
na bacia do rio Capibaribe

Fonte: PERNAMBUCO (2010)

Acompanhando as condições de clima e de solos, a cobertura vegetal 
nativa varia de Mata Atlântica a Caatinga, à medida que se afasta do litoral para 
o interior do estado. Esta transição é gradativa, com um contínuo vegetacional 
que muda de mata úmida para mata seca, aumentando a participação de plantas 
da Caatinga na subida da Serra da Borborema, consolidando-se finalmente esta 
vegetação no Agreste. No bioma Caatinga,  no entanto, ocorrem os chamados 
brejos de altitude, situados em relevos mais altos e que se constituem em me-
soclima chuvoso e úmido, permitindo a manutenção de vegetação típica da Zona 
da Mata em pleno bioma Caatinga, portanto considerada formação disjunta do 
bioma Mata Atlântica. 

Na bacia do Capibaribe evidencia-se o predomínio de áreas antropiza-
das agrícolas, sobretudo de pastos e de cana de açúcar, seguido de vegetação 
arbustiva, com remanescentes de vegetação arbórea nativa, esta com 13,2% da 
área da bacia, quando são somados os remanescentes de Caatinga e de Mata 
Atlântica (Figura 1.8).
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Figura 1.8 – Classes de uso da terra na bacia hidrográfica do rio Capibaribe

Fonte: PERNAMBUCO (2010)

De acordo com o monitoramento realizado pela Agência Pernambucana 
de Meio Ambiente (CPRH), a qualidade da água do rio Capibaribe varia de 
acordo com os seus diversos trechos, porém pode ser considerada predominante 
ruim, fora dos padrões aceitáveis pela legislação. No capítulo 3 teremos mais in-
formações sobre a qualidade da água do rio Capibaribe e suas fontes poluidoras.

1.3 Perspectiva de gestão integrada na bacia do Capibaribe

É necessário entender que a gestão da bacia hidrográfica deve ser inte-
grada, já que ela funciona como um sistema, em que o que acontece em uma 
parte reflete nas demais. Do contrário, o organismo bacia hidrográfica estará 
desequilibrado, prejudicando o bom desempenho do sistema.

Ao retomar o modelo de bacia hidrográfica apresentado no início do ca-
pítulo, evidencia-se que não é suficiente se fazer o controle rígido dos despejos 
de esgotos domésticos e industriais no rio Capibaribe, se os seus grandes e pe-
quenos afluentes continuam recebendo cargas poluidoras. Assim como é insufi-
ciente controlar as fontes pontuais de despejos nesses outros cursos de água, se 
continua a ocorrer poluição difusa, resultante do arraste de lixo despejado nas 
cidades pela própria população ou de agrotóxicos e sedimentos, gerados pelo 
mau uso da terra nas áreas rurais. 
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Isso significa que o setor industrial, os pequenos e grandes produtores 
rurais, as escolas e universidades, a sociedade civil organizada e as instituições 
públicas precisam assumir a responsabilidade compartilhada na gestão integrada 
da bacia.

Cada qual pode desempenhar seu papel a partir de suas perspectivas, 
mas para a boa gestão deve-se buscar assegurar a integração desses entes numa 
perspectiva socioambiental, levando em consideração as políticas nacional e es-
tadual de recursos hídricos, como veremos nos Capítulos 6 e 7.

Nessa perspectiva, evidencia-se claramente que a gestão dos recursos 
hídricos precisa transcender os interesses individuais de usuários da água, e 
mesmo dos municípios, devendo obedecer regras ou pactos de gestão cujas 
fronteiras sejam os limites da bacia hidrográfica ou das suas sub-bacias.
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Capítulo 2 
Nascentes de vida

As nascentes são a origem de uma bacia hidrográfica, geralmente distri-
buindo-se nas terras por onde as águas são drenadas, sobretudo na zona rural, 
uma vez que nas áreas urbanas tem sido frequente o esgotamento ou aterro 
das mesmas. Portanto, a saúde de uma bacia hidrográfica inicia-se pela conser-
vação das nascentes, como a saúde do nosso corpo se inicia pelo cuidado com 
os tecidos de cada órgão.

2.1 Nascentes como formadoras da bacia hidrográfica

As nascentes, ou olhos d´água, dão origem aos pequenos e grandes rios. 
Diferentemente do que é comum se pensar, elas não se constituem apenas em 
poucos pontos situados na região mais distante da foz, naquele lugar onde o 
primeiro filete de água se forma e vai engrossando continuamente, até formar 
um rio caudaloso. Na realidade, em uma bacia hidrográfica as nascentes são 
muitas, aos milhares. É certo que estão normalmente nos extremos desses file-
tes de água, mas distribuídas na maior área de drenagem da bacia, sobretudo 
próximo às suas bordas, de onde partem os afluentes.

Na nascente a água brota do solo, de maneira difusa, sobretudo se o 
terreno for sedimentar. Por vezes, porém, a rocha é dura, minando então de 
uma fissura ou clivagem. Para que haja uma nascente é preciso que em algum 
momento e lugar a água da chuva tenha se infiltrado no solo e, em vez de es-
correr superficialmente, tenha se acumulado e formado o chamado lençol freá-
tico. A partir daí, preenchendo espaços vazios no solo poroso ou seguindo veios 
abertos na rocha, a água é transportada a pequenas ou longas distâncias, até 
que aflora à superfície. 

Portanto, quanto maior a infiltração da água no solo, maior a tendência 
de acúmulo no freático e, em consequência, melhor o desempenho da nascen-
te, em termos de vazão. Se o solo está protegido por vegetação, a chance de 



GESTÃO E EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL NA BACIA DO CAPIBARIBE20

infiltração aumenta e as nascentes cumprem melhor o seu papel de alimentar as 
vazões dos riachos e rios. Nesse equilíbrio gerado pela relação solo-água-vegeta-
ção, a tendência é a nascente apresentar vazão contínua e regular, amenizando 
os picos acentuados e reduzindo o risco dos extremos na bacia, de enchentes 
em alguns momentos e de baixa disponibilidade hídrica em outros (CALHEIROS 
et al., 2004; CASTRO et al., 2007).

Ao mesmo tempo, o solo protegido por vegetação permanente funciona 
como um filtro para a água de superfície que se infiltra, liberando-a em melhores 
condições de uso. Assim, a nascente conservada em seus processos hidrológicos 
tende a produzir água boa, inclusive para atendimento às necessidades de abas-
tecimento doméstico de populações rurais.

A depender da sua posição no terreno, existem basicamente dois tipos 
de nascente, como mostra as figuras 2.1 (A,B) e 2.2 (A,B). As nascentes de 
encosta minam em solo declivoso, geralmente em região de relevo acidentado. 
A água escorre do ponto original, formando um filete, que não raro, se junta a 
outro, de mais uma nascente na redondeza.

Já as nascentes de baixio, ou de várzea, afloram do solo em regiões bai-
xas, acumulando a água e formando charco ou pequena lagoa.

Figura 2.1 – Nascente de encosta

Fotos: Ricardo Braga (2012)
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Figura 2.2 – Nascentes de baixio

Muitas nascentes são perenes, ou de fluxo contínuo, sobretudo em regi-
ões de clima chuvoso e solos mais profundos, que possuem melhores condições 
de armazenar água. Porém, nessas mesmas regiões ou em outras mais secas, po-
dem ocorrer as nascentes temporárias, com fluxo apenas na estação chuvosa. Um 
terceiro tipo de nascente, a efêmera, que surge por apenas alguns dias ou horas, 
quando efetivamente está chovendo. Essa situação é resultante da baixa capa-
cidade de retenção da água no solo, que é predominantemente raso e rochoso.

A chamada “nascente do Capibaribe” (Figura 2.3), situada no município 
de Poção, mais especificamente na Serra do Passarinho, a 1.135 metros de alti-
tude acima do nível do mar, é na realidade a primeira de milhares encontradas 
na bacia hidrográfica, tendo relevância simbólica por se situar no ponto mais 
extremo desse rio. Muitas dessas atendem secularmente a famílias isoladas, que 
as utilizam de forma rudimentar (Figura 2.4).

Fotos: Ricardo Braga (2012)

Figura 2.3 – Primeira nascente do rio Capibaribe, no município de Poção

Foto: Arnaldo Vitorino (2012)
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2.2 Nascentes como fonte de abastecimento rural

As nascentes são mais frequentemente usadas pelas populações rurais, 
já que nessas áreas se torna difícil, e por vezes impossível, o abastecimento con-
vencional de água por meio da rede de distribuição por encanamentos (BRAGA 
et al., 2011).

As nascentes podem ser usadas pelo agricultor para irrigação, para dar 
de beber ao rebanho, para uso doméstico ou mesmo para o lazer. É preferível, 
porém, que elas não sejam usadas diretamente, devendo-se utilizar somente 
a água que escoa dela. As próprias nascentes devem ser protegidas, para que 
continuem produzindo água boa.

A água das nascentes da zona rural possuem usos múltiplos, como se veri-
fica na Figura 2.5 (A,B), embora a sua prioridade seja para beber (Figura 2.6 A, B).

Figura 2.4 – Nascente em uso há mais de um século,  
por família rural isolada

Foto: Ricardo Braga (2012)



GESTÃO E EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL NA BACIA DO CAPIBARIBE 23

2.3 Conservação e recuperação das nascentes do Capibaribe

Para conservar as nascentes é preciso cuidar do local onde elas surgem, 
protegendo o seu entorno do acesso direto das pessoas e animais de criação, 
num raio mínimo de cinquenta metros. No caso de sua utilização, é importan-
te criar as condições adequadas de uso, sendo conveniente instalar estruturas 
protetoras, evitando a contaminação das águas. Tais estruturas podem ser anéis 
de concreto, tampas ou outras soluções mais adequadas à situação (BRAGA et 
al., 2013).

Figura 2.5 – Usos múltiplos da água de nascente

Fotos: Ricardo Braga (2012)

Figura 2.6 – Prioridade de uso da nascente: água para consumo doméstico

Fotos: Ricardo Braga (2012)
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Por outro lado, é preciso cuidar do bom uso do solo nas áreas mais dis-
tantes do ponto da nascente, nas terras mais altas, facilitando a infiltração da 
água e evitando a erosão do solo, sobretudo na chamada área de contribuição 
para a sua formação, o que resultará em melhor produção de água nas nascen-
tes situadas nos terrenos abaixo.

Na estratégia de conservação das nascentes é importante compreen-
der também que como elas alimentam os riachos, suas águas não podem ser 
totalmente consumidas pelo proprietário, uma vez que prejudicará o uso pelos 
demais agricultores situados à jusante, podendo inviabilizar a própria saúde da 
microbacia, além de afetar a bacia hidrográfica como um todo.

No Alto Capibaribe, onde o solo é pedregoso e raso, e a pluviosidade 
é baixa, predominam as nascentes temporárias, sendo ativas em curto período 
do ano. Outras são mesmo efêmeras, perceptíveis somente durante as chuvas. 
Porém, em alguns locais mais chuvosos e de solos profundos, como nos brejos 
de altitude, as nascentes perenes são frequentes e se constituem em importante 
manancial de abastecimento de água para populações rurais e urbanas da região.

No Médio e Baixo Capibaribe as nascentes afloram com mais frequência, 
com suas águas minando o ano todo, sobretudo na base dos morros de forma-
ção sedimentar ou próximo à própria calha do rio Capibaribe e de seus principais 
afluentes, como o rio Tapacurá.

Na sub-bacia do rio Tapacurá, o Grupo de Recursos Hídricos da Univer-
sidade Federal de Pernambuco (UFPE) e a Sociedade Nordestina de Ecologia 
(SNE) desenvolveram um importante trabalho de conservação e recuperação 
de nascentes para abastecimento de populações rurais difusas (ARAÚJO et al., 
2011; GUSMÃO et al., 2011; BRAGA et al., 2011). Este trabalho, realizado 
inicialmente pelo Projeto Nascentes do Natuba, resultou em manejo de trinta 
nascentes situadas nos assentamentos rurais Serra Grande e Divina Graça, na 
Zona da Mata de Pernambuco (Figura 2.7 A, B, C, D). As ações consistiram em 
motivar e mobilizar os agricultores para valorizar as suas nascentes, recuperar e 
proteger fisicamente as mesmas e implantar sistema de captação e reserva de 
água. Além disso, foi desencadeada a produção de mudas e o reflorestamento 
no entorno de nascentes e de áreas de recarga para facilitar a infiltração da água 
da chuva no solo.  Este projeto teve desdobramento com a participação da As-
sociação Águas do Nordeste (ANE), com o projeto Nascente Viva (Figura 2.8).
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Figura 2.8 – Logomarca do Projeto Nascente Viva, da ANE

Figura 2.7 – Nascentes manejadas pelo Projeto Nascentes de Natuba,  
da SNE e UFPE

Fotos: Ricardo Braga (2012)
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Capítulo 3 
O rio Capibaribe e seus afluentes

A bacia do rio Capibaribe insere-se no contexto geográfico de Pernam-
buco de maneira marcante, seja através do rio que lhe dá o nome, seja por meio 
dos seus afluentes.

3.1 Regime hidrológico do rio Capibaribe

Os principais afluentes do rio Capibaribe, segundo Pernambuco (2006), 
são pela margem direita: riacho do Mimoso, riacho Tabocas, riacho da Onça, ria-
cho Carapatós, riacho das Éguas, riacho Caçatuba, riacho Batatã, rio Cotungubá, 
rio Goitá e rio Tapacurá. Pela margem esquerda, destacam-se: riacho Jataúba, 
riacho Doce, riacho Topada, riacho do Manso e riacho Cajaí.

Existem na bacia do rio Capibaribe 12 estações fluviométricas que apre-
sentam dados de vazão, sendo que 8 encontram-se em operação. A Figura 3.1 
apresenta a localização das estações fluviométricas e o Quadro 3.1, relaciona o 
curso d’água monitorado e sua respectiva disponibilidade de dados.

Figura 3.1 – Estações fluviométricas localizadas na bacia do rio Capibaribe

Fonte: Elaborado pelo Laboratório de  
Geoprocessamento do IFPE- Campus 
Recife a partir de dados do SNIRH
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Quadro 3.1 - Cursos d’água onde estão localizadas as estações  
fluviométricas na bacia do rio Capibaribe

Devido à localização, extensão dos registros e qualidade dos dados dis-
poníveis, selecionou-se as estações Santa Cruz do Capibaribe, Toritama, Sal-
gadinho, Limoeiro e Paudalho para a caracterização do regime hidrológico do 
rio Capibaribe. As vazões mensais foram obtidas no Sistema Nacional de Infor-
mações sobre Recursos Hídricos (SNIRH) que disponibiliza as informações do 
monitoramento hidrológico. 

O rio Capibaribe é intermitente desde a nascente até as proximidades 
da cidade de Limoeiro. O regime sazonal das vazões no rio Capibaribe indica a 
ocorrência de um período úmido, compreendido entre abril a agosto, sendo, em 
geral os meses de abril e julho quando ocorrem os maiores deflúvios. O período 
de estiagem vai de outubro a março. 

As Figuras 3.2 a 3.6 apresentam as vazões médias mensais obtidas com 
base nas séries históricas observadas nas estações Santa Cruz do Capibaribe, 
Toritama, Salgadinho, Limoeiro e Paudalho, elaboradas a partir dos dados dis-
poníveis no Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH).  

Fonte: SNIRH (2013)
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Figura 3.2 - Vazões médias mensais na estação  
Santa Cruz do Capibaribe para o período 1986-2008

Fonte: Elaborado a partir de informações obtidas no SNIRH.

Figura 3.3 - Vazões médias mensais na estação  
Toritama para o período 1973-2008

Fonte: Elaborado a partir de informações obtidas no SNIRH.

Figura 3.4 - Vazões médias mensais na estação  
Salgadinho para o período 1966-2008

Fonte: Elaborado a partir de informações obtidas no SNIRH.
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Figura 3.5 - Vazões médias mensais na estação  
Limoeiro para o período 1983-2008

Fonte: Elaborado a partir de informações obtidas no SNIRH.

Figura 3.6 - Vazões médias mensais na estação  
Paudalho para o período 1984-2008

Fonte: Elaborado a partir de informações obtidas no SNIRH.

É importante observar que as vazões médias correspondem ao valor 
médio no período total observado, porém há uma variabilidade interanual, ocor-
rendo anos mais secos e mais úmidos. 
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Quadro 3.2 – Principais reservatórios na bacia do rio Capibaribe

Fonte: Elaborado a partir de dados de Pernambuco (2006) e APAC (2013).

3.2 Principais reservatórios 

A capacidade de acumulação em reservatórios da bacia hidrográfica do 
rio Capibaribe é da ordem de 800 milhões de metros cúbicos, sendo que em 5 
reservatórios (Jucazinho, Carpina, Tapacurá, Goitá e Poço Fundo) concentra-se 
mais de 90% da capacidade total de acumulação da bacia. A maior parte dos 
reservatórios é de pequeno porte, com capacidade máxima inferior a 500 mil 
metros cúbicos. 

O Quadro 3.2 relaciona os principais reservatórios situados na bacia hi-
drográfica do rio Capibaribe, considerando as respectivas capacidades máximas 
de acumulação acima de 10 milhões de metros cúbicos e finalidades de uso da 
água. A Figura 3.7 apresenta a localização dos respectivos reservatórios na bacia 
e as Figuras 3.8 e 3.9 ilustram alguns dos principais reservatórios da bacia.
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Figura 3.7 – Localização dos principais reservatórios da  
bacia hidrográfica do rio Capibaribe

Fonte: Elaborado a partir de dados de Pernambuco (2006) e APAC (2013).

Figura 3.8 – Reservatório Tapacurá, em agosto de 2009

Fonte: Acervo SRH (2009)
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Figura 3.9 – Reservatório de Carpina, em agosto de 2009

Fonte: Acervo SRH (2009)

3.3 Qualidade da água 

A qualidade da água é resultante de fenômenos naturais e de ações 
antrópicas. Os cursos d’água, além de seus vários usos, também são utilizados 
como destino final de despejos domésticos e industriais de esgotos, tratados ou 
não. Portanto, o uso e ocupação do solo na bacia refletem nas condições quali-
tativas dos corpos d’água. 

O monitoramento da qualidade da água constitui-se em importante 
instrumento de gestão hidroambiental. O diagnóstico dos parâmetros físico-
-químicos e biológicos dos corpos hídricos e a análise da sua variação temporal 
permite identificar fontes poluidoras e indicar medidas para melhoria da sua 
qualidade da água.

A Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco (CPRH) realiza 
o monitoramento de parâmetros de qualidade da água em 10 estações situadas 
em rios e 15 reservatórios da bacia hidrográfica do rio Capibaribe. A Figura 3.10 
mostra esquematicamente a localização das estações de monitoramento na ba-
cia, identificadas pelo código CB e o respectivo número da estação.
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Figura 3.10 – Diagrama unifilar com estações de monitoramento de  
qualidade da água em cursos d’água na bacia do rio Capibaribe

Fonte: CPRH (2011)

Os parâmetros monitorados podem variar em cada estação/amostra-
gem e os conjuntos de análise variam de 7 a 27 parâmetros físico-químicos e 
biológicos, que podem ser agrupados em 5 indicadores de qualidade referentes 
à: água para abastecimento público, ecotoxicidade, classificação ambiental que 
adota os limites da Resolução Conama 357/2005, água estuarina e marítima e 
água para irrigação, de acordo com o uso da água e a localização da estação. A 
frequência de amostragem para os cursos d’água, em geral, é bimestral. O Qua-
dro 3.3 apresenta a classificação ambiental adotada pela Agência Pernambucana 
de Meio Ambente (CPRH) para avaliação da qualidade da água nas estações 
monitoradas.
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Quadro 3.3 – Classificação ambiental da qualidade da água

Fonte: CPRH (2013)

São monitorados com frequência de coleta bimensal os seguintes parâ-
metros: temperatura, potencial hidrogeniônico (pH), oxigênio dissolvido (OD), 
demanda bioquímica de oxigênio(DBO), condutividade elétrica, cloreto, fósforo, 
turbidez, sólidos totais, salinidade e coliformes para as estações localizadas em 
trechos de rios perenes. Algumas estações, como a CB-72, possuem também 
outros parâmetros monitorados, como: Cor, Nitrato, Sulfato e Alcalinidade e 
um conjunto de metais (Cádmio, Chumbo, Cobre, Cromo, Manganês, Zinco e 
Níquel).
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Os parâmetros de qualidade da água nos rios estão associados às vazões 
escoadas e podem variar sazonalmente ao longo do ano em função do período 
chuvoso e de estiagem. Evidentemente, a qualidade reflete diretamente as car-
gas poluidoras lançadas nos rios. Verifica-se que ao longo de toda a extensão 
monitorada do rio Capibaribe a qualidade corresponde as classes 3 e 4 da Reso-
lução Conama nº 357/05, exceto em trechos com poluição ainda mais elevada.

Em relação aos reservatórios, todos apresentam qualidade boa ou ótima, 
embora nem todos os dados sejam da mesma época. O reservatório de Jucazi-
nho apresenta elevados teores de sais, sendo sua água classificada como salobra. 
Para fins de abastecimento público esta água precisa ser misturada às águas 
provenientes de outras fontes de abastecimento. Ressalta-se que os parâmetros 
de qualidade da água dos reservatórios estão diretamente relacionados com a 
quantidade de água acumulada, podendo variar significativamente. 

Os Quadros 3.4 e 3.5 e a Figura 3.1 apresentam a classificação da qua-
lidade da água para os rios e reservatórios, respectivamente, de acordo com 
os dados de monitoramento da CPRH mais recentes disponíveis. O Índice de 
Qualidade da Água (IQA) é utilizado apenas para avaliação da água para abas-
tecimento público, após tratamento.

Quadro 3.4 – Situação da qualidade da água em rios  
da bacia hidrográfica do rio Capibaribe

Fonte: CPRH (2013)
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CB 55

CB 60

CB 62

CB 71

CB 72

CB 80

CB 95

Estação
Corpo

Hídrico

Mês de

Análise
IQA Qualidade

Risco de

Salinidade
Toxicidade

Rio Capibaribe

Rio Capibaribe

Rio Capibaribe

Rio Goitá

Rio Capibaribe

Rio Tapacurá

Rio Capibaribe

Rio Capibaribe

Rio Capibaribe

Rio Capibaribe

Fev/2013

Dez/2012

Ago/2012

Fev/2013

Fev/2013

Fev/2013

Dez/2012

Fev/2013

Fev/2013

Fev/2013

-

-

-

-

Boa

Boa

Boa

-

-

-

Muito poluída

Poluída

Poluída

Poluída

Muito Poluída

Muito Poluída

Moderadamente

Comprometida

Muito Poluída

Poluída

Poluída

Alto

Alto

Baixo

Baixo

Baixo

Médio

Baixo

Baixo

Baixo

-

-

-

-

-

Não tóxico

Tóxico

Não tóxico

-

-

-
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Quadro 3.5 – Situação da qualidade da água  
em reservatórios da bacia do rio Capibaribe

Fonte: CPRH (2013)

Estação
Mês de

Análise

CB 02

CB 23

CB 27

CB 03

CB 04

CB 05

CB 07

CB 13

CB 38

CB 54

CB 65

CB 67

CB 69

CB 81

Nov/12

Ago/08

Ago/08

Nov/12

Ago/08

Nov/12

Set/09

Nov/12

Jul/10

Nov/12

Nov/12

Nov/12

Jul/10

Jul/10

Poço Fundo

Santana II

Oitis

Machado

Tabocas-Piaça

Tabocas

Jucazinho

Carpina

Cursaí

Goitá

Tapacurá

Várzea do Una

Matriz da Luz

Prata-meio

Poluída

Pouco

Comprometida

Poluída

Poluída

Moderadamente

Comprometida

Poluída

Poluída

Poluída

Poluída

Poluída

Poluída

Não

Comprometida

Moderadamente

Comprometida

Não

Comprometida

Muito Alto

Baixo

Médio

Médio

Baixo

Baixo

Médio

Alto

Baixo

Baixo

Baixo

Baixo

Baixo

Baixo

Santa Cruz

do Capibaribe

Brejo da Madre

de Deus

Brejo da Madre

de Deus

Brejo da Madre

de Deus

Belo Jardim

Caruaru

Surubim

Lagoa do Carro

Paudalho

Paudalho

São Lourenço

da Mata

São Lourenço

da Mata

São Lourenço

da Mata

Recife

Boa

Boa

Ótima

Boa

Boa

Boa

Boa

Boa

Boa

Ótima

Boa

Ótima

Boa

Ótima

Não Tóxico

Não Tóxico

Não Tóxico

Não Tóxico

Não Tóxico

Não Tóxico

Não Tóxico

Não Tóxico

Não Tóxico

Não Tóxico

Não Tóxico

Não Tóxico

Não Tóxico

Não Tóxico

Risco de

Salinidade
Reservatório Município IQA Qualidade Toxicidade

Figura 3.11 – Classificação da qualidade da água em rios e  
reservatórios da bacia hidrográfica do rio Capibaribe

Fonte: CPRH (2013)



GESTÃO E EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL NA BACIA DO CAPIBARIBE38

BIBLIOGRAFIA CITADA NO CAPÍTULO

APAC.  Boletim do Monitoramento dos Reservatórios.   
Disponível em: <http://www.apac.pe.gov.br/monitoramento/>   
Acesso em: 31 jul 2013.

CONAMA. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução nº 357.  
Dispõe sobre classificação dos corpos de água e diretrizes para  
enquadramento.

CPRH.  Relatório das bacias hidrográficas 2011.   
Disponível em: <http://www.cprh.pe.gov.br/ARQUIVOS_ANEXO/K_Relat11-CB.pdf>  
Acesso em: 31 jul 2013.

CPRH.  Monitoramento da bacia hidrográfica do rio Capibaribe.   
Disponível em: <http://www.cprh.pe.gov.br/> Acesso em: 4 ago 2013.

PERNAMBUCO. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente.   
Atlas de bacias hidrográficas de Pernambuco. Coord.: Silva, S.R.   
Recife, 2006.

PERNAMBUCO. Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos.   
Plano Hidroambiental da Bacia Hidrográfica do rio Capibaribe  
(PHA- Capibaribe).  Recife, 2010.

SNIRH. Estações da ANA.   
Disponível em: <http://www.snirh.gov.br/home/> Acesso em: 31 jul 2013.



GESTÃO E EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL NA BACIA DO CAPIBARIBE 39

Capítulo 4  
Aspectos socioeconômicos da  

bacia do Capibaribe

O crescimento econômico e o desenvolvimento da sociedade, associados 
à modernização e à industrialização dos processos de produção, vêm provocan-
do ao longo dos anos mudanças econômicas, sociais e ambientais e, em diversas 
circunstâncias, comprometendo negativamente a qualidade de vida das popula-
ções e a capacidade ambiental. Embora a bacia hidrográfica seja um espaço de 
planejamento e gestão das águas, que se adéqua e se compatibiliza às diversi-
dades demográficas, sociais, culturais e econômicas das regiões, neste capítulo 
a análise de dados sociais e econômicos está circunscrita ao recorte da divisão 
político administrativa, ou seja, aos municípios, e a escalas regionalizadas como 
a das Regiões de Desenvolvimento (RDs).

Como visto no Capítulo 1, o Rio Capibaribe ao longo de seu percurso 
corta áreas de três grandes regiões fisiográficas de Pernambuco: Zona da Mata, 
Agreste e Sertão, apresentando significativa variedade de paisagens, assim como 
de processos de ocupação e uso, tanto do ponto de vista espacial, quanto 
numa perspectiva histórica. Perceber essa dinâmica é um aspecto fundamental 
para a construção e implementação de políticas públicas. Olhar os potenciais e 
limitações desses diferentes espaços e pensar em melhorias das condições so-
cioeconômicas e ambientais é um desafio que a gestão das águas e a educação 
ambiental devem enfrentar.
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4.1 Regionalização e caracterização econômica

A regionalização adotada no Estado de Pernambuco (Figura 4.1), para 
fins de planejamento do desenvolvimento, subdivide o estado em 12 Regiões 
de Desenvolvimento (RDs). Dos 42 municípios que compõem a bacia do rio 
Capibaribe, 12 deles estão inseridos na RD do Agreste Central, 16 do Agreste 
Setentrional, sete da Mata Norte, três da Mata Sul e quatro da Metropolitana.

É necessário, contudo, salientar que a área total da bacia não correspon-
de à soma das áreas dos 42 municípios, visto que é muito diferenciado o percen-
tual do município inserido na bacia da área que cada município ocupa na bacia, 
assim como o percentual da área do município inserido na bacia do Capibaribe. 
São 15 os municípios que estão totalmente inseridos na Bacia e 26 os que pos-
suem sua sede na mesma, conforme pode ser averiguado no Quadro 4.1. 

Figura 4.1 - Regiões de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco  
e seus respectivos municípios

Fonte: CONDEPE/FIDEM, 2009.

As RDs apresentam características particulares, tanto quanto à dinâmica 
econômica como quanto à demográfica, que podem ser visualizadas no quadro 
4.2. A RD Metropolitana exerce forte influência no contexto geral da bacia no 
tocante à concentração populacional, uma vez que 43% dos habitantes de Per-
nambuco estão aí situados, e do Produto Interno Bruto (PIB) do estado, com 
uma participação de 65%. Por sua vez, o Agreste Setentrional é o que participa 
proporcionalmente menos, em termos populacionais e econômicos.
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Quadro 4.1 – Municípios e área que ocupam na bacia do Capibaribe

Fonte: Pernambuco 2010; Pernambuco 2010b. Organizado pelos autores.
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Quadro 4.2 - Dados gerais por Região de Desenvolvimento

Fonte: CONDEPE/FIDEM, 2009.

Em todas as RDs estudadas na área da bacia hidrográfica – em maior ou 
menor grau – observa-se a coexistência de territórios dinâmicos, competitivos, 
e de elevados rendimentos relativos médios, com territórios que apresentam 
precárias condições de vida e evidenciam traços de estagnação.

O Quadro 4.3 apresenta os principais Arranjos Produtivos Locais (APLs) 
existentes nas RDs presentes na bacia do rio Capibaribe. Os APLs se caracteri-
zam por um conjunto de fatores econômicos, políticos e sociais localizados em 
um mesmo território e voltados para o desenvolvimento de atividades econômi-
cas correlatas.

APL

Tecnologia da informação
Polo Médico

Varejo Moderno
Logística
Turismo

Serviços Educacionais e Culturais

Indústria Sucroalcooleira
Carcinicultura
Piscicultura
Floricultura

Tecido e Confecção

Movelaria e Artesanato

RD

Metropolitana

Mata Norte e Mata Sul

Agreste Central e Setentrional

Agreste Central

Quadro 4.3 - Principais APLs da economia de Pernambuco  
por RD da bacia hidrográfica do rio Capibaribe

Fonte: PERNANBUCO, 2010.
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O Agreste Central representa a segunda RD economicamente mais im-
portante de Pernambuco e na bacia está representado pelos municípios de Belo 
Jardim, Bezerros, Brejo da Madre de Deus, Caruaru, Gravatá, Jataúba, Pesquei-
ra, Poção, Riacho das Almas, Sanharó, São Caetano e Tacaimbó. A atividade eco-
nômica de destaque está vinculada ao Polo de Confecções (vestuário e têxteis), 
representando o principal APL da região. Segundo Pernambuco (2009), o Polo 
de Confecções de Pernambuco apresenta grande concentração no agreste do 
estado, nas suas três sub-regiões (Agreste Setentrional, Central e Meridional), 
particularmente no entorno do eixo Caruaru, Toritama, Santa Cruz do Capibari-
be e Taquaritinga do Norte, com 73,0% da produção de vestuário do estado, 77 
mil empregos diretos e indiretos, e 12 mil empresas formais e informais. A renda 
renascença e o bordado, concentrados nos municípios de Poção e Pesqueira e 
em seus arredores, completam e diversificam a produção do Polo de Confecções. 

A pecuária bovina de corte, segundo maior rebanho do estado, está pre-
sente em vários municípios da RD, com destaque para Caruaru e Gravatá, mas 
com perda significativa de rebanho durante o período de seca iniciado em 2011. 
Na última década, vem sendo empreendidos esforços para melhoria da atividade 
de caprinovinocultura na região, aparecendo com certo dinamismo os municípios 
de Jataúba, Caruaru, Bezerros, Sanharó e São Caetano. Também possui o maior 
efetivo de aves e produtos hortícolas, sendo ainda o segundo maior produtor de 
leite, ovos, feijão e tomate do estado.

O turismo também é representativo no Agreste Central, principalmente 
em Caruaru, Bezerros, Gravatá, Pesqueira e Brejo da Madre de Deus. Os atra-
tivos são o artesanato, o comércio (feira da sulanca), o Turismo do Forró (São 
João), o Circuito do Frio e a Semana Santa.

No Agreste Setentrional, os municípios que integram a bacia são: Bom 
Jardim, Casinhas, Cumaru, Feira Nova, Frei Miguelinho, João Alfredo, Limoei-
ro, Passira, Salgadinho, Santa Cruz do Capibaribe, Santa Maria do Cambuca, 
Surubim, Taquaritinga do Norte, Toritama, Vertente do Lério e Vertentes. A 
fruticultura, a caprinocultura e a pecuária de leite são atividades econômicas im-
portantes, mas o grande destaque é o Polo de Confecções do Agreste Pernam-
bucano, onde Santa Cruz do Capibaribe se distingue na produção de confecções 
e artefatos e Toritama, na produção de jeans, respondendo por mais de 16% da 
produção nacional. 

A atividade de confecção tem se tornado “ao longo dos últimos anos, 
a força motriz da economia de alguns dos municípios, como Toritama e Santa 
Cruz do Capibaribe, onde quatro em cada dez empregos, formais e informais, 
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são gerados pelo setor” (PERNAMBUCO, 2010, p. 60). Atividades ligadas a esse 
segmento, como é ocaso das lavanderias, também são geradoras de emprego. 
Mas a escassez hídrica gera desafios sérios a esse segmento, principalmente na 
produção de jeans, que depende de lavagem para finalização do processo. Nesse 
sentido há forte pressão por ajustes no sistema para que zere a poluição hídrica 
gerada, que repercute diretamente no rio Capibaribe. Outro aspecto decorrente 
dessa atividade é a demanda de recursos energéticos atendida com o uso de 
lenha, cuja origem quase nunca é de manejo da Caatinga ou mesmo autorizada 
pelos órgãos competentes. 

Passira e Limoeiro integram-se ao setor de confecção, mas com a ativida-
de artesanal do bordado. No tocante ao turismo, existe potencial mas falta in-
fraestrutura. Salgadinho com suas águas termais e Taquaritinga com o clima de 
serra são atrativos já procurados, mas precisam de incremento no planejamento 
para que possam se tornar destinos turísticos consolidados.

Na agropecuária, destacam-se a produção de banana como a segunda 
maior produção do estado e leite, com a terceira maior produção. Horticultura 
e os efetivos de bovinos e aves, também são expressivos. 

Nas RDs Mata Norte e Mata Sul o setor canavieiro é a atividade histori-
camente predominante e o principal APL está ligado à atividade sucroalcooleira. 
A área de cultivo da Mata Norte ocupava, entre 1989/2000, 45,7% da super-
fície total, apresentando ganhos de produtividade em função da incorporação 
de avanços técnicos aos seus processos produtivos. Já na Mata Sul os valores 
para o mesmo período são de 38,1%, possuindo, porém, um número maior de 
destilarias de álcool autônomas (PERNAMBUCO, 2010).

Na RD Mata Norte, representada pelos municípios de Carpina, Chã de 
Alegria, Glória do Goitá, Lagoa do Carro, Lagoa de Itaenga, Paudalho e Tracu-
nhaém, o principal vetor econômico continua sendo a agroindústria, tendo como 
principais atividades a produção da cana-de-açúcar para fabricação de açúcar e 
de álcool. Mas nessa RD também está presente a produção de coco, aves, ovos, 
banana, além da atividade pesqueira e de carcinicultura. É, contudo, na indús-
tria que reside a maior participação na economia do estado, principalmente na 
indústria de transformação com o segmento de alimentos (principalmente o açú-
car), papel, minerais não metálicos (cimento) e calçados. A Mata Norte abriga 
o Polo Farmacoquímico de Pernambuco, o que lhe confere um novo dinamismo 
especialmente no setor de serviços (imobiliário, lazer, educação, etc). Apresenta 
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potencial turístico favorecido pela grande quantidade e diversidade de atrativos 
naturais, manifestações folclóricas e culturais, artesanato e, sobretudo, pelo pa-
trimônio construído composto por antigos engenhos, capelas, igrejas e casarios.

Na Mata Sul, com três municípios fazendo parte da bacia do Capiba-
ribe - Chã Grande, Pombos e Vitória de Santo Antão - a produção sucroalcoolei-
ra permanece como destaque no que toca à atividade econômica, mas o turismo 
também aparece devido à procura pelas praias do litoral sul. A região é também 
produtora de hortaliças, destacando-se Vitória de Santo Antão. Na indústria, a 
maior expressão está no setor de transformação, com a produção de alimentos 
(açúcar), bebidas, álcool e de minerais não metálicos. Os serviços imobiliários e 
o comércio, sobretudo os segmentos varejista de combustíveis, atacadista de be-
bidas, supermercados e atacadista de alimentos também tem grande influência 
nos arranjos econômicos dessa RD.

A RD Metropolitana é composta pelos 14 municípios que compõem a 
Região Metropolitana do Recife (RMR), instituída pela Lei Complementar nº 
10/1994, com o objetivo de promover o planejamento regional, a cooperação 
dos diferentes níveis de governo, a utilização racional dos recursos e do terri-
tório, a redução das desigualdades regionais e sociais e a execução das funções 
públicas de interesse comum.  Dos municípios que compõem essa RD, quatro 
fazem parte da bacia do Capibaribe: Camaragibe, Moreno, Recife e São Louren-
ço da Mata.

A RMR desfruta de posição privilegiada, constituindo-se espaço estraté-
gico, inclusive, internacionalmente. Evidencia-se nessa Região forte concentra-
ção econômica e demográfica em relação ao restante do estado. Sua localização 
no litoral oriental do Brasil representa uma relativa proximidade geográfica com 
os mercados mundiais. Sua dinamicidade econômica, assim como o papel de 
destaque na economia do Nordeste tende a aumentar, devido a grandes empre-
endimentos em consolidação, a exemplo do Complexo Industrial Portuário de 
Suape, situado nos municípios do Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca; da Cidade 
da Copa/Arena Multiuso, em São Lourenço da Mata e do Arco Metropolitano, 
entre outras ações.

Importante base de suporte em ciência e tecnologia e referência em 
serviços especializados, que constituem seus principais APLs (Tecnologia da In-
formação, Polo Médico, Varejo Moderno, Logística, Turismo e Serviços Educa-
cionais e Culturais), ela enfrenta, contraditoriamente, o desafio de solucionar 
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problemas sociais e de infraestrutura, comuns a todas as metrópoles brasileiras, 
como pobreza e desigualdades sociais, concentração populacional em assenta-
mentos populares e em áreas vulneráveis, degradação dos recursos naturais e 
do ambiente construído.

O dinamismo verificado em alguns dos municípios de cada RD está bas-
tante influenciado pela mobilidade de fatores como capital e mão de obra esti-
mulando a aglomeração das atividades em uma região em detrimento de outra, 
o que influencia e até determina que algumas cidades irão crescer mais do que 
outras porque possuem fatores de atração maiores.

4.2 Indicadores sociais

O Estado de Pernambuco é o sétimo mais populoso do Brasil, com uma 
população de 8.796.032 pessoas segundo o Censo Demográfico 2010 (IBGE, 
2010), e com um crescimento populacional de cerca de 7% entre 2000 e 2010. 
Para 2014, a população estimada é 9.277.727 pessoas, segundo o IBGE (2014). 
A maior concentração populacional ocorre no litoral pernambucano, sobretudo 
nos municípios da Região Metropolitana do Recife e nas cidades principais do 
interior do estado, como Caruaru e Petrolina. Quanto aos outros municípios, é 
observada certa homogeneidade no tamanho populacional das cidades pernam-
bucanas, pois apenas 10 das 185 cidades no ano de 2000 possuíam mais de 
100.000 habitantes, sendo sete delas localizadas na Região Metropolitana do 
Recife. 

No tocante aos indicadores sociais constantes do quadro 4.4, é impor-
tante ressaltar que enquanto a densidade demográfica expõe a pressão da ocu-
pação humana sobre o território municipal, a taxa de urbanização complementa 
esse indicador, revelando os desequilíbrios demográficos entre as zonas rurais e 
urbanas. 

Em termos gerais, olhando os 42 municípios que fazem parte da bacia 
do Capibaribe, o Recife é o que apresenta maior densidade populacional, com 
7.037,61 hab/Km2, seguido de Camaragibe com 2.821,93 hab/Km2. O de menor 
densidade é Casinhas, com 23,53 hab/Km2. Chama à atenção, contudo, situa-
ções como a de Toritama, com 1.383,21 hab/Km2.

Em relação à taxa de urbanização, que mede o percentual da população 
que vive na zona urbana, 19 municípios da área da bacia apresentam valores 
superiores a 75%, sendo que Recife e Camaragibe chegam a 100% e Santa Cruz 
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do Capibaribe e Toritama a mais de 95%, resultante da atração exercida pelo 
polo de confecções. A maior parte dos municípios da bacia está na classe acima 
de 50% e apenas três, Casinhas, Frei Miguelinho e Vertente do Lério, ficaram na 
menor classe, de 0 a 25%.

Basicamente todos os municípios possuem população urbana superior à 
rural para os dados de 2010, com exceção de Riacho das Almas, Bom Jardim, 
Casinhas, Cumaru, Frei Miguelinho, João Alfredo, Passira, Salgadinho, Santa 
Maria do Cambucá e Vertente do Lério. Por sua vez, a taxa de crescimento po-
pulacional entre 2000/2010 é positiva para quase a totalidade dos municípios, 
sendo muito acima da média do estado, que é de 1,06%. No caso de Santa Cruz 
do Capibaribe essa taxa é de 4,04% e de Toritama é de 5,01%, ambas em fun-
ção da influência exercida pelo polo de confecções. Os municípios de Tacaimbó, 
Cumaru, Limoeiro, Passira, Vertente do Lério e Lagoa do Carro apresentaram, 
por sua vez, crescimento negativo, ou seja, perderam população no período 
mencionado.

Em grande medida, essa dinâmica diferenciada que se observa entre as 
RDs, deve-se às respostas oriundas dos Arranjos Produtivos Locais (APLs) desen-
volvidos ou incrementados na bacia durante o período observado. 
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No Quadro 4.5, evidencia-se o Índice de Desenvolvimento Humano Mu-
nicipal (IDH-M), indicador composto que mede o desenvolvimento humano de 
uma unidade geográfica baseado em três dimensões: educação, longevidade e 
renda. O índice 0,500 é considerado pela Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO/ONU) como crítico; de 0,500 a 0,799 
registra-se um estágio médio de desenvolvimento; e acima de 0,799 configura-
-se um nível elevado de desenvolvimento humano.  O IDH estadual é de 0,705 
e apenas cinco municípios da bacia estão acima desse valor: Caruaru, Carpina, 
Camaragibe, Recife e São Lourenço da Mata. Os piores resultados estão entre 
0,570 e menos, nos municípios de Poção, Santa Maria do Cambucá e Vertente 
do Lério.

A taxa de analfabetismo diminuiu no período de 2000-2010, mas com 
exceção de Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, Carpina, Camaragibe, Moreno, 
Recife e São Lourenço da Mata, os demais possuem ainda condições piores do 
que a média estadual, que é de 16,74%. Vinte municípios possuem taxa de 
analfabetismo superior a 25%, sendo as piores situações as de Brejo da Madre 
de Deus e Jataúba, com valores entre os 40% e os 45%.

Os valores relativos à taxa de mortalidade infantil tiveram queda signi-
ficativa entre os anos de 2000 e 2010. Quatorze municípios apresentam taxas 
ainda superiores à média estadual que é de 15,25 mortes por cada mil nasci-
mentos. As situações mais extremas estão nos municípios de Santa Maria do 
Cambucá e Vertentes, com valores de 39,60 e 35,48 mortes por mil nascidos 
vivos, respectivamente.
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4.3 Condições de saneamento básico 

Incluindo abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de 
resíduos sólidos, a situação por RD, comparada com a do estado, pode ser visu-
alizada no Quadro 4.6.

Quadro 4.6 - Principais APLs da economia de Pernambuco  
por RD da bacia hidrográfica do rio Capibaribe

Fonte: Pernambuco, 2010. Adaptado pelos autores.

Em termos de abastecimento de água, o Agreste Setentrional tem a pior 
situação (Pernambuco, 2010), com apenas 58,9% dos domicílios com abaste-
cimento adequado. Por sua vez, Frei Miguelinho, Vertente do Lério, Cumaru, 
Vertentes, Taquaritinga do Norte, Casinhas, Passira e Salgadinho, encontram-se 
entre os trinta municípios do estado com as piores taxas de abastecimento de 
água por domicílio.

No Agreste Central a condição de abastecimento de água é um pouco 
melhor, com 77,1% dos domicílios atendidos. Poção, contudo, onde está a nas-
cente do rio, tem 46,9% dos domicílios cobertos pelo abastecimento de água.

Na RD Mata Norte a taxa de abastecimento é de 81,5%. A melhor si-
tuação dentre os municípios é a de Carpina, com um atendimento de 94,3%. A 
RD Mata Sul é uma das regiões com maior percentual de domicílios com abas-
tecimento de água adequado, com taxa de 85,5%. Justamente os três municí-
pios inseridos na bacia são os que detinham as taxas mais baixas: Pombos, com 
29,3% e Chã Grande, seguidos de perto por Vitória de Santo Antão com 18%.  

Já na RD Metropolitana a taxa de domicílios com abastecimento adequa-
do é de 95,4%, a maior de todas as RDs.  Dos quatro municípios inseridos na 
região da Bacia, Moreno possui a taxa mais baixa, com 93,8%, e Recife a taxa 
mais elevada, com 97,6%.  
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No tocante ao esgotamento sanitário adequado, a situação não é satis-
fatória. Segundo Pernambuco (2010), na RD Agreste Central, a taxa é de 51,1% 
de domicílios atendidos, sendo uma das maiores entre as RDs. Contudo, os mu-
nicípios de Sanharó, Poção, Riacho das Almas, São Caetano e Jataúba possuem 
cobertura inferior a 40%. Na RD Agreste Setentrional a taxa de domicílios com 
esgotamento sanitário adequado é de 31,4%, sendo a quarta mais baixa entre 
as RDs e a mais crítica no contexto da bacia. Dezesseis dos dezenove municípios 
da RD possuem atendimento abaixo de 40%. Vertente do Lério, Frei Migueli-
nho, Passira, Salgadinho e Casinhas encontravam-se entre os trinta municípios 
com as piores taxas do Estado. No período de realização do trabalho do Plano 
Hidroambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe (PHA), os municípios 
de Toritama e Santa Cruz do Capibaribe apresentavam as maiores taxas de 
esgotamento sanitário do grupo de municípios estudado, contudo vêm-se evi-
denciando sérios problemas de poluição hídrica, comprometendo o quadro am-
biental, em decorrência do tratamento inadequado e do aumento significativo 
do esgoto proveniente de pequenas e médias indústrias de confecções.

A taxa de domicílios com esgotamento adequado na RD Mata Norte é 
de 20,2%. Do grupo de municípios dessa RD inseridos na área da bacia, Lagoa 
do Carro, Carpina, Tracunhaém e Lagoa do Itaenga encontravam-se no ano de 
2010 entre os trinta municípios com as piores taxas do estado. Na RD Mata 
Sul, a taxa de domicílios com esgotamento sanitário adequado é de 43,2%. No 
grupo dos três municípios inseridos no âmbito da bacia, Chã Grande e Pombos 
detinham as menores taxas e Vitória de Santo Antão a taxa mais alta da RD. 

No mesmo período a RD Metropolitana, a taxa de domicílios com es-
gotamento sanitário adequado era de 49,4%, uma das maiores entre as RDs 
do estado. O Recife detinha, entre os quatro municípios dessa RD inseridos na 
região da bacia, a taxa mais alta, com 58,1%. 

Para o tema dos resíduos sólidos o quadro também é preocupante. A 
taxa per capita de geração de resíduos sólidos nas RDs, com exceção do Agreste 
Central, é maior do que a média estadual, que é de 1,1%, como pode ser ob-
servado no quadro 4.7, que também apresenta a produção de resíduos por RD 
e projeções para 2020.
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Quadro 4.7 – Produção de resíduos sólidos por RD,  
com projeção para 2020

Fonte: Pernambuco, 2012. Adaptado pelos autores.

Em 2012, segundo Pernambuco (2012), o percentual de destinação dos 
resíduos para lixões ainda era de 83,13% na RD Agreste Setentrional, 82,14% 
na RD Mata Sul e 76,70% na RD Mata Norte. A situação melhor era a da RD 
Metropolitana, com 8,85% apenas dos resíduos sólidos ainda sendo destinados 
para lixões, seguida da RD Agreste Central com 31,11%. O tipo de destinação 
e o percentual por RD pode ser visto no quadro 4.8.

Quadro 4.8 – Tipo e % de destinação final municipal

Fonte: Pernambuco, 2012. Adaptado pelos autores.

Fica evidente que, mesmo com o conjunto de iniciativas referentes à 
implantação de sistemas de esgotamento sanitário, de abastecimento de água 
e de gestão de resíduos sólidos, tanto na área urbana como rural do território, 
levadas a cabo nos últimos tempos, a situação ainda é de grande defasagem no 
tocante ao tema do saneamento. O censo de 2010 aponta melhoras, mas ainda 
com significativos desafios no quadro geral. 

A Parceria Público Privada do Saneamento (PPP do Saneamento) esta-
belecida entre a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) e um 
consórcio formado pelas empresas Foz do Brasil, do Grupo Odebrecht, e Lider-
mac Construções, pretende a quase universalização do esgotamento sanitário 
para a Região Metropolitana do Recife e o município de Goiana, num prazo de 
12 anos, passando de um atendimento atual de 30% para 90% da população.
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Capítulo 5 
Desafios hidroambientais  

na bacia do Capibaribe

Os desafios decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais na 
bacia do Capibaribe são muitos, desde os conflitos da exploração de areias no 
leito seco do rio, até os grandes problemas resultantes do despejo de esgotos 
domésticos e lixo quando o rio atravessa áreas urbanas.

Diante dos desafios, cabe enfrentá-los. Para isso, no entanto, é necessário 
conhecer adequadamente as causas dos problemas e alternativas para a solução. 

5.1 Alto Capibaribe - Exploração de águas e areias em leito seco

Quem conhece o semiárido e os rios intermitentes do Nordeste sabe 
que uma das poucas alternativas para se obter água durante grandes estiagens 
é cavar um buraco na areia do leito seco do rio e, ali, colhê-la. A imagem desses 
poços espontâneos reflete o desamparo hídrico a que essas populações do inte-
rior estão submetidas, por falta d’água nas torneiras e nos barreiros. 

Uma resposta mais organizada da população tem sido a construção de 
poços amazonas no leito do rio. São cacimbões redondos de paredes espessas 
feitas em alvenaria, fincados na areia e capazes de resistir às enxurradas anuais. 
Mais recentemente têm sido usados anéis de concreto, e bombas hidráulicas 
fixas para a captação de água.

Este é um cenário conhecido e histórico, que permanece. O uso dos 
cacimbões (Figura 5.1) é quase um ritual enfrentado por aqueles que têm a 
oportunidade, apesar das grandes estiagens, de viver nas margens de rios ou 
riachos secos, próximo às areias de aluvião, vindas em enxurradas do solo raso 
e pedregoso do sertão, erodido quando das chuvas fortes, mesmo que escassas. 



GESTÃO E EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL NA BACIA DO CAPIBARIBE56

Figura 5.1 – Cacimbões escavados no leito seco do rio Capibaribe,  
usados como manancial hídrico

Depois que as enxurradas desaparecem, aquele rio caudaloso e alegre de 
algumas semanas volta a ficar seco e silencioso. A areia do leito, porém, esconde 
parte das águas em seus poros, dificultando a sua ida para o mar. Desse fenô-
meno é que possibilita, em plena seca, famílias se abastecendo, gado bebendo 
água, agricultura subsistindo e o homem rural continuando a viver.

Fica evidente que as águas de areias não são meras circunstâncias  
geomorfológicas, de pouco significado humano e econômico, só por não serem 
vistas escorrer na superfície. Pelo contrário, fazem parte da precária sustenta-
bilidade hídrica do semiárido e merecem um olhar técnico e político cuidadoso. 

No entanto, por ter se acreditado numa renovação contínua das areias 
pelas novas enxurradas, é frequente a exploração mineral intensiva, sobretudo 
para a construção civil. Historicamente esta prática tem sido aceita, sobretudo 
porque a retirada se fazia artesanalmente, sem mecanização. Poderia se dizer 
que a areia que saia era recomposta por recorrentes erosões ocorridas no já 
escasso solo do semiárido.

Fotos: Ricardo Braga e Arnaldo Vitorino (2013)



GESTÃO E EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL NA BACIA DO CAPIBARIBE 57

Todavia, dois fenômenos tornam dramática a situação de quem depende 
das águas das areias de aluvião em leito seco de rio intermitente. O primeiro 
é o fato de que as populações usuárias tem aumentado, e, em consequência, 
também as suas demandas de água. O segundo é que o crescimento econômico 
tem ampliado enormemente a procura por essas areias. Assim, cresce o risco de 
rompimento do já vulnerável equilíbrio entre demanda e disponibilidade, tanto 
de água quanto de areia.

Isto porque a retirada de areia, sobretudo na intensidade que vem ocor-
rendo (Figura 5.2), com uso de retroescavadeira e draga (Figura 5.3), expõe a 
água que estava guardada no leito seco do rio à evaporação intensa do Sertão 
e do Agreste. A água, sob o sol e o vento, é eliminada rapidamente, inviabili-
zando-se não só o seu uso em curto prazo, mas também a possibilidade de ar-
mazenamentos futuros, já que esses mantos de areia funcionam como grandes 
cisternas naturais (Figura 5.4). Nas próximas chuvas, as águas já não terão como 
se infiltrar e ficar guardadas, portanto não estarão disponíveis ao morador rural 
do semiárido, que terá de enfrentar os novos e previsíveis momentos críticos de 
estiagem.

Figura 5.2 - Trecho do Alto Capibaribe  
com exploração de areia em leito seco

Fonte: Google Maps
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Figura 5.3 – Exploração errada e ilegal da areia  
do leito seco do rio Capibaribe

Observando o que aconteceu no Alto Capibaribe, em área de mineração 
embargada pelo Ministério Público a partir de denúncia do Comitê da Bacia do 
Rio Capibaribe (COBH Capibaribe, 2012), verifica-se que em decorrência da 
mineração mecanizada da areia surgem lagoas na dimensão das cavas criadas, 
com espelho d’água que lembra um rio caudaloso e largo, aparentemente reju-
venescido. Logo em seguida, porém, o sol e o vento se encarregam de levar as 
águas por evaporação, deixando no fundo da cratera escavada apenas a rocha 
cristalina e, por vezes, alguma água empoçada. Esta se torna imprestável, devi-
do à proliferação de algas, inclusive das cianobactérias, que produzem temíveis 
substâncias tóxicas.

Felizmente o Conselho Estadual de Meio Ambiente aprovou uma reso-
lução (CONSEMA, 2013) que prioriza a conservação e o uso da água em leito 
seco de rios intermitentes e estabelece limites à exploração da areia nesses 
ambientes, sendo um deles a proibição da mineração próximo aos tradicionais 
cacimbões e abaixo do nível freático, o que inviabiliza por completo o uso de 
dragas e a prática devastadora, como vinha acontecendo.

Fotos: Ricardo Braga e Arnaldo Vitorino (2012)
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Figura 5.4 – Cenários sequenciais de conservação e  
perda da água por evaporação no leito seco de rios intermitentes,  

devido à exploração de areias

A Resolução 01/2013 do Consema estabelece normas e procedimentos 
no licenciamento ambiental para a exploração de areia e argila em leitos secos 
de rios intermitentes no Estado de Pernambuco. Esse material depositado natu-
ralmente no leito do rio é chamado de aluvião. 

A nova norma exige que a exploração em leito de rios intermitentes seja 
precedida de pesquisa através de malha de sondagem, de licença ambiental e 
de outorga dos recursos hídricos. Além disso, veda qualquer exploração de alu-
viões em local onde exista alguma intervenção para uso das águas superficiais: 
barragens, açudes, barreiros e correlatos; ou de águas subterrâneas: barragens 
subterrâneas, poços amazonas ou em locais em que exista alguma cultura agrí-
cola, quer temporária, quer permanente.
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Figura 5.5 – Disposição dos sedimentos aluviais e a distância a ser  
preservada das obras hídricas para efeito de exploração de aluviões 

Fonte: Resolução CONSEMA/PE 01/2013

Outro aspecto importante, é que a exploração dos aluviões não poderá 
exceder em 50% (cinquenta por cento) da espessura do depósito aluvial e não 
poderá ser executada sob superfície freática do aquífero aluvial, conforme ilus-
trado na figura 5.6. 

Figura 5.6 – Avaliação da zona de exploração de aluviões: (a) profundidade 
do nível hidrostático (topo aquífero); (b) 50% da espessura do depósito 

aluvial; (c) espessura total do depósito aluvial 

Fonte: Resolução CONSEMA/PE 01/2013

Nesses casos a distância mínima a ser observada será de 500 (quinhen-
tos) metros para montante e 500 (quinhentos) metros para jusante, da obra de 
captação ou cultura existente no leito do aluvial (Figura 5.5).
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Finalmente, a exploração de areia não poderá ocorrer nos casos de apa-
recimento de rocha cristalina funcionando como barragem natural das águas, 
sendo reconhecida como soleira de embasamento rochoso, que retém o depósi-
to aluvial saturado durante todo o ano, conforme a Figura 5.7.

Figura 5.7 – Corte longitudinal de um rio onde uma ondulação  
do embasamento rochoso proporcionou o acúmulo de aluviões  

a montante, saturado durante todo o ano

Fonte: Resolução CONSEMA/PE 01/2013 
* A seta revela o sentido do escoamento do rio.

5.2 Médio Capibaribe - Usos múltiplos da água na bacia e controle  
de enchentes

Conforme citado no Capítulo 3, o rio Capibaribe é intermitente em um 
longo trecho, tornando-se perene nas proximidades da cidade de Limoeiro. Os 
demais cursos hídricos situados na região do Agreste também são de regime 
intermitente, inviabilizando o atendimento de demandas hídricas permanentes 
ao longo do ano sem a existência de alguma obra de infraestrutura hídrica. 
Dessa forma, como a bacia do rio Capibaribe não apresenta uma boa vocação 
hidrogeológica em sua maior extensão, as principais fontes de atendimento aos 
usos da água, especialmente no Alto e Médio Capibaribe, são os reservatórios. 

No Alto Capibaribe, nas cidades de Santa Cruz do Capibaribe e Torita-
ma onde existem uma indústria de confecção de roupas de porte significativo, 
há uma demanda expressiva de água deste setor, devido ao grande número de 
lavanderias ali instaladas. Nesses municípios, constata-se que muitas indústrias 
têm suas próprias captações diretamente no rio Capibaribe. Porém, devido ao 
regime intermitente do rio Capibaribe, registra-se a construção de pequenos 
barramentos no leito do rio para acumulação de água nos períodos de estiagem 
pelos usuários. Outro aspecto que se evidencia na região é a disposição inade-
quada dos efluentes industriais oriundos das lavanderias, que não são devida-
mente tratados, com risco de atingirem os leitos dos cursos d’água.
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Figura 5.8 – Áreas irrigadas de cana-de-açúcar em Paudalho

Foto: Simone Rosa da Silva (2011)

Entre os reservatórios de grande porte na bacia do rio Capibaribe, po-
demos destacar: Jucazinho, Carpina, Tapacurá e Goitá. Em comum estes reser-
vatórios apresentam o fato de terem sido construídos para controle de cheias, 
embora atualmente suas águas também sejam utilizadas para outras atividades, 
caracterizando o uso múltiplo das águas. A Figura 5.9 apresenta o sistema de 
controle de cheias da bacia do rio Capibaribe, cuja operação é gerenciada por 
uma comissão constituída por órgãos federais e do Estado de Pernambuco.

Devido à maior parte da bacia do rio Capibaribe situar-se no Agreste, 
apresentando escassez de grandes déficits hídricos que limitam a expansão da 
agricultura irrigada na região. O Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia 
Hidrográfica do rio Capibaribe (2001) apresenta um cadastro de irrigantes na 
bacia e registra 1.967 hectares irrigados, a partir de 22 mananciais, quase todos 
açudes. Em torno de 85% da área total irrigada, situava-se no baixo Capibaribe 
e 90% dessa área correspondia à cana-de-açúcar. A Figura 5.8 mostra áreas de 
cana-de-açúcar irrigada no município de Paudalho. 
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Figura 5.9 – Reservatórios integrantes do sistema  
de controle de cheias da bacia do Capibaribe

Fonte: Compesa (2009)

Todos os reservatórios de grande porte citados são importantes manan-
ciais de abastecimento público da Região Metropolitana do Recife, com exceção 
de Jucazinho (Figura 5.10), que abastece vários municípios, incluindo alguns 
municípios com sede fora da bacia do rio Capibaribe.

Figura 5.10 – Reservatório de Jucazinho em abril de 2001

Foto: DNOCS (2001)
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Outro detalhe relevante é que esses reservatórios foram construídos por 
instituições federais, o que caracteriza as águas de domínio da União em suas 
respectivas bacias hidráulicas. Verifica-se que há atividade de pesca nesses re-
servatórios e empreendimentos de piscicultura, com tanques-rede, em Jucazinho 
como ilustra a Figura 5.11. 

Figura 5.11 – Atividade de piscicultura em tanques-rede  
no reservatório Jucazinho

Foto: Simone Rosa da Silva (2008)

Ocorre que o controle de cheias é um uso que requer que a bacia hi-
dráulica armazene o mínimo volume possível, o que geralmente entra em diver-
gência com os demais usos, que buscam armazenar o volume máximo possível 
para assegurar as necessidades hídricas nos períodos de estiagem. Nesses casos, 
muitas vezes é necessário instituir uma comissão para decidir sobre os volumes 
a serem armazenados nos reservatórios de usos múltiplos. 

O reservatório de Carpina é um exemplo, para o qual foi designado 
um grupo formado por representantes da defesa civil, concessionária de abas-
tecimento público – Compesa – e pescadores, entre outras instituições, como 
a extinta Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos de Pernambuco, atual-
mente Secretaria de Infraestrutura e o Departamento Nacional de Obras Contra 
as Secas (DNOCS). O objetivo deste grupo é decidir previamente, a cada ano, 
o volume que será mantido no reservatório até o início do período chuvoso. 
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A decisão é tomada com base nas previsões meteorológicas e em cenários de 
simulações hidrológicas e deve ser informada aos usuários da água para plane-
jamento de suas atividades. 

A capacidade de acumulação destes grandes reservatórios citados, soma-
da a do reservatório Poço Fundo (Figura 5.12) corresponde a mais de 90% da ca-
pacidade total de acumulação da bacia. A maior parte dos reservatórios da bacia 
é de pequeno porte, com capacidade máxima inferior a 500 mil metros cúbicos.

Figura 5.12 – Reservatório de Poço Fundo, seco em junho de 2013

Foto: Simone Rosa da Silva (2013)

5.3 Poluição por efluentes

O uso e ocupação do solo influencia fortemente a qualidade dos corpos 
hídricos. O rio Capibaribe, ao longo do seu curso, é margeado por aglomerados 
urbanos, inclusive sedes municipais, como: Santa Cruz do Capibaribe, Toritama, 
Salgadinho, Limoeiro, Paudalho e Recife. Os efluentes domésticos provenientes 
das sedes municipais, especialmente as de maior porte com maior concentração 
populacional e desprovidas de sistema de esgotamento sanitário, atingem o rio 
Capibaribe, constituindo-se numa das principais fontes de poluição. 

A Figura 5.13 mostra efluentes domésticos de uma comunidade atingin-
do o curso do rio no Alto Capibaribe e a Figura 5.14 ilustra a grande concen-
tração de macrófitas aquáticas (baronesas) no rio Capibaribe na área urbana de 
Limoeiro, decorrente da degradação da qualidade da água.
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Figura 5.13 – Efluentes domésticos alcançando o Rio Capibaribe

Foto: Acervo SRH (2009)

Figura 5.14 – Rio Capibaribe em Limoeiro

Foto: Acervo SRH (2009)

As atividades agropecuárias e industriais, também contribuem significati-
vamente como fonte de poluição hídrica, destacando-se a indústria sucroalcoo-
leira, desenvolvida ao longo de uma grande extensão da bacia e a indústria têxtil 
instalada no Alto Capibaribe.
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De acordo com os levantamentos realizados no cadastro do órgão am-
biental e estudos anteriores como o Plano Estadual de Recursos Hídricos, das 
172 indústrias cadastradas na bacia, apenas 14 indústrias foram classificadas 
como produzindo efluentes líquidos com carga poluidora. Conforme Pernam-
buco (2002), a maior parte da carga poluidora de origem orgânica é oriunda 
das seguintes unidades industriais: Usina Petribu, Destilaria Alvorada, Fridusam, 
Ondunorte, Leite Betânia/Parmalat, Curtume Califórnia, Bunge, Aço Norte/
Gerdau, Engarrafamento Pitu, Brasperola/Brasfio, Norcola, Limoeiro Malhas, 
Noronha Têxtil e Tecelagem Barros.

As indústrias produtoras de álcool (destilarias) funcionam em regime sa-
zonal. A época de colheita da cana-de-açúcar ocorre entre os meses de setembro 
a março, existindo duas situações de potencial poluidor denominadas de safra 
e entressafra. 

O setor sucroalcooleiro é responsável por 61% da carga total industrial 
gerada na bacia, e o setor industrial restante por 39%. Em relação à carga or-
gânica total relativa aos esgotos domésticos, despejos industriais e agro-indus-
triais, verificou-se que 32,4% corresponde à poluição por esgotos domésticos; 
26,5% industrial; e 41,1% indústrias do setor sucroalcooleiro. No que se refere 
à carga orgânica total remanescente, 78% corresponde aos esgotos domésticos; 
17% às indústrias do setor sucroalcooleiro e 5% aos despejos industriais. (PER-
NAMBUCO, 2010)

Outro fator impactante na qualidade da água na bacia do rio Capibaribe 
é a poluição difusa, proveniente do processo de fertirrigação realizado pelas 
usinas e destilarias para irrigação dos canaviais. Há um grande potencial de que 
parte do volume da fertirrigação aporte aos cursos d’água por escoamento su-
perficial em áreas mais próximas a estes. 

Os dados de qualidade da água indicam que em quase toda sua exten-
são o rio Capibaribe encontra-se com parâmetros fora dos limites estabelecidos 
para as classes recomendadas, sendo de suma importância o controle das fontes 
poluidoras para reverter esta situação.  
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Capítulo 6  
Instrumentos de gestão hidroambiental

Os instrumentos de gestão na bacia hidrográfica tem suporte na legisla-
ção de meio ambiente e de recursos hídricos.

A Lei Federal nº 9.433/97 define os seguintes instrumentos da Política 
Nacional de Recursos Hídricos:

• os Planos de Recursos Hídricos;

• o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos 
preponderantes da água,

• a outorga de direito de uso de recursos hídricos;

• a cobrança pelo uso de recursos hídricos;

• a compensação a municípios;

• o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos.

Em Pernambuco, são considerados instrumentos da Política Estadual de 
Recursos Hídricos de Pernambuco – Lei nº 12.984/05 – os mesmos instrumen-
tos previstos pela Política Nacional, com exceção da compensação a municípios, 
e incluídos ainda os seguintes instrumentos: a fiscalização do uso de recursos 
hídricos e o monitoramento dos recursos hídricos.

É importante observar que os instrumentos de gestão de recursos hí-
dricos estão relacionados entre si, e é necessária a implementação integrada 
dos mesmos para que haja uma adequada gestão de recursos hídricos na bacia 
hidrográfica. 
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Este capítulo aborda o estágio atual de implementação dos instrumentos 
de gestão de recursos hídricos na bacia do rio Capibaribe. Entre eles, dois instru-
mentos não serão tratados: a compensação a municípios, uma vez que todos os 
dispositivos regulamentares foram vetados na Política Nacional e, não constitui 
instrumento da Política Estadual em Pernambuco; e o Sistema de Informações 
em Recursos Hídricos, pois não há um Sistema específico para a bacia do rio 
Capibaribe. 

A Lei Federal nº 6.938/81 define vários instrumentos da Política Nacio-
nal de Meio Ambiente, destacando-se o Licenciamento Ambiental. A Resolução 
CONAMA nº 237/1997 define Licenciamento Ambiental como o procedimento 
administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, 
instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e/ou atividades utiliza-
doras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluido-
ras, ou daquelas que, sob qualquer forma possam causar degradação ambiental. 
A referida Resolução define as atividades ou empreendimentos sujeitos ao li-
cenciamento ambiental, bem como competências para o licenciamento, tipos de 
licenças ambientais e procedimentos para o licenciamento ambiental. 

A competência para o Licenciamento Ambiental depende do impacto 
ambiental do empreendimento/atividade. O Ibama é responsável pelo licencia-
mento em casos de empreendimentos e atividades com significativo impacto 
ambiental de âmbito regional ou nacional. Os Órgãos Estaduais de Meio Am-
biente (OEMAs) licenciam empreendimentos e atividades localizadas ou desen-
volvidas em mais de um município, cujos impactos ambientais diretos ultrapas-
sem os limites de mais de um município. O órgão ambiental municipal pode 
licenciar empreendimentos e atividades de impacto ambiental local ou que lhe 
forem delegadas pelo Estado. 

Em Pernambuco, o órgão ambiental é a Agência Estadual de Meio Am-
biente (CPRH) e a Lei Estadual nº 14.249/2010 dispõe sobre o licenciamento 
ambiental, infrações e sanções administrativas ao meio ambiente. Essa lei foi 
parcialmente alterada pela Lei nº 14.549/2011. Poucos municípios no Estado já 
atuam no licenciamento ambiental, entre eles, Recife, Cabo de Santo Agostinho 
e Jaboatão dos Guararapes.

Cabe destacar a integração existente entre os Sistemas de Recursos Hí-
dricos e de Meio Ambiente no Estado de Pernambuco, através do procedimento 
conjunto, de requerimento de outorga de direito de uso dos recursos hídricos 
e licenciamento ambiental no Estado, na CPRH, em municípios cujos órgãos 
ambientais municipais não estão aptos ao licenciamento ambiental. Esse proce-
dimento facilita o cumprimento das exigências legais para o usuário de recursos 
hídricos e agiliza a análise dos pleitos de outorga e licenciamento.
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6.1 Planos de Recursos Hídricos

A Política Nacional de Recursos Hídricos estabelece como importante 
instrumento os planos de recursos hídricos, estabelecidos sob a ótica da bacia 
hidrográfica do estado e ou do país.

A Política Estadual de Recursos Hídricos de Pernambuco estabelece que 
os planos de recursos hídricos devem ser compatíveis com as diretrizes do Plano 
Estadual de Recursos Hídricos e Políticas Estaduais de Meio Ambiente e Recur-
sos Hídricos. Em relação aos conteúdos mínimos dos planos de recursos hídricos, 
a Política Estadual não difere da Nacional. 

Ressalta-se que, entre os conteúdos mínimos para os planos de recursos 
hídricos, estão as prioridades para outorga de direitos de uso de recursos hídri-
cos, por meio das quais será direcionada a utilização prioritária de água.

Existem alguns planos de recursos hídricos com distintas unidades de 
planejamento que contemplam a área da bacia do rio Capibaribe. Estes docu-
mentos estão relacionados no Quadro 6.1 com as respectivas datas de elabo-
ração. Evidentemente, quanto maior a área de abrangência do referido plano, 
menor o nível de detalhamento em relação à bacia do rio Capibaribe.  

Quadro 6.1 - Planos de recursos hídricos  
abrangendo a bacia do rio Capibaribe

Fonte: Sistematizado pelos autores
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As Políticas de Recursos Hídricos (Nacional e do Estado de Pernambuco) 
definem como competência dos comitês de bacia hidrográfica a aprovação dos 
respectivos planos de bacia, bem como o acompanhamento de sua execução. 

O Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Capibaribe foi re-
alizado sem a participação do comitê da bacia, que foi instalado posteriormente, 
em 2007. Embora tenham sido realizados eventos de mobilização social com os 
atores locais, este documento não pode ser considerado um plano de recursos 
hídricos, de acordo com a legislação vigente.

 Destaca-se o Plano Hidroambiental da Bacia do Rio Capibaribe, 
concluído em 2010, que é o plano de recursos hídricos formal da bacia, tendo 
sido aprovado pelo COBH Capibaribe em plenária e homologado pelo Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos.

6.2 Enquadramento dos corpos hídricos

O enquadramento dos corpos hídricos em classes de usos preponde-
rantes consiste em definir metas de qualidade da água a serem alcançadas. As 
metas devem ser estabelecidas em função dos usos pretendidos para o corpo 
hídrico, seja um curso d’água, aquífero ou reservatório. 

O enquadramento também é considerado um instrumento de planeja-
mento e, anteriormente à Lei Federal nº 9.433/97, foi previsto pela Resolução 
do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama), Resolução nº 20/86, atu-
almente revogada pela Resolução nº 357/05. Daí a necessidade da integração 
entre o sistema ambiental e o sistema de recursos hídricos para implementação 
desse instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos. 

De acordo com a Política Nacional de Recursos Hídricos (art. 44, XI, a) 
e a Política Estadual de Recursos Hídricos de Pernambuco, (art. 55, XI, a e art. 
47, VI) a proposta do enquadramento deve ser feita pela Agência de Bacia e 
encaminhada ao Comitê de Bacia para sua aprovação e, após, homologada pelo 
respectivo Conselho de Recursos Hídricos. Esse é um aspecto inovador, pois 
permite aos membros do comitê da bacia decidirem sobre a qualidade da água 
almejada para os corpos hídricos da bacia.

Nos casos em que ainda não exista a Agência de Bacia, a Lei Estadual  
nº 12.984/05 (art. 48, XIII) prevê que a proposta de enquadramento dos corpos 
de água em classes de uso preponderante deve ser realizada pelo órgão gestor 
de recursos hídricos em conjunto com o órgão ambiental, para aprovação do 
comitê da bacia. 
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A Resolução Conama nº 357/05 define as classes de águas doces, salo-
bras e salinas dos corpos hídricos, de acordo com os usos desejados, que devem 
ser enquadrados de acordo com a qualidade da água necessária para os usos da 
água mais restritivos. A mesma resolução estabelece que enquanto não forem 
aprovados os respectivos enquadramentos, as águas doces serão consideradas 
classe 2 e as águas salinas e salobras, classe 1, exceto se a condições atuais 
forem melhores.

A Resolução nº 91/08 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) 
dispõe sobre os procedimentos de enquadramento de águas superficiais e sub-
terrâneas e determina que a proposta de enquadramento deve ser desenvolvida 
em conformidade com o Plano de Recursos Hídricos da bacia hidrográfica, pre-
ferencialmente durante a sua elaboração. O processo de elaboração da proposta 
de enquadramento, segundo a referida Resolução, deve ser realizado com ampla 
participação da comunidade da bacia hidrográfica, por meio da realização de 
consultas públicas, encontros técnicos, oficinas de trabalho e outros.

A bacia hidrográfica do rio Capibaribe possui uma proposta de referência 
para enquadramento dos corpos hídricos, elaborado no âmbito do Plano Hidro-
ambiental do Capibaribe em 2010. O processo de elaboração da proposta de 
enquadramento dos corpos hídricos da bacia hidrográfica do rio Capibaribe foi 
realizado com ampla participação da sociedade da bacia hidrográfica mediante 
consultas públicas, encontros técnicos e oficinas de trabalho, A proposta de 
enquadramento resultante apresenta uma grande parte dos corpos hídricos nas 
classes 1 e 2, conforme a Figura 6.1, demonstrando a preocupação da sociedade 
da bacia com o aspecto qualitativo dos corpos d’água na bacia, mais do que com 
a adequação destes com os seus usos.

No rigor da lei, entretanto, os corpos de água doce da bacia estão en-
quadrados na classe 2, uma vez que trata-se de uma proposta preliminar, cuja 
aprovação não foi formalizada pelo respectivo comitê de bacia hidrográfica.  

Ainda assim, a proposta de referência para enquadramento representa 
um avanço para a implantação deste importante instrumento da Política de 
Recursos Hídricos. Após a aprovação do enquadramento devem ser definidos 
os investimentos necessários para atingir os objetivos de qualidade da água 
desejados, avaliando-se os prazos necessários e viabilidade das metas a serem 
alcançadas.

A partir daí, os corpos de água enquadrados passarão a ter um conjunto 
de parâmetros de monitoramento que servirão de referência para o alcance ou 
manutenção da qualidade da água requerida, visando assegurar às águas quali-
dade compatível com os usos a que forem destinadas.
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6.3 Monitoramento dos recursos hídricos

Para uma boa gestão dos recursos hídricos, é imprescindível conhecer a 
disponibilidade hídrica dos mananciais e sua variação ao longo do tempo. Por 
esse motivo, o monitoramento dos recursos hídricos foi incluído entre os instru-
mentos da Política Estadual de Recursos Hídricos de Pernambuco pela Lei N° 
12.984/05, embora não seja considerado como um dos instrumentos da Política 
Nacional. 

Além de conhecer as quantidades disponíveis de água, também é neces-
sário conhecer a qualidade da água dos mananciais. Atualmente os órgãos res-
ponsáveis pelo monitoramento quantitativo e qualitativo da água são os órgãos 
gestores de recursos hídricos: a Agência Nacional de Águas (ANA) e a Agência 
Pernambucana de Águas e Clima (APAC), no âmbito do domínio das águas fe-
derais e do estado de Pernambuco, respectivamente.

Figura 6.1 – Proposta de referência para enquadramento 
de corpos hídricos na bacia do rio Capibaribe 

Fonte: PERNAMBUCO (2010)
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O monitoramento é realizado nos níveis e volumes de água acumulados 
nos açudes, vazões em cursos de água e monitoramento de parâmetros de qua-
lidade de água em rios e reservatórios, servindo de suporte para as ações de 
gerenciamento dos recursos hídricos.

De acordo com dados da APAC, atualmente são monitorados 13 reserva-
tórios na bacia do rio Capibaribe, conforme relacionados no Quadro 6.2. A fre-
quência de registro dos dados pode ser diária, semanal ou quinzenal. Observe-se 
que nem todos os reservatórios possuem dados sobre os respectivos volumes de 
água acumulado atualizados. Os reservatórios de maior importância, tais como: 
Jucazinho, Tapacurá, Várzea do Una e Engenho Gercino Pontes, são equipados 
com Plataformas de Coleta de Dados (PCDs), permitindo um monitoramento 
em tempo real.

Quadro 6.2 – Reservatórios monitorados na bacia do rio Capibaribe

Fonte: APAC (2013)

Finalidade de

uso da água

Carpina 270.000 Controle de enchentes Lagoa do Carro

Cursaí 13.033 Abastecimento Paudalho

Eng. Gercino
de Pontes 13.600 Abastecimento Caruaru

Goitá 52.000 Controle de enchentes São Lourenço
da Mata

Jucazinho 327.035 Abastecimento e controle
de enchentes Surubim

Machado 1.597 Abastecimento Brejo da Madre
de Deus

Mateus Vieira 2.752 Abastecimento Taquaritinga
do Norte

Matriz da Luz 1.250 Abastecimento São Lourenço
da Mata

Oitis 3.020 Abastecimento Brejo da Madre
de Deus

Poço Fundo 27.750 Abastecimento Santa Cruz do
Capibaribe

Santana II 567 Abastecimento Brejo da Madre
de Deus

Tapacurá 94.200 Abastecimento e controle
de enchentes

São Lourenço
da Mata

Várzea do Una 11.568 Abastecimento São Lourenço
da Mata

Barragem
Capacidade

(x1000) m
3 Município
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O monitoramento das vazões em cursos de água na bacia do rio Ca-
pibaribe possui estações fluviométricas em operação, conforme detalhado no 
capítulo 3. Há estações integrantes do sistema de alerta de cheias que possuem 
monitoramento através de PCD’s no rio Capibaribe em: Toritama, Limoeiro, Pau-
dalho e São Lourenço da Mata, além de uma estação no rio Tapacurá em Vitória 
de Santo Antão. 

Em relação à qualidade da água, o monitoramento é executado pela 
Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) no rio Capibaribe e em seu princi-
pal afluente, o Tapacurá, assim como nos principais reservatórios da bacia hidro-
gráfica do rio Capibaribe, conforme descrito no Capítulo 3. 

6.4 Outorga de direito de uso de recursos hídricos 

A Política Nacional de Recursos Hídricos instituiu a outorga como um 
instrumento de controle do uso dos recursos hídricos. A partir daí, os usuários 
de recursos hídricos devem encaminhar previamente ao Poder Público uma soli-
citação para uso da água. Após a análise do pedido de outorga pelo órgão com-
petente, o solicitante poderá se tornar o titular da outorga, caso sua solicitação 
seja aprovada.

No Brasil, as águas são de domínio público, segundo a Constituição 
Federal vigente, podendo ser de domínio da União ou dos Estados. Em Per-
nambuco, as instituições competentes para emissão das outorgas são: a Agência 
Nacional de Águas (ANA), para águas de domínio da União, e a APAC, para 
águas de domínio do Estado de Pernambuco. É importante observar que, apesar 
do rio Capibaribe ser um rio de domínio do Estado de Pernambuco, há vários 
reservatórios de importância estratégica para a bacia do rio Capibaribe que são 
de domínio da União, por terem sido construídos por órgãos federais, como: 
Antônio Gouveia Neto (Jucazinho), Tapacurá, Carpina e Goitá.

A Lei Federal nº 9.433/97 (art.12) estabelece os usos sujeitos à outorga 
de direito de uso da água:

“I - derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de 
água para consumo final, inclusive abastecimento público, ou insumo de processo 
produtivo;

II - extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insu-
mo de processo produtivo;

III - lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou 
gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final;
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IV - aproveitamento dos potenciais hidrelétricos;

V - outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da 
água existente em um corpo de água.”

A regulamentação da outorga é tratada pela Resolução CNRH nº 16/01 
que estabelece critérios gerais para outorga de direito de uso de recursos hídri-
cos, que é referência para os órgãos gestores de recursos hídricos. A referida Re-
solução introduz a outorga preventiva de uso de recursos hídricos que não con-
fere o direito de uso, mas se destina a reservar uma vazão passível de outorga.  

Embora a outorga tenha sido estabelecida como um instrumento da 
Política Nacional, desde 1997, ainda há um grande número de usuários de re-
cursos hídricos ainda não regularizados perante as autoridades competentes, 
inclusive na bacia do rio Capibaribe. Mesmo sendo um instrumento essencial ao 
controle do uso da água, a eficácia da outorga está condicionada à realização de 
campanhas de regularização de usuários e uma fiscalização eficiente do uso dos 
recursos hídricos.

Existem apenas sete outorgas emitidas pela ANA na bacia do rio Capiba-
ribe, sendo cinco no Reservatório Jucazinho – uma para abastecimento público 
e quatro para aquicultura, uma no Reservatório de Carpina e uma no Reserva-
tório Tapacurá, ambas para abastecimento público. O Quadro 6.3 apresenta as 
informações relativas às outorgas emitidas pela ANA na bacia do rio Capibaribe. 
Observe-se que, pelo prazo de vigência das outorgas, algumas não possuem 
mais validade. 

Quadro 6.3 – Outorgas emitidas pela ANA na bacia do rio Capibaribe

(*) Outorga preventiva. Fonte: ANA (2013).

José Geraldo da Mota
Barbosa (DNOCS) Res. Jucazinho Aquicultura 125/2004

Titular Manancial
Finalidade de
uso da água

Resolução
nº

3

Vigência da
Outorga (anos)

Compesa Res. Carpina Abastecimento
público 435/2007 20

Jucazinho
Aquicultura Ltda Res. Jucazinho Aquicultura 068/2006 5

Jucazinho
Aquicultura Ltda Res. Jucazinho Aquicultura 195/2006 5

Jucazinho
Aquicultura Ltda Res. Jucazinho Aquicultura 203/2006 3

Compesa Res. Tapacurá Abastecimento
público 688/2011 11

Compesa Res. Jucazinho Abastecimento
público 520/2013 3
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Atualmente o banco de dados de outorgas da APAC, encontra-se em fase 
de atualização, o que inviabilizou a análise do quadro atual de usuários outorga-
dos em águas de domínio do Estado de Pernambuco, na bacia do rio Capibaribe. 
O Plano Hidroambiental da Bacia do Capibaribe (2010) apresenta os seguintes 
números de outorgas em vigência, emitidas pelo órgão gestor de recursos hídri-
cos de Pernambuco: 1189, sendo 70 para águas superficiais e 1119 para águas 
subterrâneas. Estes dados, porém, referem-se ao período do início da implantação 
da outorga no Estado, em 1998, até o mês de setembro/2008, para outorgas de 
águas superficiais e julho/2008 para outorgas de águas subterrâneas. 

Desse universo de outorgas, verificou-se que o maior número de usuá-
rios outorgados situa-se no Baixo Capibaribe, refletindo a localização dos ma-
nanciais com maiores disponibilidades hídricas e, também a maior proximidade 
com a Região Metropolitana do Recife que facilita o acesso às informações e 
aos órgãos gestores de recursos hídricos e ambiental para solicitação da outor-
ga, bem como a fiscalização dos usuários. Ao considerar a finalidade de uso da 
água, verifica-se que o maior número de usuários outorgados de águas superfi-
ciais utilizam a água para a irrigação (42%), depois abastecimento público (40%) 
e para abastecimento industrial (11%). 

No baixo curso do Capibaribe, situa-se a única região da bacia que possui 
uma boa vocação hidrogeológica, na qual situam-se parte das Bacias Sedimentares 
Pernambuco-Paraíba e do Cabo, nas quais estão os Aquíferos Beberibe, Cabo e 
Boa Viagem. Esse fato justifica também o número significativamente mais expres-
sivo de outorgas de águas subterrâneas nessa área da bacia, em relação às demais 
áreas, destacando-se os usuários para abastecimento condominial. A comercializa-
ção de água potável possui usuários com valores de vazões outorgadas relevantes, 
embora o número total de usuários não seja tão expressivo.

6.5 Fiscalização do uso dos recursos hídricos

A fiscalização possui um importante papel na gestão dos recursos hídri-
cos, tanto para supervisionar o cumprimento das condições estabelecidas nos 
atos de outorga, como para identificar usuários irregulares em zonas de restri-
ção de captação de água. Por essa razão, foi incluída entre os instrumentos da 
Política Estadual de Recursos Hídricos de Pernambuco pela Lei n° 12.984/05. A 
implantação efetiva da fiscalização do uso dos recursos hídricos em Pernambuco 
ocorreu no ano de 2001, com o início das atividades da equipe de fiscalização. 
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O Decreto Estadual nº 38.752/2012 estabelece procedimentos adminis-
trativos de fiscalização do uso de recursos hídricos no Estado de Pernambuco, 
prevendo infrações e penalidades a serem aplicadas aos infratores.

A fiscalização das águas subterrâneas na Região Metropolitana do Reci-
fe, onde está incluída parte da bacia hidrográfica do rio Capibaribe, tornou-se 
especialmente importante a partir da definição do Mapa de Zoneamento Explo-
tável dos Aquíferos da cidade do Recife, aprovado pelo Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos no ano de 2000 Resolução CRH n° 04/2000 e revogado pela 
Resolução CRH n° 04/2003, contendo o mapa atualmente em vigência. 

O referido mapa constitui-se em um importante instrumento de geren-
ciamento das águas subterrâneas, pois estabelece áreas de restrição para cap-
tação de águas subterrâneas, com destaque para uma área de restrição total à 
captação de águas subterrâneas, denominada Zona A, situada no bairro de Boa 
Viagem, em Recife. 

Destacam-se, a seguir, algumas campanhas de fiscalização de uso de re-
cursos hídricos realizadas na bacia hidrográfica do rio Capibaribe:

• Campanha de fiscalização de águas subterrâneas na área restritiva à 
perfuração de poços tubulares zona A, realizada em 2004/2005, vistoriando 337 
poços tubulares;

• Campanha de fiscalização de usuários de águas superficiais integrada 
com o setor de outorga, voltada para a regularização de irrigantes, realizada em 
conjunto com outras bacias hidrográficas em 2006;

• Campanha Poço Legal realizada no ano de 2008, com instalação de 268 
hidrômetros em poços situados na região metropolitana do Recife, na zona A.

6.6 Cobrança pelo uso dos recursos hídricos

A cobrança pelo uso dos recursos hídricos visa dar ao usuário uma indi-
cação de seu real valor e incentivar a racionalização do uso da água, bem como 
obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções 
contemplados nos planos de recursos hídricos. Portanto, a viabilidade técnica e 
econômica da cobrança permitirá o aporte de recursos para implementação do 
plano de investimentos aprovado para a bacia hidrográfica.
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Entre outros aspectos, a Lei Federal nº 9.433/97 determina que: são 
passíveis de cobrança todos os usos de recursos hídricos sujeitos à outorga, 
porém na fixação dos valores a serem cobrados deve ser observado o volume 
efetivamente retirado ou lançado. A aplicação dos recursos arrecadados com a 
cobrança deverá ocorrer prioritariamente na bacia hidrográfica em que os re-
cursos forem gerados, podendo também custear despesas administrativas de 
gestão dos recursos hídricos, limitados a 7,5% do total arrecadado. 

Compete aos Comitês de Bacias Hidrográficas estabelecer os mecanis-
mos de cobrança, e sugerir os valores a serem cobrados. O acompanhamento 
da administração financeira dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso 
dos recursos hídricos cabe a respectiva Agência de Bacia, que também poderá 
receber a delegação para efetuar a cobrança.  

Vale ressaltar que a Lei Federal nº 9.433/97 condiciona a criação de uma 
Agência de Bacia à viabilidade financeira assegurada pela cobrança do uso dos 
recursos hídricos. 

A Resolução CNRH nº 48/2005 estabelece critérios gerais para cobrança 
pelo uso dos recursos hídricos e define condicionantes para sua implantação, 
entre eles: a aprovação dos valores considerados insignificantes pelo respectivo 
Conselho de Recursos Hídricos; regularização de usuários sujeitos à outorga; 
existência de plano de investimentos para a bacia devidamente aprovado e a 
implantação da respectiva Agência de Bacia ou entidade delegatária. Dessa for-
ma, fica clara a importância de um sistema de outorga eficiente e da atuação 
do comitê de bacia para a implantação da cobrança pelo uso da água em uma 
bacia hidrográfica. 

A Política Estadual de Recursos Hídricos de Pernambuco Lei nº 12.984/05 
está em conformidade com a Política Nacional em todos os aspectos da cobran-
ça pelo uso da água já citados. A Lei Estadual, porém, prevê a regulamentação 
da cobrança por lei específica, o que ainda não ocorreu. Portanto, a implantação 
da cobrança em águas de domínio do Estado de Pernambuco está condicionada 
a sua regulamentação.

A Lei nº 12.984/05 determina que as receitas advindas da cobrança pelo 
uso dos recursos hídricos constituirão receita do Fundo Estadual de Recursos Hí-
dricos (Fehidro), cujos recursos financeiros são movimentados na conta única do 
Estado. Também define que os recursos deverão ser aplicados, prioritariamente, 
na região ou bacia hidrográfica em que forem arrecadados, podendo ser aplicado 
até 30% deste valor em outras bacias, a critério do CRH e mediante aprovação 
do respectivo comitê de bacia. 
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O Estado de Pernambuco possui uma lei específica sobre águas subter-
râneas Lei Estadual nº 11.427/97, dispõe sobre a conservação e a proteção das 
águas subterrâneas no Estado de Pernambuco e dá outras providências – e sua 
regulamentação Decreto no 20.423/98 – isenta de cobrança pelo uso da água os 
usuários de águas subterrâneas para uso residencial urbano ou rural. Como na 
bacia do rio Capibaribe o uso das águas subterrâneas não é expressivo, devido à 
pequena extensão de áreas com boa vocação hidrogeológica, esse aspecto não 
será significativo para a bacia. 

Conforme descrito no item referente à outorga de direito de uso de 
recursos hídricos, existem importantes corpos de água de domínio da União na 
bacia do rio Capibaribe, portanto a arrecadação de recursos nesta bacia depende 
também da implantação da cobrança pelo uso das águas de domínio da União.
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Capítulo 7  
O Comitê da Bacia do Rio Capibaribe

O comitê de bacia hidrográfica é a base do sistema de gestão dos re-
cursos hídricos nos níveis federal e estadual. Por isso deve ser entendido em 
suas funções e valorizado enquanto colegiado gestor para o desenvolvimento 
hidroambiental da bacia hidrográfica. 

7.1 O Sistema de Gestão de Recursos Hídricos

O Sistema Nacional de Recursos Hídricos (BRASIL, 1997) orienta para 
a gestão compartilhada da água, nas esferas federal e estadual. No sistema na-
cional, a instância máxima é o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), 
tendo como órgão formulador da política o Ministério do Meio Ambiente 
(MMA) e como órgão executor direto a Agência Nacional de Recursos Hídricos 
(ANA). Os comitês de bacias de rios federais completam a estrutura do sistema, 
prevendo-se que os mesmos desempenhem papel estratégico no planejamento e 
na definição de ações hídricas prioritárias na sua respectiva bacia e que contribu-
am efetivamente para a solução de conflitos ambientais e de usos da água. Para 
dar viabilidade executiva a deliberações do comitê, a legislação prevê a criação 
e implantação da agência de bacia. 

No Estado de Pernambuco a condução do Sistema Integrado de Ge-
renciamento de Recursos Hídricos está sob a responsabilidade da Secretaria de 
Infraestrutura (Seinfra), tendo como órgão executivo a Agência Pernambucana 
de Águas e Clima (APAC). Porém, a instância máxima deliberativa é o Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos (CRH), à semelhança do sistema nacional (Figura 
7.1). Nesse contexto, os comitês de bacias hidrográficas (COBHs) são as instân-
cias colegiadas locais, que atuam nas bacias de rios estaduais. Na ausência de 
agências de bacias, a APAC tem a responsabilidade executiva.
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Figura 7.1 – Organograma interpretado dos sistemas de  
gestão de recursos hídricos, nos níveis federal e estadual

Em função da existência dos rios intermitentes em Pernambuco, onde 
os conflitos de uso da água e as demandas por decisão negociada se encontram 
sobretudo nos mananciais de água represada por barramento, o sistema esta-
dual de recursos hídricos prevê a implantação também de conselhos gestores 
de usuários da água em reservatórios (Consus). Porém, na bacia em que houver 
COBH, o Consu deve se vincular ao mesmo.

Em Pernambuco já foram criados oito comitês de bacias hidrográficas: Pi-
rapama (1998), Pajeú (1998), Moxotó (1999), Jaboatão (2001), Ipojuca (2002), 
Una (2002), Goiana (2004) e Capibaribe (2007). Porém, a maioria desses cole-
giados tem se mostrado fragil, e a maioria apresenta funcionamento descontinu-
ado. Em 2012, os comitês do Pirapama e do Jaboatão foram reunidos, formando-
-se então o comitê Metropolitano Sul, restando seis COBHs em funcionamento. 
Em relação aos conselhos gestores de usuários da água em reservatórios, foram 
criados treze Consus. O Quadro 7.1 apresenta os colegiados gestores em fun-
cionamento no Estado de Pernambuco.

Fonte: ANA (2014)
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Quadro 7.1 – Colegiados gestores das águas existentes em Pernambuco

Fonte: APAC, 2014

7.2 O comitê de bacia hidrográfica

O comitê de bacia hidrográfica é a instância local de gestão dos recursos 
hídricos. Embora, em princípio, cada um deva envolver uma bacia hidrográfica, 
por motivos de planejamento estadual ou dificuldades práticas de gestão eles 
podem abranger apenas uma parte da bacia ou até mais de uma bacia hidrográ-
fica, desde que vizinhas.

7.2.1 Objetivos do comitê

O comitê de bacia, como parte do sistema de gestão dos recursos hídri-
cos, tem caráter deliberativo e consultivo, neste caso, dando suporte ao Con-
selho de Recursos Hídricos e se posicionando sobre temas hídricos junto aos 
governantes.

Seu objetivo é contribuir para a gestão dos recursos hídricos no âmbito 
da bacia em que está instalado, devendo ser uma instância colegiada voltada a 
planejar e induzir o uso sustentável dos recursos hídricos e a solucionar conflitos 
relacionados aos usos da água. Para isso tem competência de aprovar o Plano 
de Recursos Hídricos da Bacia, o enquadramento dos cursos de água e dos re-
servatórios, estabelecer mecanismos de cobrança pelo uso da água e propor ao 
Conselho de Recursos Hídricos valores dessa cobrança. Após ser estabelecida a 
cobrança pelo uso da água, tem a prerrogativa de definir os destinos de uso dos 
recursos financeiros arrecadados (BRAGA; MAIA, 2010).

Comitês de Bacia (COBHs)

Capibaribe

Goiana

Ipojuca

Metropolitano Sul

Pajeú

Una

Conselhos Gestores de Usuários

de Reservatórios (CONSUS)

Abóbora

Barra do Juá

Bitury

Boa Vista

Brotas

Engenheiro Camacho

Entremontes

Ingazeira

Jazigo

Lagoa do Barro

Nilo Coelho

Poço da Cruz

Saco II

Serrinha
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7.2.2 Estrutura organizacional

O comitê se organiza basicamente em plenário, diretoria e câmaras téc-
nicas.

O plenário é constituído por todos os membros do comitê, representan-
tes de órgãos governamentais, entidades de usuários da água e organizações 
da sociedade civil, inclusive instituições de ensino e pesquisa. A maioria de seus 
membros é eleita para mandato por tempo determinado, podendo, porém, al-
gumas entidades governamentais terem acento permanente. Ao se reunirem, 
formam a assembleia geral, considerada a instância máxima de decisão desse 
colegiado.

A diretoria, eleita entre os pares, é comumente constituída de presi-
dente, vice-presidente e secretário, por vezes chamado de secretário executivo. 
Cabe à diretoria conduzir as atividades do comitê em seu dia a dia, e especifica-
mente ao presidente, representá-lo.

As câmaras técnicas dão suporte às discussões e decisões da assembleia, 
norteando também o trabalho de representação da presidência. Para fins espe-
cíficos e com caráter transitório, podem também ser criados grupos de trabalho.

Embora seja prevista a figura do secretário no âmbito da diretoria do 
comitê, este não prescinde de uma secretaria executiva, de caráter permanente 
e profissional. Ela deve dar apoio administrativo, técnico, logístico e operacional 
ao comitê, o que é muito difícil ser realizado por um representante de entida-
de, com dedicação voluntária e em tempo parcial no exercício da sua função. 
Saliente-se que um comitê que não conte com uma secretaria executiva bem 
estruturada e funcional, dificilmente desempenha adequadamente o seu papel.

Essa situação tem sido frequentemente resolvida com a eleição para o 
cargo de secretário, de um técnico de órgão governamental (preferencialmente 
ligado aos recursos hídricos) que desempenhe suas funções como servidor pú-
blico, portanto, tendo condições de dedicar tempo a essa atividade, que deve 
ser preferencialmente exclusiva. Outra alternativa, também usual, é de contratar 
uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), para exercer 
tais funções, até que a agência de bacia venha a ser criada.
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7.2.3 Funcionamento

É fundamental se entender que o comitê de bacia é uma instância co-
legiada que representa os interesses da bacia hidrográfica em sua plenitude, 
não podendo ser confundido com um órgão do governo, ou mesmo com uma 
organização não governamental. É, antes de tudo, uma entidade de Estado. Por-
tanto, cada membro deve ter clareza das atribuições e limites deste colegiado, e 
de seu papel como representante de um segmento da sociedade ou do governo.

As assembleias gerais são essenciais ao bom funcionamento dos comitês, 
porque é lá que se dá a discussão dos temas importantes e se busca solução 
para os aparentes impasses. As assembleias com temáticas genéricas, mera-
mente expositivas e sem criar situações que exijam posicionamento dos seus 
membros, terminam por desmotivar a participação e levam ao esvaziamento do 
próprio comitê.

Assim como o conteúdo das assembleias é importante, a sua regulari-
dade também é. Nesse caso, é conveniente balizar a frequência pela oportuni-
dade e quantidade de temas a serem tratados, não devendo ter periodicidade 
tão curta que dificulte a presença da maioria dos seus membros, nem ocorrer a 
intervalos muito grandes, que acarrete o esquecimento e a não priorização na 
agenda de cada membro.

Todavia, o comitê precisa funcionar durante o período entre uma assem-
bleia e outra, o que ocorre se a secretaria executiva for dinâmica e operante, e 
se a presidência marcar a sua liderança com posicionamentos, encaminhamentos 
e tomadas de posição públicas, refletindo o pensamento da maioria dos seus 
membros, em temas previamente tratados pelo plenário.

Um fator estratégico na dinâmica e fortaleza do comitê é o regular funcio-
namento das câmaras técnicas, uma vez que envolve um número significativo de 
membros e aprofunda o conhecimento de questões que devem ser levadas às as-
sembleias. Para isso, uma secretaria executiva profissional, torna-se indispensável.

As deliberações do comitê se dão por resolução, sempre no âmbito da 
bacia e em consonância com a legislação de recursos hídricos e sem conflitar com 
deliberações do conselho de recursos hídricos. Além disso, o colegiado pode se 
posicionar sobre temas que lhe competem ou que tenham rebatimento na bacia 
hidrográfica, mesmo que não possua a autoridade legal para deliberar sobre o 
assunto em pauta. Nesse caso, pode aprovar e encaminhar moções, sempre com 
objetivo e destinatário definidos.
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7.3 Criação e história do COBH Capibaribe

O processo de criação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Capiba-
ribe foi iniciado através de uma demanda dos participantes do Seminário Ca-
pibaribe Vivo, que aconteceu no Recife, em março de 2006. Nesta ocasião foi 
lançada a ideia da criação do Fórum Pró-Comitê do Rio Capibaribe, cujo objetivo 
principal seria trabalhar pela criação e implementação do comitê. Esse fórum foi 
criado, realizando três encontros regionais de mobilização, nos municípios de 
Santa Cruz do Capibaribe, Limoeiro e Vitória de Santo Antão.

Em 13 de dezembro do mesmo ano, no Recife, ocorreu Reunião Plenária 
com os segmentos dos poderes públicos – federal, estadual e municipal – dos 
usuários da água e da sociedade civil organizada com atuação na bacia do rio 
Capibaribe, quando foram eleitos 18 representantes do poder público (40%), 18 
representantes dos usuários (40%) e 9 representantes da sociedade civil organi-
zada (20%), totalizando 45 membros.

Finalmente, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe foi insti-
tuído em 23 de março de 2007 e empossados os seus membros. Posteriormente 
o Comitê foi homologado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos em 8 de 
maio do mesmo ano, através da Resolução CRH 07/2007. A Figura 7.2 apresen-
ta a sua logomarca.

Figura 7.2 – Logomarca do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe

Nos dois primeiros anos, o COBH Capibaribe estruturou fisicamente a 
sua secretaria, atualizou o Estatuto Social e promoveu discussões de temas de 
interesse dos seus membros. Alguns problemas, porém, emergiram durante o 
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período, dificultando a sua consolidação. Dentre eles, a ausência de um fun-
cionário para apoiar a secretaria executiva, a falta de recursos financeiros para 
gastos correntes e a dissolução da própria diretoria, com renúncia de dois dos 
três integrantes, levando à emergencial eleição de um novo secretário executivo, 
para cumprir mandato tampão, de novembro de 2008 a maio de 2009.

Em maio de 2009, foi eleita e empossada a nova diretoria, que assumiu 
com a  plataforma de levar o COBH a exercer o seu papel de protagonista, tan-
to na relação com os órgãos do sistema estadual de recursos hídricos, quanto 
como canal legítimo de representação dos interesses dos moradores e usuários 
da bacia. Neste sentido, a diretoria do COBH Capibaribe contou com a colabo-
ração da então Secretaria de Recursos Hídricos de Pernambuco.

Nesta nova etapa, alguns avanços indicam o caminho trilhado, traduzido 
nas reuniões plenárias com pautas bem definidas e com bom nível de partici-
pação dos seus membros, na reestruturação da secretaria e na alocação de re-
cursos para a realização de eventos, embora através de entidade prestadora de 
serviços, após licitação pública pela APAC. Esse esforço gerou alguns resultados 
que podem ser considerados como significativos.

O relato que segue refere-se ao período de 2009 a 2013, como impor-
tante registro histórico do Comitê do Capibaribe.

7.3.1 Divulgação por meio de Informes do COBH

Os informes do COBH Capibaribe estabeleceram um elo permanente da 
diretoria com seus membros, quando fora das reuniões ordinárias. Eram elabo-
rados pela presidência e enviados pela internet a todos os membros titulares e 
suplentes do comitê, e para uma lista complementar, que incluiu formadores de 
opinião e tomadores de decisão relacionados ao sistema estadual de recursos 
hídricos. Até novembro de 2013 foram divulgados 84 Informes do COBH Capi-
baribe.

7.3.2 Página em site

Cada comitê de bacia em Pernambuco possui uma página no site  
www.apac.pe.gov.br, mantido pela APAC. Nele é possível ter informações bási-
cas sobre o COBH Capibaribe, mas a sua alimentação é pouco dinâmica, não 
comportando também grandes inovações.
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Em decorrência, buscou-se um caminho alternativo de comunicação, por 
meio de uma página hospedada no site do Programa Capivara (http://www.
programacapivara.org/site/). Caso o usuário queira, pode acessar diretamente 
a página do COBH (http://www.programacapivara.org/site/cobh-capibaribe-co-
mite-da-bacia-hidrografica-do-rio-capibaribe/), sem a necessidade de passar pela 
abertura do site hospedeiro. Além das informações gerais, na página do COBH 
Capibaribe existem ícones para download de: Estatuto, Convocações, Atas, Re-
soluções, Relatórios, Informes e Eventos.

7.3.3 Mapa de localização dos membros

Com o objetivo de localizar espacialmente as 45 entidades que compu-
nham o COBH Capibaribe e disponibilizar essa informação para os seus mem-
bros e demais interessados, em 2011, foi elaborado um mapa com todas as 
entidades em seus respectivos municípios sede. Utilizou-se para isso uma base 
cartográfica em que se apresentam os limites e as sedes municipais, a hidrogra-
fia, assim como o contorno da sub-bacia do rio Tapacurá e das regiões hidrográ-
ficas do Alto, Médio e Baixo Capibaribe.

Este mapa evidencia uma forte concentração das entidades na Região 
Metropolitana do Recife, o que indica a necessidade de ampliar a participação 
percentual de regiões não litorâneas. Registra, também, o nome das entidades e 
dos representantes titulares e suplentes, facilitando o seu conhecimento.

7.3.4 Realização de assembleias regulares

Desde que o COBH Capibaribe foi criado, as assembleias ordinárias 
têm se mantido em periodicidade trimestral, de acordo com o Estatuto. Tais 
reuniões desempenham papel estratégico na agregação dos membros, uma vez 
que a pauta é preenchida com assuntos que exigem posicionamentos e enca-
minhamentos pelo coletivo, gerando o sentimento de empoderamento em seus 
membros (Figura 7.3).

O entendimento é o de que se o comitê não decide ou encaminha so-
luções que lhe são afetas, não assumindo a dimensão que deve ter na gestão 
hidroambiental da bacia, os seus membros passam a não ter interesse em parti-
cipar, levando-o ao esvaziamento. Isto tem ocorrido em muitos comitês de bacia 
no Brasil, o que é um alerta permanente para o comitê do Capibaribe.
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Figura 7.3 – Assembleia Ordinária do COBH Capibaribe em 2013

7.3.5 Criação de Câmaras Técnicas

As câmaras técnicas têm a função de amadurecer questões importantes 
antes que elas sejam levadas a plenário. Além disso, tem a competência de 
propor temas a serem discutidos pelo comitê, elaborar documentos técnicos e 
avaliar as demandas que cheguem ao COBH, particularmente as de interesse da 
bacia hidrográfica. A atuação das câmaras técnicas permanentes leva à estabili-
dade do comitê, assim como agrega uma capacidade de crítica e de formulação 
a este colegiado.

Para isso, foram criadas as Câmaras Técnicas (COBH Capibaribe, 2009): 
de Acompanhamento de Programas e Projetos, de Legislação e Normas, de 
Saneamento Ambiental, de Conservação dos Recursos Naturais e de Enquadra-
mento e Cobrança pelo Uso da Água. Cada uma das cinco câmaras é composta 
por cinco a nove membros do comitê, podendo as entidades representadas in-
dicar a participação de especialistas.

7.3.6 Participação na elaboração do Plano Hidroambiental da Bacia  
do Capibaribe

O Plano Hidroambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe foi con-
tratado pela SRH, como parte do Programa Nacional de Desenvolvimento dos 
Recursos Hídricos (Proágua), da Agência Nacional de Águas (ANA), e financiado 
pelo Banco Mundial. Ele prevê diagnóstico, proposições técnicas, orçamentos e 
programas de investimento, com metas para 2015 a 2025.

Foto: Arnaldo Vitorino
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Foi condição para o seu desenvolvimento, a participação do COBH Capi-
baribe, aprovando o plano inicial de trabalho da consultoria contratada e acom-
panhando as diversas etapas de sua formulação. Coube, também ao comitê, 
aprovar o Plano em sua versão final, para que se viabilize a execução dos inves-
timentos, sendo pré-condição no seu financiamento.

Por entender a importância estratégica do Plano, o COBH mobilizou 
a CT de Acompanhamento de Planos, Programas e Projetos para acompanhar 
regularmente todo o processo, além de definir, junto com à SRH e à empresa 
consultora, seminários regionais de diagnóstico, três oficinas técnicas e uma As-
sembleia para a sua aprovação.

7.3.7 Mobilizações sociais

As mobilizações sociais realizadas pelo COBH Capibaribe buscam não só 
envolver os seus membros, mas ampliar a participação de pessoas e entidades 
que não pertencem ao comitê, internalizando os temas de interesse da conser-
vação da bacia do Capibaribe no seio da sociedade.

Entre as ações desenvolvidas, uma das mais significativas foi a realização 
do evento “Vivendo o Capibaribe”, durante a Semana da Água, em março de 
2009, no qual foram reunidas vinte e seis entidades, mobilizadas em defesa do 
rio Capibaribe. O evento foi celebrado em comemoração ao Dia Mundial da 
Água, com o objetivo de difundir e apoiar as boas práticas e experiências da 
sociedade civil na proteção do rio Capibaribe, refletir sobre os usos múltiplos da 
água, além de mobilizar e integrar as entidades que atuam no baixo Capibaribe. 
A atividade principal aconteceu no Marco Zero do Recife, onde foram realizados 
desfiles de barcos a vela e regatas de barcos a remo, apresentações culturais e 
culminância de passeio ciclístico.

No ano seguinte, em 2010, o evento foi ampliado para uma semana, de 
22 até 30 de março, alargando também o raio de atuação e deixando de ser 
exclusivamente no Recife para abranger toda a bacia, cobrindo o Alto, Médio 
e Baixo Capibaribe. Ocorreram cinco ações básicas: criação de painéis sobre o 
rio Capibaribe (em seis polos na bacia), avaliação participativa da qualidade da 
água do rio (em cinco municípios), lançamento do guardião das águas (bone-
co Capivara, como mascote), lançamento do Termo de Adesão ao Capibaribe 
(comprometimento de instituições com o rio) e um evento de culminância, em 
Assembleia Geral do COBH Capibaribe, com apresentação dos resultados da 
semana para um grande público.
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As semanas da água dos anos seguintes emprestaram cada vez mais 
dinâmicas à mobilização social, porém, voltando-se cada vez mais para a descen-
tralização das atividades e discussão de questões locais, mesmo sem perder a 
perspectiva da bacia como um todo.

Saliente-se no contexto das mobilizações a parceria do COBH Capibaribe 
com o Programa Capivara de Educação Socioambiental na Bacia do Capibaribe, 
em uma ampla ação de extensão em muitos municípios do Alto, Médio e Baixo 
Capibaribe, como se verá no Capítulo 9.

7.3.8 Seminários regionais na bacia

Na perspectiva de ampliar o entendimento sobre as questões locais, o 
COBH realizou seminários regionais.

O Primeiro seminário regional foi realizado no Alto Capibaribe, sendo 
promovido pelo COBH em conjunto com o Conselho Municipal de Defesa do 
Meio Ambiente (CONDEMA) de Santa Cruz do Capibaribe, tendo ocorrido no 
dia 6 de novembro de 2009, em Santa Cruz do Capibaribe. Teve como objetivo 
subsidiar a elaboração do Plano Hidroambiental do Capibaribe.

Já o segundo seminário ocorreu na Sub-bacia do Tapacurá, promovido 
em parceria com o Fórum Permanente em Defesa da Vida na Bacia do Tapacurá, 
no dia 24 de novembro de 2009, em Vitória de Santo Antão. O encontro teve 
o mesmo objetivo do anterior, sendo um esforço do COBH em apoiar a SRH e 
a empresa de consultoria contratada para a elaboração do Plano Hidroambiental 
do Capibaribe.

Na sequência, os demais seminários regionais foram desenvolvidos em 
parceria com a UFRPE, no âmbito do Programa Capivara, como se verá.

7.3.9 Cursos de Formação de educadores ambientais

O curso de formação de educadores ambientais na bacia do Capibaribe 
também é uma iniciativa em parceria com a UFRPE, em que professores de 
aproximadamente trinta escolas de Ensino Fundamental e Médio, situadas em 
municípios do Alto, Médio e Baixo Capibaribe, recebem capacitação continuada, 
buscando-se garantir a presença dos professores em cada evento planejado. 
Foram realizadas até 2013 três cursos de capacitação, que incluem aulas expo-
sitivas, oficinas com práticas específicas e elaboração de projetos para execução 
nas respectivas escolas.
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Posteriormente, uma equipe de professores e estagiários acompanha 
a execução desses projetos junto aos professores, dando suporte acadêmico e 
material para que se desenvolvam como foi planejado.

 

7.4 Principais desafios para o COBH Capibaribe

Apesar de buscar continuamente a sua sustentabilidade funcional, a ma-
nutenção da dinâmica do COBH Capibaribe tem sido um grande desafio. Esta 
situação de risco permanente de instabilidade também é recorrente nos demais 
colegiados gestores de bacias hidrográficas em Pernambuco (MOREIRA; BRA-
GA, 2008), o que reflete algumas causas, entre elas:

• Precária estrutura funcional da secretaria executiva

• Dependência de decisões da Secretaria de Infraestrutura e da  
Agência Pernambucana de Águas e Clima

• Baixa compreensão do papel do COBH por parte dos seus membros

• Descontinuidade na organização interna e na capacidade de respostas

• Frágil relação com o governo, com a mídia e com outras instâncias da sociedade

• Inexistência de orçamento próprio para decisão na alocação de recursos

• Deficiente discussão e influência nos planos e programas governamentais

• Limitada inserção do COBH no Sistema Estadual de Recursos Hídricos

Tal instabilidade dos colegiados gestores dificulta a sua consolidação e 
exige uma nova postura, tanto dos dirigentes dos COBHs quanto dos titulares 
do governo estadual. É preciso criar as condições para reversão desta tendência, 
reconhecendo claramente a situação atual e estabelecendo um novo patamar de 
gestão.

Assim, pode-se considerar que a situação atual ainda é caracterizada por 
colegiados passivos, com tomadas de decisão genéricas em suas assembleias e 
frequentemente à espera da decisão e da “ajuda” da APAC.

É conveniente buscar uma nova situação, em que os colegiados tenham 
autonomia funcional, seus membros assumam posturas proativas e que tomem 
decisões concretas e positivamente impactantes, assumindo o poder que lhe foi 
outorgado pela legislação, dentro dos limites previstos.
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Para evitar essa situação desmotivadora, é razoável ampliar o diálogo 
entre os dirigentes dos colegiados e desses com a agência estadual de recursos 
hídricos, estabelecendo-se condições para estimular cada comitê a desenvolver o 
seu próprio perfil, refletido no plano de trabalho e nas iniciativas diferenciadas, 
que, em princípio, devem contar com o apoio político e funcional da Seinfra e 
da APAC, sobretudo por meio dos recursos financeiros do Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos (Fehidro).

Tem-se, nesse contexto, a necessidade de mudança da práxis da gestão, 
exercitando de fato o compartilhamento de ideias, iniciativas, ações e resul-
tados, que aumentará a criatividade e a autoestima dos comitês, motivando 
os seus membros a assumirem posturas proativas na construção de cenários 
hidroambientais compatíveis com o que queremos nas bacias hidrográficas de 
Pernambuco.

Ao considerar a pequena idade do Comitê do Capibaribe e diante da 
precária realidade dos demais comitês de bacia em Pernambuco, constata-se que 
ainda há um longo caminho a percorrer até a almejada inserção plena dos CO-
BHs na execução da Política Estadual de Recursos Hídricos. Embora em menor 
intensidade, essa condição é verdadeira para o Comitê do Capibaribe.

Isto se dará quando os instrumentos de enquadramento dos corpos de 
água e de cobrança pelo uso da água estiverem implantados, quando houver 
uma agência de bacia (ou a Agência Pernambucana de Águas e Clima assumir 
efetivamente este papel) para dar suporte executivo ao planejamento e delibe-
rações do comitê, e quando o plano diretor da bacia estiver em implementação, 
a partir da definição de prioridades e da alocação dos recursos sob a orientação 
do comitê. Nesse contexto, um importante passo é a execução plena do Plano 
Hidroambiental do Capibaribe.

No entanto, até atingirmos tal grau de maturidade, será indispensável 
aprimorar a organização interna, ampliar o nível de participação dos membros e 
estabelecer uma agenda de descentralização junto à APAC, como órgão gestor. 
Naturalmente, este processo tende a ocorrer de maneira gradual, mas necessa-
riamente firme e segura, esperando-se a clareza dos membros do COBH, além 
da indispensável proatividade dos gestores públicos.

Para tal, é importante que as cinco câmaras técnicas criadas funcionem 
regularmente, que haja uma ativa participação na discussão e monitoramento 
dos planos e programas para a bacia do Capibaribe e que o comitê atue, ar-
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ticuladamente, para a regulamentação do Fehidro, como forma de promover 
a contratação de projetos de conservação e recuperação hidroambiental, com 
aprovação do COBH e baseado em editais por ele proposto.

Nesse novo cenário político-institucional, o COBH Capibaribe terá sua 
inserção assegurada no Sistema Estadual de Recursos Hídricos, assim como po-
derá contribuir enormemente para o melhor funcionamento dos demais comitês 
de bacia, em decorrência do compartilhamento de suas experiências e da articu-
lação para a construção de um sistema mais integrado e funcional.

Fato importante e motivador é que o COBH Capibaribe continua atuan-
do com suas reuniões plenárias regulares, buscando preencher o papel funcional 
que lhe é delegado pela Política Estadual de Recursos Hídricos.
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Capítulo 8 
Educação ambiental na  

bacia do Capibaribe

Pode-se dizer que “os rios são uma extensão das pessoas, da forma como 
elas vivem e se relacionam” (TREVISOL; FILIPINI; BARATIERI, 2010, p. 141). 
Nessa abordagem, as águas refletem o que os seres humanos fazem e, por essa 
razão, as pessoas devem estar no centro de todo o processo de gestão integrada 
e compartilhada da bacia hidrográfica. 

Para avançar nesse processo de gestão, a educação ambiental é funda-
mental. Por meio da prática educativa, somos estimulados a construir uma visão 
interdisciplinar do ambiente e uma concepção integrada da água, do solo, das 
atividades sociais e culturais. A bacia hidrográfica, nessa perspectiva, é tema 
gerador de muitos aprendizados.

8.1 Educação ambiental como formação para a sustentabilidade

Desde meados do século passado, as questões ambientais se tornaram 
centrais na vida das sociedades. Assim, não podemos mais pensar o desenvolvi-
mento socioeconômico sem incluir na reflexão e na ação as repercussões que o 
mesmo produz nos indivíduos, comunidades e seus lugares de vida.

Essa preocupação deu origem a práticas que valorizam o cuidado com o 
ambiente e o incluem nos objetivos da legislação e das políticas públicas e pri-
vadas, assim como em iniciativas de instituições, grupos e movimentos sociais.

No campo educacional, propõe-se a inserção da educação ambiental em 
todos os níveis e modalidades de ensino. A educação ambiental é, assim, um dos 
principais meios de formar cidadãos conectados com a construção de sociedades 
sustentáveis, nas quais a justiça socioambiental prevaleça (CARVALHO, 2000).
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Nosso País incorporou essa ideia na Política Nacional de Educação Am-
biental, por meio da Lei Federal 9795 de 27 de abril de 1999. Nessa lei, a edu-
cação ambiental é definida como os processos por meio dos quais o indivíduo 
e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes 
e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso 
comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade 
(BRASIL, 1999)

Quando falamos de sustentabilidade, no entanto, não entendemos to-
dos necessariamente a mesma coisa, pois esse é um conceito de muitos signifi-
cados. Uma compreensão abrangente da sustentabilidade remete à preocupação 
com as questões ecológicas, sociais, culturais, econômicas, éticas, espaciais e de 
gestão participativa (SACHS, 2002).

Nesse sentido, pode-se dizer que não há sustentabilidade sem equidade 
social, sem conservação dos recursos naturais, sem garantia dos direitos coleti-
vos e difusos, sem acesso aos bens culturais e ambientais, sem justiça e solida-
riedade entre pessoas e instituições.

Por isso se diz que as sociedades sustentáveis precisam ser construídas 
coletivamente, a partir de ações de cidadania socioambiental. E para isso é 
fundamental a formação de sujeitos capazes de compreender as questões socio-
ambientais na sua dimensão global e local, reconhecer os nexos de causalidade 
entre os problemas que enfrentamos e o modelo de desenvolvimento domi-
nante, reivindicar direitos, estabelecer diálogos e negociações neste mundo de 
significados. À educação ambiental é atribuída a tarefa formativa.

8.2 Educação ambiental e participação pública na gestão da água

Como já vimos ao longo deste livro, a gestão do ambiente e, em particular, 
das águas, assume crescente importância na medida em que aumentam os efeitos 
da degradação dos elementos indispensáveis à vida. Essa gestão, no entanto, é 
conflituosa e vive-se atualmente o que se pode chamar de crise da água.

Para Vandana Shiva (2006, p. 17), militante indiana, “a crise da água é 
a dimensão mais difusa, mais severa e mais invisível da devastação ecológica da 
Terra”. No limite dessa crise está a escassez ou a falta de água doce de qualida-
de para as populações, especialmente as mais pobres, revelando uma das faces 
mais críticas da problemática ambiental contemporânea. 
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Na Região Nordeste do Brasil, a escassez de água para o atendimento 
das necessidades básicas é um problema complexo que atinge um imenso con-
tingente populacional. Tanto decorre das condições climáticas, em especial na 
porção semiárida, quanto se deve ao aumento da poluição e da demanda, assim 
como de fragilidades na gestão. As desigualdades de acesso e uso da água em 
qualidade e quantidade suficientes são grandes e, na mesma medida, os desafios 
para sua gestão compartilhada e democrática.

Em termos de políticas públicas, há importantes avanços ao longo dos 
últimos vinte anos. Como vimos em capítulos anteriores, o país mudou de 
uma gestão essencialmente tecnocrática, para uma política que visa integrar e 
descentralizar a tomada de decisões. Esse sistema está baseado na tríade des-
centralização, participação e integração e no princípio de que as ações na bacia 
hidrográfica devem promover os usos múltiplos das águas. Isso quer dizer que a 
política deve ser participativa e constituir processos decisórios democráticos, o 
que requer rever o papel do Estado, dos usuários e a própria valoração dada à 
água, entendida em sua dimensão econômica, mas também subjetiva e cultural.

Ao Estado cabe gerenciar a água como bem de domínio público e de uso 
comum do povo (não há propriedade privada da água); aos usuários cabe respei-
tar os padrões legais de quantidade e qualidade da água e seus usos prioritários; e 
a água passa a ser dotada de valor econômico, podendo haver cobrança pelo seu 
uso como forma de administrar a exploração deste recurso, gerando fundos que 
permitam investimentos na conservação e preservação dos próprios rios e bacias.

Nesse sentido, a educação ambiental, os sistemas de informação e as 
instâncias colegiadas de decisão constituem instrumentos de tomada de decisão 
(BRAGA, 2009). Isso porque a legislação orienta-se pela lógica de que a socie-
dade é corresponsável pela gestão do ambiente e dos recursos hídricos. O es-
paço dos colegiados, neste sistema, é particularmente importante, pois é neste 
âmbito que se fortalece uma gestão democrática, integrada e compartilhada. A 
presença de vários setores da sociedade civil é necessária e favorece qualitativa-
mente a representação dos interesses e demandas sociais. 

Para efetivar a participação social, o sistema de gestão deve oportunizar 
condições para que governos, usuários e outros setores desenvolvam a prática 
do diálogo, considerada o único caminho viável para se formularem políticas 
públicas para sociedades sustentáveis.

Desse ponto de vista, a educação ambiental é um instrumento estraté-
gico, pois fortalece o sistema de gestão da água na medida em que mobiliza 
setores sociais em torno das inúmeras questões e conflitos existentes na bacia 
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e qualifica a participação pública. Os processos educativos podem acionar as ha-
bilidades necessárias para compreender a bacia hidrográfica em uma perspectiva 
sistêmica e para reorientar as ações individuais e coletivas voltadas ao exercício 
da cidadania socioambiental.

8.3 Iniciativas de educação ambiental na bacia do Capibaribe

Capibaribe na língua tupi significa “rio das capivaras”. O animal que 
nomeia o principal rio da nossa bacia hidrográfica é o mamífero Hydrochoerus 
hydrochoeris, considerado o maior roedor do mundo, habitante dos arredores de 
rios e lagos, em pastagens e em florestas úmidas ou secas.

 O rio das capivaras, nomeado pelos antigos habitantes, é também um 
rio de imensa importância histórica e cultural. A entrada dos portugueses para 
ocupar as áreas de Mata Atlântica e transformá-las em canaviais se deu em gran-
de parte pelo rio. Em seguida, os holandeses usaram a mesma rota para tentar 
assumir o comando do território. Mais tarde, a navegação se fez corriqueira, 
para levar importados e trazer madeira, tijolos e açúcar. Com os barcos, também 
iam e vinham pessoas. Também serviu como rota para chegar ao Agreste per-
nambucano e ali desenvolver a pecuária, atividade complementar ao cultivo da 
cana-de-açúcar e responsável pela organização de vastas porções do Semiárido.

Particularmente no Recife, desde o século XVI, as suas várzeas foram 
sendo ocupadas por engenhos e povoadas por trabalhadores escravos e seus 
feitores. Depois escavadas pelas olarias, para alimentar de tijolos e telhas a cida-
de que crescia na planície e expulsava a pobreza para os morros e alagados. Por 
fim, casas e grandes edifícios engoliram as beiras do rio e ocuparam o espaço 
pulsante das águas.

O Capibaribe constituiu-se, também, num referencial da cultura pernam-
bucana, pois está muito presente na política, na música, na literatura, no cinema 
e na educação. Por isso, é tão importante reconhecer o mosaico de práticas 
sociais e ações educativas relacionadas a ele.

A seguir, são apresentadas algumas iniciativas de educação ambiental 
que encontramos na bacia do Capibaribe. Essa seleção é formada por exemplos 
duradouros que tivemos a oportunidade de conhecer e não esgota o conjunto 
muito mais amplo e diversificado de práticas de educação ambiental existentes 
na bacia.
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8.3.1 Na Região Metropolitana do Recife

No Recife, encontramos experiências realizadas na foz do rio, como em 
Brasília Teimosa, que tem este nome devido à persistência de seus moradores 
em não deixar a área apesar das constantes ameaças de expulsão pelo governo 
do estado em meados do século passado. Lá, o Centro Escola Mangue, uma as-
sociação civil sem fins lucrativos, fundada em 2003, desenvolve trabalhos de res-
gate e valorização do saber tradicional das comunidades conectado aos saberes 
acadêmicos, promovendo um conjunto de atividades com crianças, adolescentes, 
jovens, mulheres, pescadores, estudantes, professores e turistas visitantes. 

Ainda no Recife, o movimento Recapibaribe mobiliza jovens estudantes 
locais e artistas para criações em defesa do rio, incluindo a “pesca do lixo” e a 
montagem de um museu com este material coletado, como sofás, ventiladores 
e até gabinetes de computadores. Esse movimento quer alertar a população 
para a deterioração do rio e o sucateamento de suas margens, associando-se 
a propostas que visam sua conservação no contexto específico do ambiente da 
cidade.

A Escola Ambiental Águas do Capibaribe é outra iniciativa importante 
para a educação ambiental. Trata-se de um projeto que atua por meio de um 
barco escola que circula todos os dias, pela manhã e à tarde, envolvendo prio-
ritariamente estudantes da Rede Municipal de Ensino. As aulas passeios são 
incursões pela zona estuarina do Capibaribe e Beberibe e constituem oportuni-
dades em que os professores destacam aspectos da geografia, história, biologia 
e cultura da região.

Outra iniciativa é o Projeto Eu quero nadar no Capibaribe. E você?, que 
utiliza ferramentas audiovisuais como meio de promover reflexões sobre as prá-
ticas do dia a dia e o meio ambiente. O principal produto desse projeto são as 
Cápsulas Verdes, programas de três minutos que mostram práticas ecológicas 
que qualquer cidadão pode adotar e cujos temas têm como pano de fundo os 
desafios de uma cidade sustentável, que busca encontrar alternativas para pro-
blemas como gerenciamento da água, saneamento básico, lixo, energia, trans-
porte, entre outros.

Além dessas iniciativas, há escolas que inserem sistematicamente temá-
ticas referentes ao Capibaribe em seus planejamentos de ensino. É o caso do 
Projeto Ponte a Ponte, um projeto do Instituto Capibaribe que, depois de cons-
tatar a péssima situação do rio, propõe revitalizar a margem do rio no trecho 
compreendido entre as pontes da Capunga e da Torre. O projeto integra alunos, 
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pais, professores e funcionários, além da população adjacente. No currículo en-
volve praticamente todas as disciplinas e junto à comunidade busca sensibilizar 
moradores e gestores.

A Escola Mater Christi é outra referência em ações de educação am-
biental integradas ao currículo do Ensino Fundamental. Ao longo dos anos já 
desenvolveu expedições na bacia do rio Capibaribe da foz à nascente, exposi-
ções fotográficas, debates, gincanas ecológicas, oficinas com materiais recicláveis 
e ações de mobilização para o “Abraço ao Capibaribe”. Essas ações envolvem 
alunos e professores da própria escola, de outras escolas, além dos pais e da 
comunidade em geral.

8.3.2 Na Zona da Mata

Na Zona da Mata, a Sociedade Nordestina de Ecologia (SNE) destaca-se 
por ações de educação ambiental, recuperação de nascentes e reflorestamen-
to da mata ciliar junto com agricultores familiares de assentamentos rurais na 
sub-bacia do Tapacurá, principal afluente do rio Capibaribe. Trata-se do Projeto 
Reflorestágua: reflorestando e protegendo as águas do Tapacurá, executado no 
período de 2005 a 2009, nos municípios de Pombos, Vitória de Santo Antão, 
Moreno, São Lourenço da Mata, Chã Grande e Gravatá.

O Reflorestágua atuou nas seguintes linhas: reflorestamento com espé-
cies nativas, monitoramento participativo da qualidade da água do rio Tapacurá, 
mobilização social voltada à implementação de políticas públicas e educação 
ambiental. Esta última linha funcionou transversalmente, através de cursos de 
capacitação, apoio a atividades desenvolvidas pelas escolas e vivências de cam-
po, estimulando o conhecimento e contribuindo para a reversão do quadro de 
degradação ambiental daquela sub-bacia do Capibaribe. 

A SNE e a UFPE também desenvolveram outro importante projeto em 
assentamentos rurais na bacia do rio Tapacurá. O Projeto Nascentes de Natuba, 
mencionado no Capítulo 2, teve por foco a conservação e recuperação de nas-
centes em Pombos e Vitória de Santo Antão, com trabalho diretamente ligado 
aos agricultores, em especial, da agricultura familiar. 

No seu desenvolvimento, foi verificado que a assistência técnica e o 
apoio ao agricultor para recuperar as nascentes, não podia prescindir do envolvi-
mento da família. Isso porque, tradicionalmente, são as mulheres que buscam a 
água na fonte e se responsabilizam pela sua gestão em casa. Em sendo assim, o 
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projeto desenvolveu uma ampla ação de educação ambiental junto com escolas 
municipais, envolvendo inicialmente as professoras e alunos e, por extensão, as 
famílias das crianças e adolescentes.

Ainda há iniciativas que procuram articular o trabalho desenvolvido em 
diversas escolas, a exemplo da I Mostra de Educação Ambiental ocorrida em 
Paudalho, em 2013. Esse evento, conduzido pela Secretaria Municipal de Edu-
cação e apoiado pelo Programa Capivara da UFRPE, criou um rico espaço de 
exposição e socialização de experiências pedagógicas de educação ambiental.

Por sua vez, juntando-se às ONGs que atuam em educação ambiental 
na bacia, a Sociedade de Apoio ao Meio Ambiente e Desenvolvimento (Amatur) 
realiza trabalhos com pescadores na barragem de Carpina e apoia projetos edu-
cativos em várias escolas de Limoeiro.

8.3.3 No Agreste

Seguindo para a região superior da bacia do Capibaribe, vemos diversas 
iniciativas de educação ambiental em desenvolvimento nos municípios de Brejo 
da Madre de Deus, Santa Cruz do Capibaribe, Taquaritinga do Norte, Jataúba 
e Poção. São inúmeros projetos de educação ambiental conduzidos por profes-
sores e gestores de Ensino Básico com parceria com a universidade, ONGs e 
órgãos governamentais.

Em Santa Cruz do Capibaribe, destaca-se o trabalho contínuo de educa-
ção ambiental conduzido na Escola de Referência de Ensino Médio Luiz Alves. 
Nesta escola, professores e alunos problematizam a realidade do rio e desenvol-
vem ações de estudo, pesquisa e sensibilização da população sobre as questões 
ambientais mais urgentes vividas na cidade e na região. Já foram realizadas 
exposições fotográficas itinerantes, passeios ciclísticos, manifestações em semá-
foros com faixas e distribuição de panfletos informativos sobre água e ambiente. 

Essa e outras escolas localizadas na bacia do Capibaribe são parceiras do 
Programa Capivara de Educação Socioambiental, coordenado pela UFRPE em 
conjunto com o Comitê da Bacia do Capibaribe, a ANE e outras instituições go-
vernamentais e não governamentais. O Programa, que teve o apoio do MEC por 
meio do Programa de Extensão Universitária (ProExt) nos anos de 2012 e 2013, 
desenvolveu intensas atividades envolvendo alunos de licenciatura, professores  
e estudantes de escolas da educação básica. 
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Por sua vez, o Projeto Águas de Areias: recuperação e gestão compar-
tilhada das águas de aluvião em leito seco de rio no semiárido pernambucano, 
também insere transversalmente ações de educação ambiental em suas ativi-
dades. Este projeto é coordenado pela ANE com apoio de diversas instituições 
públicas e patrocínio do Programa Petrobras Socioambiental. 

Sobre as experiências do Programa Capivara e do Projeto Águas de 
Areias trataremos nos próximos capítulos.

8.3.4. Publicações impressas sobre o rio Capibaribe

No tocante às publicações sobre o Capibaribe, já existem muitas mono-
grafias, dissertações, teses, artigos e outros escritos que o tomam por objeto. 
Como não é nosso objetivo mapear toda essa produção, nos restringimos a citar 
algumas obras que favorecem a difusão do conhecimento sobre a bacia na pers-
pectiva socioambiental que adotamos (Quadro 8.1). 

Quadro 8.1 - Publicações que difundem o conhecimento  
sobre a bacia do Capibaribe

Fonte: Sistematização realizada pelos autores.
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As obras mencionadas têm o valor de abordar a bacia em seu viés hu-
mano, histórico, geográfico, econômico, cultural e político. Trazem a riqueza das 
paisagens por meio de imagens colhidas no seu curso, da nascente à foz, bem 
como percepções que revelam toda a diversidade social e cultural de quem vive 
o Capibaribe. Não deixa de fora os problemas, conflitos e complexidades de 
um rio que atravessa dezenas de municípios. Acreditamos que esses materiais 
podem apoiar o trabalho de educadores ambientais e contribuir com a sensibi-
lização do público.

8.3.5 Capibaribe poético

Para muitos, o Capibaribe é fonte de inspiração. Podemos falar daqueles 
que deixaram legados, como Manuel Bandeira, Joaquim Nabuco, João Cabral de 
Melo Neto, José Lins Rego, Gilberto Freyre, ou de autores do nosso meio que o 
retratam em versos e ritmos pernambucanos. Sobre esses últimos, os interessa-
dos na produção poética do Capibaribe podem encontrar uma linda coleção de 
poemas e cantorias no CD Vozes do Capibaribe, produzido pela ANE (2013) e 
parceiros.

Este CD é fruto de uma pesquisa poética e musical com o tema do Ca-
pibaribe para atender à parte da demanda por materiais de educação ambiental 
no âmbito do Programa Capivara. O resultado foi surpreendente. É imensa a 
motivação de artistas, cantadores e poetas locais, para expressarem seu senti-
mento sobre o rio. 

Esse breve panorama visou tão somente ilustrar iniciativas que servem 
de referência para compreendermos a espacialidade e a diversidade da educação 
ambiental neste contexto. Por essa riqueza de experiências, dizemos que o Ca-
pibaribe é o rio das capivaras e um mar de educação ambiental.
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Capítulo 9  
A experiência do  

Programa Capivara

Nossa prática de educação ambiental é orientada para a formação de 
pessoas, cidadãos, gestores, professores e pesquisadores, e busca contribuir 
para uma compreensão crítica e ética de si mesmo, da sociedade, das nossas 
relações com a água e com o ambiente como um todo.

Essa perspectiva tem nos levado a olhar com cuidado a realidade imedia-
ta em que estamos inseridos. Estar atentos ao contexto local ajuda-nos a perce-
ber com maior detalhe as configurações geopolíticas, socioculturais e ambientais 
que marcam nossa forma de ser e de estar no mundo. Ajuda-nos também a 
identificar nesse contexto os sujeitos com os quais compartilhamos os espaços, 
as lutas, os conflitos, as possibilidades de diálogo e de acordos.

Ao mesmo tempo, olhar e sentir o local não nos afasta da condição de vi-
ver uma época das interdependências globais. A globalização é o fenômeno que 
mais expressa o sentido do nosso tempo e a tensão entre as dimensões global 
e local, a tradição e o contemporâneo, a vertigem tecnocientífica e o ritmo do 
tempo vivido. Na produção de conhecimento, a atualidade confronta as velhas 
dicotomias entre sujeito e objeto, corpo e mente, natureza e cultura, individual 
e coletivo, ambiente e sociedade. Considerar tais questões é uma atitude de 
prudência contra as visões simplificadoras da realidade.

Na prática educativa, encontramos na noção de bacia hidrográfica uma 
possibilidade para tematizar a realidade hidroambiental que vivemos. Mais que 
uma noção operacional, a bacia é o fio condutor de um trabalho formativo que 
visa à reflexão sobre a situação problemática dos sistemas hídricos que a inte-
gram, assim como à ação política transformadora que nos move a intervir no 
mundo.
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9.1 Programa Capivara

O Programa Capivara de Educação Socioambiental na Bacia do Capiba-
ribe assim se denomina devido à forma como os antigos habitantes designavam 
o principal rio da bacia. Como já mencionado, Capibaribe vem do tupi e significa 
“rio das capivaras”. A Figura 9.1 representa a logomarca do programa.

Figura 9.1 - Logomarca do Programa Capivara

O Programa constitui uma ação de extensão, ensino e pesquisa coor-
denado pela UFRPE, através dos Departamentos de Biologia e de Estatística e 
Informática, com a parceria da Associação Águas do Nordeste (ANE), do Comitê 
da Bacia Hidrográfica do Capibaribe (COBH Capibaribe) e de dezenas de esco-
las da educação básica. Nos anos de 2012 e 2013 teve o patrocínio do ProExt 
(MEC/SESu) e apoio da Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC).

9.1.1 Nasce um programa de extensão

O principal antecedente do Programa foi o processo de fortalecimento 
do COBH Capibaribe desde 2009. À época, o Comitê desenvolvia e concentrava 
suas ações de mobilização social e educação ambiental na principal data come-
morativa, o dia mundial da água, celebrado em 22 de março. 

Em 2011, o COBH Capibaribe aglutinou educadores em uma comissão 
encarregada de organizar atividades junto com doze escolas localizadas nas re-
giões do Alto, Médio e Baixo Capibaribe. Na ocasião, as escolas interessadas 
receberam materiais de divulgação (camisetas, bonés, faixas e folders) mediante 
a inscrição de uma proposta de ação de educação ambiental sobre o tema da 
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água na bacia. Esta experiência motivou uma atuação contínua de fortalecimen-
to e consolidação das ações de educação ambiental, orientada pelo enfoque so-
cioambiental e complexo da gestão da bacia hidrográfica. Assim, em 2012, com 
apoio do Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação e Sustentabilidade (GEPES/
UFRPE), nasceu o Programa.

No seu primeiro ano, o Programa Capivara procurou identificar e acionar 
parceiros comprometidos com a educação e a qualidade hídrica e ambiental, 
reconhecer as ações de educação ambiental em desenvolvimento, reforçar a 
importância da dimensão política e socioambiental da educação para o enfren-
tamento dos problemas ambientais locais. Para isso, mobilizaram-se lideranças, 
principalmente ligadas ao COBH Capibaribe, secretarias municipais de educação 
e entidades não governamentais.

Em 2013, a partir da experiência adquirida, o Programa apresentou-se 
com a temática da Educação para a gestão compartilhada da água, mantendo 
as premissas anteriores e dando ênfase ao conhecimento da bacia hidrográfica 
e das suas configurações geográficas, socioeconômicas e culturais, assim como 
à participação social nas tomadas de decisão em matéria de recursos hídricos. 

As atividades desenvolvidas no Programa procuram concretizar o prin-
cípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Esse princípio é 
ativado pela prática sistemática de formação inicial e continuada de professores, 
envolvimento de estudantes de graduação e pós-graduação stricto sensu em 
projetos de pesquisa, e relações mútuas de apoio entre universidade e escolas.

9.1.2 Objetivos e metodologia

O objetivo principal do Programa é fortalecer e consolidar práticas de 
educação ambiental em escolas de ensino básico localizadas na bacia do Capi-
baribe, bem como contribuir para disseminar uma cultura de sustentabilidade 
socioambiental na região.

Entre os objetivos específicos destacam-se: a) contribuir para a articu-
lação e mobilização social na bacia, engajando atores locais na investigação e 
enfrentamento de problemáticas socioambientais; b) apoiar a formação inicial 
e continuada de professores contextualizada na realidade da bacia; c) incenti-
var a criação de estratégias e metodologias a partir das potencialidades locais, 
dando especial ênfase às manifestações artísticas e culturais orientadas para a 
juventude; d) articular atividades de educação formal em níveis de graduação 
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e pós-graduação às ações de extensão a fim de conferir à formação acadêmica 
maior consistência social; e) registrar e sistematizar as experiências visando à 
reflexão individual e coletiva; f) construir ambientes tecnológicos de apoio para 
a integração e a socialização de informações e de experiências educativas entre 
os atores envolvidos.

Para a consecução dos seus objetivos, o programa propõe parcerias in-
terinstitucionais, interdepartamentais e interdisciplinares. Assim, nos anos de 
2012 e 2013 trabalharam conjuntamente na execução das ações: professores 
dos Departamentos de Biologia e de Estatística e Informática, estudantes dos 
cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas, Licenciatura em História, Bacha-
relado em Ciência da Computação e Programa de Pós-Graduação em Ensino de 
Ciências (mestrado) da UFRPE; militantes da ANE; membros do COBH Capiba-
ribe; professores do Centro de Tecnologia e Geociências da UFPE, da Faculdade 
de Ciências da Administração e da Escola Politécnica da Universidade de Per-
nambuco (UPE); lideranças comunitárias e gestores da área de recursos hídricos 
e ambientais; e professores e alunos de escolas da educação básica situadas nos 
municípios de Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus, Taquaritinga 
do Norte, Toritama, Limoeiro, Paudalho, Camaragibe e Recife.

O Programa Capivara vem construindo sua metodologia orientada pelos 
seguintes princípios: envolvimento ativo dos participantes; autonomia; investiga-
ção e ação política; trabalho coletivo e solidário; gestão dos conflitos; definição 
de compromissos e responsabilidades; atenção às diferenças e vocações indivi-
duais; empoderamento e participação efetiva; aprendizagem na prática; apren-
dizagem a partir do lugar; interdisciplinaridade; visão crítica; cooperação em 
várias instâncias, a começar pelos grupos participantes (escolas, universidades, 
famílias, colegiados gestores, órgãos da administração pública e organizações da 
sociedade civil); e sistematização de experiências.

O Programa está organizado em cinco eixos, conforme mostra a Figura 
9.2. A cada um desses eixos corresponde um conjunto de ações articuladas, 
tais como reuniões, seminários, cursos de formação de professores, oficinas, 
elaboração de materiais educativos, excursões pedagógicas, intercâmbios entre 
escolas, pesquisas educacionais, ferramentas da internet (blogs e redes sociais), 
produção de relatórios, entre outras.
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O trabalho pedagógico é orientado pela atitude investigativa e visa ao 
desenvolvimento de habilidades necessárias ao conhecimento e intervenção na 
bacia. De modo sucinto, propõe o estudo de problemas socioambientais do 
lugar em que se vive nas perspectivas de seus moradores, dos grupos da comu-
nidade, de especialistas, de gestores, etc.; a análise e interpretação dos dados 
com o objetivo de criar um quadro o mais amplo possível dos fatores e variáveis 
envolvidas nos problemas pesquisados; planejamento de ações para enfrenta-
mento dos problemas percebidos, o que compreende o debate em torno das 
possíveis alternativas, reconhecimento das potencialidades ambientais, sociais 
e culturais locais e comunicação com os sujeitos envolvidos; a organização da 
memória e avaliação dos resultados da investigação e das ações empreendidas 
(sistematização de experiências), com o propósito de inaugurar novos ciclos de 
pesquisa, educação e ação e de definir indicadores para monitorar o êxito das 
ações propostas e levadas a efeito. 

Os processos de sistematização de experiências têm por propósito gerar 
reflexão sobre a prática e a troca de experiências. A sistematização revela signi-
ficados e possibilita relacionar teoria e prática tanto no âmbito das ações indi-
viduais, quanto coletivas. Ajuda a dar sentido à ação e retroalimenta as teorias 
do campo social em que a experiência se situa.

Figura 9.2 - Eixos do Programa Capivara
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9.1.3 Repercussões do Programa

Como dito no Capítulo 7, o COBH Capibaribe é constituído por diver-
sas instituições que representam usuários da água, governos e organizações da 
sociedade civil. Por meio de representantes desses setores sociais, que são tam-
bém lideranças locais, o Comitê articulou ações e mobilizou pessoas interessadas 
em contribuir com a educação ambiental na bacia hidrográfica.

Dessa mobilização resultaram os primeiros seminários regionais em mu-
nicípios do Alto, Médio e Baixo Capibaribe durante o ano de 2011. Nessa 
oportunidade, professores de diversas escolas foram convidados a participar do 
programa.

A articulação e mobilização social são fundamentais para as ações de 
educação ambiental. As lideranças locais são os principais elos entre a equipe 
executiva do Programa e as escolas parceiras, facilitando a comunicação no de-
senvolvimento dos projetos nas comunidades escolares.

A partir daí, a equipe executiva, apoiada pelos articuladores locais, orga-
nizou três Cursos de Formação de Professores sobre Sustentabilidade Socioam-
biental na Bacia do Capibaribe.

Os dois primeiros buscaram despertar para o tema da água nos diversos 
contextos da bacia, articulando as dimensões ecológicas, sociais e políticas. No 
terceiro Curso, procuramos desenvolver o significado sistêmico da bacia hidro-
gráfica, assim como enfatizar a importância da gestão participativa.

O I Curso foi realizado em Santa Cruz do Capibaribe, em fevereiro de 
2012, e dele participaram professores desse município, além de Brejo da Madre 
de Deus e Taquaritinga do Norte. O II Curso aconteceu em Paudalho, em maio 
do mesmo ano, agregando educadores de Paudalho, Limoeiro, Camaragibe e 
Recife. O III Curso foi realizado, em maio de 2013, no município de Camaragibe 
e dele participaram professores de sete municípios: Santa Cruz do Capibaribe, 
Toritama, Vertentes, Limoeiro, Paudalho, Carpina, Camaragibe e Recife. 
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Figura 9.3 - Ciranda no II Curso do Programa Capivara.  
Paudalho, 2012

Fonte: Arquivo do Programa Capivara

Figura 9.4 - Dinâmica durante o III Curso do Programa Capivara.  
Camaragibe, 2013

Fonte: Arquivo do Programa Capivara

Nos momentos formativos, a equipe facilitadora lançou mão de me-
todologias participativas e construtivistas (Figura 9.3 a 9.5), a fim de que os 
participantes, que eram professores da educação básica, gestores educacionais, 
lideranças comunitárias e futuros professores, vivenciassem práticas que pudes-
sem ser desenvolvidas também nas escolas, gerando aprendizados significativos.
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Figura 9.5 - Aula de campo durante as Viagens Capibaribe no âmbito do  
III Curso do Programa Capivara. Santa Cruz do Capibaribe, 2013

Fonte: Arquivo do Programa Capivara

Além dos cursos de formação continuada, o Programa proveu oportunida-
des de formação acadêmica a dezenas de estudantes da UFRPE, sendo a maioria 
de graduação (bolsistas de extensão e voluntários), agregando também alunos 
de mestrado. A eles se juntaram bolsistas de iniciação científica e de iniciação à 
docência que incluíram as temáticas e metodologias empregadas no Programa 
em suas atividades de pesquisa e docência. Foram realizados cursos de formação 
e oficinas, visando à fundamentação teórica, metodológica e vivências de campo 
voltadas à educação ambiental no contexto da bacia hidrográfica (Figura 9.9). A 
formação se complementa com processos de discussão e avaliação permanente em 
reuniões periódicas e salões acadêmicos para socialização das experiências.

Figura 9.6 - Alunos da UFRPE em aula passeio na  
Escola Ambiental Águas do Capibaribe. Recife, 2012

Fonte: Arquivo do Programa Capivara
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É no cotidiano da escola que a proposta do Programa Capivara tem maior 
relevância. Cada professor participante atua como um articulador na sua escola, 
planejando, executando e avaliando ações de educação ambiental na esfera do 
seu trabalho individual ou coordenando um coletivo de professores. No total, 
participaram das ações do Capivara 37 instituições educativas de 7 municípios.

A formulação dos projetos de educação ambiental é iniciada durante os 
cursos de formação, quando os professores são convidados a refletir sobre a 
inserção da educação ambiental com foco na bacia do Capibaribe no currículo 
escolar, as possibilidades de articulação com as disciplinas e o trabalho inter-
disciplinar, os objetivos, metodologias e formas de avaliação consideradas mais 
adequadas para cada contexto. Essas também são oportunidades para que os 
participantes proponham parcerias com outras escolas e agentes, façam inter-
câmbios e compartilhem conhecimentos e metodologias.

Seguem algumas imagens que ilustram a diversidade de atividades reali-
zadas pelas escolas parceiras (Figuras 9.7 a 9.11).

Figura 9.7 - Escola Municipal Antonio Gomes Aragão de  
Santa Cruz do Capibaribe em visita à nascente. Poção, 2012

Fonte: Arquivo do Programa Capivara
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Figura 9.8

Escola Municipal Pedro de Lira

Borges comemorando

a Semana da Água.

Taquaritinga do Norte

Vila do Socorro, 2012

Figura 9.9

EREM Luiz Alves na

Exposição fotográfica

A degradação do Rio Capibaribe.

Santa Cruz do Capibaribe, 2012

Fonte: Arquivo do Programa Capivara Fonte: Arquivo do Programa Capivara

Figura 9.10

Instituto Albert Einstein

em visita à Fazenda Fieza.

Santa Cruz do Capibaribe, 2012

Figura 9.11

Escola Municipal São Domingos

na exposição na Feira do Verde.

Brejo da Madre de Deus, 2012

Fonte: Arquivo do Programa Capivara Fonte: Arquivo do Programa Capivara
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Figura 9.12

Escola Municipal Eliza Fidelis,

desenho de um aluno do 4º ano,

em comemoração ao dia do rio

Capibaribe. Paudalho, 2013

Figura 9.13

Escola Municipal Professora

Orlandina Arruda Aragão de Santa

Cruz Capibaribe em visita à Foz do

Capibaribe. Recife, 2012

Fonte: Arquivo do Programa Capivara

Figura 9.14

Instituto Capibaribe nas atividades

da Semana da Água.

Recife, 2012

Fonte: Arquivo do Programa Capivara

Fonte: Arquivo do Programa Capivara
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As ações de educação ambiental nas escolas também se valem das tecno-
logias de informação e comunicação (TIC). Foram realizados cursos de formação, 
assim como pesquisas e produção de materiais educativos que podem ser com-
partilhados pela internet. Em consequência, em 2012, foram criados o site do 
programa (www.programacapivara.org) e a página do facebook (www.facebook.
com/programacapivara). Em 2013 e 2014, foram criados mapas digitais intera-
tivos, livros digitais (Figura 9.15), jogos e animações.

Figura 9.15 - Livro digital de desenhos e poesias sobre  
o rio Capibaribe, produzido pelos alunos da 4° Ano C  

da Escola Municipal José Collier, Camaragibe

Fonte: http://www.programacapivara.org/site/linhas-de-atuacao/tecnologias-de- 
interacao-e-comunicacao/tic-para-a-educacao-socioambiental/livros-digitais/
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Da experiência do Programa Capivara decorreram dois projetos: o Proje-
to De olho na água do Capibaribe: estratégias educativas de monitoramento da 
qualidade da água e o Projeto Gente, floresta e água: explorando potencialidades 
educativas em áreas protegidas na bacia do Capibaribe. Em ambos foram reali-
zados trabalhos de pesquisa e de extensão com as escolas parceiras. Em 2014, o 
Projeto De olho na água do Capibaribe recebeu apoio do MEC através do Pro-
Ext para desenvolver ações de educação socioambiental com foco na qualidade 
da água junto a 17 escolas públicas e privadas.

Frente a um trajeto que se estende e se amplia, tornam-se imprescindí-
veis as oportunidades de avaliação para compreender os pontos fortes e fracos 
das ações. Desse modo, foi realizada uma segunda rodada de seminários re-
gionais no Alto, Médio e Baixo Capibaribe para socializar experiências, refletir 
sobre as dificuldades e planejar ações futuras. A análise e a sistematização das 
experiências, por meio de relatórios assinados pelos professores, são fundamen-
tais para dar significado aos aprendizados. Os seminários integram discussões, 
mesas redondas, aulas de campo, atividades culturais, apresentações de relatos 
de experiências e avaliação (Figura 9.16).

Figura 9.16 - Plantio simbólico no II Seminário Regional  
do Alto Capibaribe. Santa Cruz do Capibaribe, 2012

Fonte: Arquivo do Programa Capivara
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A trajetória do Programa Capivara nos leva a refletir sobre a realização 
da educação ambiental com foco no lugar e seus desdobramentos na bacia do 
Capibaribe. Vimos que a educação ambiental ajuda a despertar a atenção para a 
condição dos ambientes em que vivemos e o sentimento do lugar, estimulando 
a ação política transformadora. Enquanto o espaço pode ser entendido como um 
conceito mais abstrato e indiferenciado, o lugar é definido a partir e por meio de 
aproximações e apropriações afetivas que chegam com o tempo, com a vivência 
e a experiência humana (GRÜN, 2008). 

Nessa direção, o percurso de dois anos do Programa Capivara produziu 
resultados bem significativos, principalmente em três esferas: na gestão hidro-
ambiental, na escola e na formação universitária.

No campo da gestão, houve fortalecimento do COBH Capibaribe junto 
ao sistema estadual de gestão dos recursos hídricos. Esse efeito é particularmen-
te importante, haja vista o grande esforço da sociedade para sustentar processos 
de participação pública na gestão da água. O Programa ajudou a construir uma 
agenda de ação no contexto da bacia, a aproximar o Comitê de problemáticas 
locais, a gerar demandas sociais aos órgãos governamentais e a levar ao centro 
de decisões algumas das necessidades e conflitos vivenciados por comunidades 
situadas na bacia.

Uma das repercussões mais relevantes desse período foi sua contribuição 
para o conhecimento do conflito entre a extração de areia e o uso da água no 
leito seco do rio Capibaribe, temática bastante discutida pelas escolas partici-
pantes do programa. Professores e estudantes visitaram áreas de extração de 
areia e debateram sobre seus reflexos na sustentabilidade hídrica da região. O 
Programa Capivara acompanhou e apoiou a elaboração e aprovação da Resolu-
ção Consema/PE nº 01/2013 no dia 26 de abril, mencionada no Capítulo 5, a 
qual visa regular a extração de areia nos leitos dos rios intermitentes de Per-
nambuco. Essa foi uma luta especialmente importante para o Comitê e para as 
comunidades adjacentes aos leitos de rios intermitentes, como é o caso da po-
pulação rural do Alto Capibaribe. Foi justamente essa problemática que motivou 
a elaboração do Projeto Águas de Areias, apresentado no Capítulo 10.

Na escola, o programa se fez sentir nas ações de formação continuada 
de professores, projetos escolares de educação ambiental, práticas de inovação 
pedagógica por meio do uso de TIC, bolsas de iniciação científica para o ensino 
médio, participação de bolsistas de extensão universitária. Cada escola vivenciou 
a experiência segundo suas condições e particularidades, visto que o currículo é 
sempre resultado da ação dos atores locais.
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Percebe-se que, embora existam muitos entraves para a realização da 
educação ambiental na escola, entre os quais estão a falta de formação docente 
e uma cultura que geralmente fragmenta os conhecimentos, as práticas vivencia-
das no Programa Capivara criaram oportunidades para integração entre pessoas, 
diálogos de saberes e experiências formativas, apontando caminhos para outra 
forma de fazer educação ambiental na escola. As experiências propiciaram gran-
de engajamento de professores, gestores educacionais e estudantes; incontáveis 
processos de aprendizagem com enfoque na bacia do Capibaribe; e divulgação 
das ações escolares para as populações do entorno da escola e por meio das 
redes sociais.

Na universidade, as repercussões do Programa não foram menores. Ao 
integrar ensino, pesquisa e extensão, o Capivara gerou reflexos positivos na 
formação acadêmica de dezenas de estudantes de graduação, notadamente, 
de estudantes do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFRPE que 
se tornaram bolsistas de extensão, iniciação científica, iniciação à docência, ou 
voluntários, atuando sistematicamente nas ações do programa junto às esco-
las. No caso da pós-graduação, o programa constituiu um contexto receptivo 
às pesquisas de mestrado do PPG em Ensino de Ciências da UFRPE. Com isso, 
resultaram vários trabalhos acadêmicos apresentados em eventos e publicados 
em periódicos da área, além de palestras, oficinas e cursos.

Em todos os casos – sistema de gestão dos recursos hídricos, escolas 
parceiras, universidade – o programa repercutiu fora dos limites da atuação ime-
diata das instituições, afetando uma escala bem mais abrangente de pessoas e 
comunidades.

É certo, contudo, que essa apresentação não encerra o conjunto das 
experiências do Programa Capivara, nem mesmo do que aconteceu nos anos de 
2012 e 2013. Esse período foi de muito trabalho e envolveu centenas de atores 
nas ações de educação ambiental, atingindo, consequentemente, milhares de 
pessoas. Do que foi vivido, ficou para nós a certeza de que é preciso fazer edu-
cação ambiental e lutar pela sustentabilidade na bacia do Capibaribe, cabendo 
a cada um participar e desenvolver suas habilidades. Hoje, o Capivara é energia 
que alimenta novas ações e projetos de educação ambiental que se valem do 
seu espírito aberto e inovador para projetar novos cenários socioambientais e 
anunciar que outra realidade é possível.
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Capítulo 10  
A experiência do  

Projeto Águas de Areias

O Projeto Águas de Areias - Recuperação e gestão compartilhada das 
águas de aluvião em leito seco de rio no semiárido pernambucano (Figura 10.1), 
foi elaborado a partir da experiência adquirida com o Programa Capivara e do 
maior envolvimento da equipe de pesquisadores da ANE com as problemáticas 
da gestão da água no Alto Capibaribe.

Figura 10.1 - Logomarca do Projeto Águas de Areias

A educação ambiental neste Projeto tem foco no contexto social especí-
fico do Alto Capibaribe, notadamente no entorno do leito do rio Capibaribe e de 
seus afluentes. Explora particularidades climáticas, ecológicas, sociais e culturais 
desta região semiárida e é desenvolvida como prática de produção de conhe-
cimentos, valores e habilidades orientados para a compreensão das dinâmicas 
naturais e sociais e à intervenção qualificada na realidade da qual se faz parte.

É por meio da educação ambiental que se busca estabelecer o diálogo 
entre pessoas com visões e conhecimentos diversos e se negocia caminhos para 
a participação social nas decisões que dizem respeito ao ambiente em geral e, 
em especial, à água e à areia que estão no centro da problemática de quem 
vive próximo ao leito do Capibaribe intermitente e utiliza desses recursos para 
a subsistência. 
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A proposta de educação do Projeto Águas de Areias não exclui o conflito 
socioambiental do conjunto mais amplo das aprendizagens necessárias para a 
construção da sustentabilidade hídrica na região, e considera que as controvér-
sias e disputas que existem em torno da água e da areia precisam ser trazidas 
à luz para serem compreendidas pela população e tornar possível a negociação 
pacífica das formas de resolução.

Essas aprendizagens, contudo, não acontecem por mera transmissão de 
informações. É necessário que indivíduos e coletivos estejam engajados em ex-
periências práticas colaborativas voltadas ao cultivo da sustentabilidade hídrica 
na região, essa entendida como processo social de construção das condições 
necessárias para a sustentação equilibrada e justa do acesso e uso da água.

Nesse sentido, as ações de educação ambiental cumprem um papel cen-
tral no desenvolvimento do Projeto, ao articular e coordenar os eixos estrutu-
rantes de produção de conhecimento científico, tecnológico e social; ao ajudar 
a estabelecer relações recíprocas entre a equipe do projeto e a população e a 
pensar a escola como possível protagonista, entre outros, na produção de co-
nhecimentos e práticas que têm como finalidade última a sustentabilidade e a 
resiliência das comunidades.

10.1 Um Projeto para o Capibaribe intermitente

O Projeto Águas de Areias busca contribuir para a reversão de processos 
de degradação dos recursos hídricos e para a promoção de práticas socioam-
bientalmente sustentáveis, abordando uma questão fundamental no semiárido 
nordestino, que é a gestão da água em situação de escassez. Nela, o foco 
principal é a conservação e captação de água em areias de leito seco de rios 
intermitentes, tomando como referência o Alto Rio Capibaribe, num trecho de 
aproximadamente oitenta quilômetros no semiárido, abrangendo parte dos mu-
nicípios de Poção, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Jataúba 
(Figura 10.2). 
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Figura 10.2 - Área de atuação do Projeto Águas de Areias

Fonte: ANE (2014)

Nesse trecho, situado no Bioma Caatinga, a exploração sem controle de 
areias de aluvião do rio tem conflitado com a conservação da água freática exis-
tente, sendo esse manancial praticamente o último recurso hídrico disponível na 
região. A água é também disputada pelos agricultores locais e os moradores de 
áreas urbanas, que o demandam para abastecimento doméstico, e para as diver-
sas atividades econômicas, por meio de carros pipa. Caracteriza-se então, uma 
situação crítica que se repete em cada leito seco de rios situados no Polígono 
das Secas em todos os Estados do Nordeste. 

Assim, o objetivo geral é contribuir para a recuperação ambiental e 
gestão dos mananciais de água das areias de aluvião no Alto Rio Capibaribe, 
visando à sustentabilidade hídrica das populações rurais situadas nessa região 
do semiárido pernambucano. Tem como objetivos específicos conhecer o funcio-
namento do sistema de acumulação de águas e sedimentos nas aluviões, desen-
volver tecnologias otimizadoras para conservação e captação de água nas areias 
de aluvião, criar e implementar rede de sustentabilidade hídrica, e fortalecer 
estratégias de governança local da água.
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Quadro 10.3 - Eixos do Projeto Águas de Areias

Conhecer o funcionamento

do sistema de acumulação

de águas e sedimentos

nas aluviões

Desenvolver tecnologias

otimizadoras para

conservação e captação

de água nas areias

de aluvião

Criar e implementar

rede de sustentabilidade

hídrica

Fortalecer estratégias

de governança local

da água

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Na sua execução é previsto o envolvimento de agricultores, lideranças 
populares e comunitárias, gestores públicos e privados, membros de organiza-
ções não governamentais, grupos pastorais, de jovens e mulheres, visto que 
esses constituem agentes multiplicadores de informações e práticas sociais de 
manejo e proteção das águas das aluviões. Além disso, integra professores, edu-
cadores e gestores educacionais das escolas envolvidas com o projeto. 

O Projeto é desenvolvido pela ANE em parceria com instituições de ensi-
no e pesquisa (UFPE, UFRPE, UPE, FUNDAJ e IFPE), COBH Capibaribe, APAC, 
SNE e prefeituras municipais, contando com o patrocínio do Programa Petro-
bras Socioambiental através de seleção pública de projetos em Edital de 2012. 

10.2 Eixos de execução do projeto

O Projeto Águas de Areias desenvolve simultaneamente quatro eixos 
de atuação, havendo relações permanentes entre eles e a educação ambiental 
(Figura 10.3).

Fonte: ANE (2013)

O primeiro eixo foca o conhecimento e o funcionamento do sistema de 
acumulação de águas e sedimentos nas aluviões envolvendo professores univer-
sitários e seus orientandos, que pesquisam os processos de evaporação da água 
das areias de leito seco do rio (ARAÚJO FILHO et al, 2014), conforme a figura 
10.4. Também aborda a qualidade da água e estratégias naturais de sua con-
servação no lençol freático, e como ocorre o carreamento de novos sedimentos 
para o rio durante as enxurradas. As informações geradas têm sido repassadas 
em atividades de visita orientada ao projeto e em capacitações específicas.
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Figura 10.4 – Experimento de evaporação em leito de rio intermitente

Fonte: Arquivo do Projeto Águas de Areias

Nesse contexto, tem sido discutida a sustentabilidade do uso da água 
subterrânea em função da exploração de areias em leito de rios do semiárido 
brasileiro (BRAGA et al, 2014), a partir das observações na área do projeto.

No âmbito do segundo eixo, voltado para o desenvolvimento de tecno-
logias otimizadoras para conservação e captação de água nas areias de aluvião, 
foi realizado o mapeamento dos 120 poços no trecho de atuação do projeto e 
caracterizados os seus métodos construtivos (PAIVA et al, 2014). A partir desse 
conhecimento, foram orientadas construções de poços em anéis de concreto 
(Figura 10.5) pelos moradores rurais, com apoio técnico e material do projeto, 
testando-se diferentes diâmetros de poço e aberturas para drenagem lateral, 
visando o aumento do rendimento na captação de água.

Figura 10.5 – Construção de poços (cacimbões) na área do projeto

Fonte: Arquivo do Projeto Águas de Areias
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Outras ações estão sendo desenvolvidas, como o cadastramento dos 
usuários das águas no trecho estudado, para avaliar a contribuição de diferentes 
mananciais hídricos no uso diário das águas na zona rural, em função do período 
do ano e das condições climáticas.

O terceiro eixo, voltado fundamentalmente para a articulação e mobili-
zação social, possibilitou a criação da Rede de Sustentabilidade Hídrica do Alto 
Capibaribe, que será detalhada mais adiante.

Finalmente, o quarto eixo busca fortalecer estratégias de governança 
local da água. Nessa direção, tem sido realizados encontros com associações 
comunitárias, conselhos municipais e lideranças locais (Figura 10.6). Ênfase tem 
sido dada ao assessoramento informal de dirigentes municipais, na intenção de 
motivar a formulação ou internalização de políticas ambientais que assegurem a 
conservação da água e seus usos múltiplos no semiárido. 

Figura 10.6 – Reunião com o Conselho de Desenvolvimento  
Rural Sustentável de Jataúba, em 2014

Fonte: Arquivo do Projeto Águas de Areias

Nessa direção, o projeto vem apoiando a discussão e a implementação 
da Resolução nº 01/2013 do Conselho Estadual do Meio Ambiente, que estabe-
lece normas e procedimentos para o licenciamento ambiental da exploração de 
areia e argila em leitos secos de rios intermitentes no Estado de Pernambuco. 
Ela deve ser seguida por todos aqueles que querem explorar areia de forma me-
canizada nos cursos de água do semiárido de todo o Estado. Para isso publicou 
um folder explicativo (ANE, 2014a), visando facilitar o esclarecimento dos em-
presários, autoridades municipais e sociedade civil organizada sobre o assunto.
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10.3 A Rede de Sustentabilidade Hídrica do Alto Capibaribe

As redes sociais são instrumentos que permitem a flexibilidade e a adap-
tabilidade das relações entre pessoas e instituições e são apropriadas para uma 
sociedade que cada vez mais se define pela inovação e descentralização. No 
âmbito da sociedade civil, as redes têm configurado estruturas que renovam as 
formas de organização e ação de movimentos sociais, organizações não gover-
namentais, instituições governamentais, institutos de pesquisa, universidades, 
escolas, igrejas e grupos populares, possibilitando conexão e comunicação entre 
os atores sociais.

As primeiras redes surgiram nos idos dos anos 1980 e, auxiliadas pelo 
desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação e pela rede mun-
dial de computadores, articulam as lutas em defesa da criança e do adolescente, 
do movimento feminista, da causa indígena, dos direitos das populações tra-
dicionais, entre outras. Nos anos 2000, a organização da sociedade em redes 
ampliou-se imensamente, especialmente no Brasil, impulsionando a formação de 
redes de educação ambiental e as relações inter-redes.

A experiência nos permite compreender uma rede como a articulação 
entre diversas comunidades que, através de nós ou de ligações, trocam elemen-
tos entre si, fortalecendo-se reciprocamente e gerando, eventualmente, novas 
comunidades. Entre as principais características da rede estão a horizontalidade 
das relações, a descentralização do poder e a flexibilidade de ação.

Neste projeto, foi formada a Rede de Sustentabilidade Hídrica do Alto 
Capibaribe, por atores sociais implicados com as questões hidroambientais locais 
e regionais nesta parte do semiárido brasileiro. De fato, as questões problemá-
ticas relacionadas ao déficit hídrico no semiárido requerem ações que prevejam 
a inter-relação e o diálogo entre diferentes instituições, pessoas e entidades 
interessadas na busca por soluções viáveis para melhorar a convivência com o 
semiárido.

O processo de formação orientou-se pelas seguintes ações estruturado-
ras: identificação de potenciais participantes nos quatro municípios de atuação 
do projeto; encontros com lideranças e cadastramento de pessoas e instituições; 
oficinas preparatórias (Figura 10.7); e definição participativa de conceitos, prin-
cípios e atuação da Rede.

Os Encontros de Lideranças e Instituições foram realizados nos quatro 
municípios de atuação do Projeto, integrando aproximadamente noventa insti-
tuições e entidades, nas quais se incluem prefeituras, câmaras de vereadores, 
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sindicatos, associações rurais, ONGs, escolas, empresas e igrejas. Os encontros 
oportunizaram a discussão da proposta com as comunidades, bem como o ca-
dastramento dos interessados em fazer parte da Rede. 

Fonte: Arquivo do Projeto Águas de Areias

Figura 10.7 (A, B) – Oficinas preparatórias para a formação da  
Rede de Sustentabilidade Hídrica do Alto Capibaribe, em 2014

Para organizar ações e executá-las, são necessários serviços de facili-
tação da rede que devem funcionar de forma interligada. Os facilitadores não 
têm função de controlar ou selecionar informações, mas são legitimados pelos 
participantes para mediar e coordenar a circulação de informações. O primeiro 
objetivo do processo de formação de facilitadores é que eles se tornem um gru-
po, articulado e articulador. Nesse sentido, as oficinas preparatórias elegeram os 
primeiros facilitadores da Rede (Figura 10.8).

Figura 10.8 - Facilitadores da Rede de Sustentabilidade Hídrica  
do Alto Capibaribe. Santa Cruz do Capibaribe, 2014

Fonte: Arquivo do Projeto Águas de Areias
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Desse processo, resultou aprovada a Carta de Constituição da Rede de 
Sustentabilidade Hídrica do Alto Capibaribe (ANE, 2014b), cujos termos foram 
debatidos pelos participantes, que também deliberaram sobre sua redação final 
(Figura 10.9).

Figura 10.9 - Carta de Constituição da Rede de  
Sustentabilidade Hídrica do Alto Capibaribe

Fonte: ANE (2014)

Um aspecto importante é que a metade dos facilitadores da rede são 
mulheres, dentro de uma sociedade ainda em muitos aspectos conservadora . A 
sustentabilidade não pode ser pensada sem a participação ativa das mulheres, 
haja vista a importância da equidade de gênero na gestão democrática da água.
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Sabe-se também que as mulheres são atingidas de maneira diferenciada 
e desfavorável por problemas de ordem social, econômica e ambiental. Indica-
dores como os de educação ainda são baixos para as mulheres, muitas vezes 
devido à crença dos pais de que elas não precisam sequer saber ler e escrever. 
Em grande medida, são as donas de casa, com suas filhas, as responsáveis por 
garantir o abastecimento de água para a família, requerendo nisso o emprego 
de esforços substanciais. 

Por outro lado, são elas que têm recebido e administrado programas 
sociais como o Programa Bolsa Família, assim como têm sido as responsáveis 
pelo uso dos créditos do Programa Nacional da Agricultura Familiar (Pronaf), 
e mesmo da gestão direta das cisternas de placa, agregando componentes im-
portantes a esses processos, como o de maior cuidado na execução e acompa-
nhamento dos mesmos. Fatores como esses marcam a importância da mulher 
na transformação das relações com o ambiente e, particularmente, com o uso 
da água.

10.4 As ações de educação ambiental

A educação ambiental requer a reinserção da dimensão ambiental no 
processo educativo, em todos os níveis de ensino, assim como nas esferas pú-
bica e privada, envolvendo inclusive os meios de comunicação. Nesse sentido, 
são diversos os espaços e os momentos nos quais, informação articulada com 
a produção de conhecimento e a ação pertinente podem gerar maior compre-
ensão crítica sobre temas, problemas ou conflitos ambientais na perspectiva de 
transformação de uma dada realidade.

A ação cidadã é, portanto, a consequência esperada de iniciativas estru-
turadas com base na educação ambiental. Para que isso ocorra é necessário dei-
xar de banalizar o olhar e abrir as cortinas para ver com mais amplitude, evitar 
a pressa em desvendar o lugar vivido e as questões ambientais que se colocam. 
É ainda contribuir para articular o local com outras escalas, que permita que a 
partir do filete de água que se forma atrás da casa após uma chuva, seja possível 
articular com o ciclo da água no Planeta Terra.
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10.4.1 Educação ambiental na comunidade

No ano de 2014, foi realizado um Curso de Capacitação para Agentes 
de Sustentabilidade Hídrica do Alto Capibaribe, do qual participaram membros 
da comunidade local usuária das águas do rio. O curso apresentou abordagens 
teóricas e demonstrativas em sala de aula, utilizou apostila de apoio e realizou 
práticas de campo (Figura 10.10). 

Figura 10.10 (A, B, C, D) - Práticas desenvolvidas durante o curso  
de capacitação de agentes de sustentabilidade hídrica em  

Santa Cruz do Capibaribe, em 2014

Fonte: Arquivo do Projeto Águas de Areias

Além do curso, foram realizadas oficinas com objetivos específicos. Uma 
delas foi voltada à capacitação para o monitoramento participativo da qualidade 
da água, outra para aplicação do cadastro de usuários dos recursos hídricos e 
uma terceira para operar instrumentos de pesquisa em campo. Essas ações con-
verteram-se em importantes pontos de interseção entre as atividades técnico-
-científicas e as de educação e mobilização social.
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Com desdobramentos inteiramente práticos e realizados exclusivamente 
em campo, no leito seco do rio Capibaribe, foram realizados também três cursos 
sobre construção de poços amazonas (cacimbões) com a tecnologia adotada 
pela ANE. Todos os treinados foram agricultores que, em regime de mutirão, 
construíram os seus respectivos poços.

Essas ações se complementam com o trabalho no receptivo de educação 
ambiental na base do Projeto, onde são desenvolvidas  várias ações extensio-
nistas de educadores e pesquisadores, além de acompanhamento em visitas a 
experimentos in situ, reuniões, cursos e oficinas. Também são produzidos pela 
ANE materiais didáticos e paradidáticos para apoio à educação da comunidade 
e escolar.

10.4.2 Educação ambiental nas escolas 

No contexto escolar, foram realizadas ações de mobilização, articulação 
e formação para o desenvolvimento de projetos de educação ambiental. As 
escolas da área de atuação direta do projeto foram convidadas a participar da 
construção coletiva de Cartilhas Autorais sobre a água no contexto local. Dessa 
atividade participaram 14 instituições educativas, sendo que 11 delas concluíram 
o processo de feitura das cartilhas. 

As cartilhas têm a finalidade de apoiar a educação ambiental na região, 
além de contribuir com ações educativas no contexto de outras áreas do semiá-
rido, que enfrentam condições climáticas e socioambientais similares, e até mes-
mo em contextos diferentes. O propósito é oferecer às comunidades escolares 
um material que expressa diferentes percepções e formas de relação social com 
a água e com o rio na porção que atravessa o Agreste pernambucano, onde as 
águas de aluvião têm um significado muito especial.

O processo coletivo de produção das cartilhas foi estruturado em vários 
encontros presenciais com professores de escolas públicas e privadas dos muni-
cípios de Poção, Brejo da Madre de Deus, Jataúba e Santa Cruz do Capibaribe. 
O trabalho envolveu um público variado que atua em educação infantil, escola 
multisseriada rural, Ensino Fundamental e Ensino Médio. As atividades, que 
aconteceram durante o segundo semestre de 2014 e início de 2015, foram con-
duzidas de modo a contemplar essa diversidade. Em conjunto, foram planejados 
os temas, objetivos, formas de trabalhar nas escolas, metas, além de vivenciar o 
registro e o compartilhamento das experiências e aprendizagens. A Figura 10.11 
reflete alguns momentos desses encontros.
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Figura 10.11 (A, B) - II Oficina de elaboração das Cartilhas Autorais.  
Santa Cruz do Capibaribe, 2014

Fonte: Arquivo do Projeto Águas de Areias

Em cada contexto escolar, foram desenvolvidos projetos de educação am-
biental visando problematizar a realidade, planejar estratégias de conhecimento 
do entorno, refletir e debater sobre as alternativas e registrar as experiências 
vividas. Percebe-se que, em cada escola, foram escolhidas temáticas e estraté-
gias metodológicas que atendem à sua realidade institucional e de inserção na 
comunidade, gerando com isso um mosaico variado de caminhos percorridos.

Desses caminhos resultaram as cartilhas confeccionadas pelos próprios 
professores e estudantes envolvidos, as quais foram organizadas em uma Série 
de Cartilhas Autorais de 12 volumes e submetidas ao trabalho de finalização 
por um diagramador a fim de serem impressas e distribuídas ao público escolar 
(Figuras 10.12 e 10.14). A Figura 10.13 apresenta a capa de uma cartilha autoral 
produzida.

Figura 10.12 (A, B, C) - Atividades da Creche Dedé Lola. Poção, 2014
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Figura 10.13 - Capa da Cartilha Autoral O rio Capibaribe por nossas mãos: 
um trabalho possível na educação infantil. Creche Dedé Lola. Poção, 2015

Sendo o Alto Capibaribe abundante na arte popular de cantar em verso e 
prosa o rio e sua gente, foi organizada pelo Projeto Águas de Areias uma trupe 
para fazer apresentações artísticas nas escolas parceiras, com caráter motivador 
e mobilizador junto a cada comunidade escolar envolvida. A trupe produziu uma 
apresentação contextualizada na realidade do semiárido para falar de forma lúdi-
ca e musical sobre a temática das águas de areias. Cantaram e dançaram ciranda, 
coco de roda e outros ritmos nordestinos junto com estudantes e professores 
(Figura 10.14).

Figura 10.14 (A, B) - Apresentações da trupe do Projeto Águas de Areias 
em escolas do Alto Capibaribe, 2014
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O processo vivido em cada etapa do trabalho foi muito intenso e sugere 
um significado que vai bem além do que pode ser apresentado na sua forma 
final. Foram necessárias muitas reuniões, estudos, trabalho em campo, acompa-
nhamento, sistematização e seleção de conteúdo até se chegar às cartilhas. A 
colaboração foi elemento fundamental na condução do trabalho e o resultado 
revelou haver entre os participantes um engajamento verdadeiro com a conse-
cução de uma ação comum.

Os projetos, assim como a produção das cartilhas, tiveram efeitos no 
âmbito curricular. Um olhar sobre as cartilhas permite reconhecer não só a di-
versificação dos contextos e das práticas realizadas, mas também a variedade 
das disciplinas envolvidas com seus corpos de conhecimentos específicos. Os 
conteúdos que as constituem valorizam essas abordagens disciplinares e estabe-
lecem relações com as percepções do cotidiano, sugerindo diálogos entre tipos 
diversos de conhecimentos.

Em alguns desses materiais percebe-se a possibilidade do trabalho in-
terdisciplinar na escola, vista por meio da busca por novas metodologias, da 
produção e organização do conhecimento a partir de diferentes dimensões dos 
fenômenos estudados e da formação de equipes de professores de diferentes 
áreas. Somente com uma nova postura diante do conhecimento poderemos su-
perar as visões especializadas e fragmentadas do ambiente, ainda muito presen-
tes no universo escolar, em direção a uma leitura interdisciplinar dos fenômenos 
da vida.

O trajeto percorrido até o momento nos permite dizer que na bacia do 
Capibaribe encontramos solo fértil para processos formativos orientados por 
valores de sustentabilidade socioambiental. Além do mais, encontramos pessoas 
de fato comprometidas com a renovação das relações que estabelecem consigo 
próprias, com os outros e com o ambiente em que vivem.

Assim, sentimo-nos motivados a continuar essa jornada e, quanto mais 
caminhamos, mais somos convencidos de que o combustível para a educação 
ambiental são as riquezas e diversidades socioculturais e paisagísticas que com-
põem a bacia.

No horizonte da ação educativa, temos o desejo de continuar contri-
buindo para ampliar e fortalecer a participação qualificada de atores sociais nos 
espaços institucionalizados e fora deles, bem como contribuir para que sejam 
desenvolvidos aspectos pedagógicos, culturais e políticos na gestão dos recursos 
hídricos, com a ampliação da participação da sociedade.
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No caso do Alto Capibaribe, é necessário enfatizar o cuidado das águas de 
aluvião, visto que, compondo com o leque das opções de captação e uso de água 
no semiárido, possuem valor estratégico para a sustentabilidade hídrica local.

Em todos os pontos da bacia, sentimos a necessidade de que se amplie o 
tema da cidadania das águas no contexto da educação escolar e da comunidade 
de entorno, favorecendo-se a articulação entre esses dois contextos educativos. 
Para isso, é preciso apoiar processos continuados de formação de educadores, 
para que aprofundem suas experimentações e descobertas junto com alunos e 
comunidades nas quais as escolas estão inseridas.



GESTÃO E EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL NA BACIA DO CAPIBARIBE 139

Sobre os Autores

Carmen Roselaine de Oliveira Farias. É Bacharel em 
Direito (FURG) e Especialista em Direito Ambiental 
(UNIMEP). Possui Mestrado em Educação para a 
Ciência (UNESP/Bauru) e Doutorado em Educação 
(UFSCar) com estágio sanduíche em Lisboa (CIE-UL). 
Realizou entre 2009 e 2010 estágio de pós-doutora-
do no Programa de Pós Graduação em Educação da 

PUCRS no âmbito do PNPD/CAPES. Desde 2010 é professora do Departamento 
de Biologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE/Recife), com 
atuação no Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas e no Programa 
de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da mesma instituição. Realiza ensino, 
pesquisa e extensão principalmente nas áreas de educação ambiental e ensino 
de ciências. Coordena o Programa Capivara de Educação Socioambiental na 
Bacia do Capibaribe. Representa a UFRPE no Comitê da Bacia Hidrográfica do 
Capibaribe. É sócia fundadora da Associação Águas do Nordeste (ANE).

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9470714866674296 

Edneida Rabêlo Cavalcanti. É Geógrafa (UFPE), Mestre 
em Geografia (UFPE) e Doutoranda em Recursos Hídricos 
(UFPE). Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco desde 
1990, integrante do Núcleo de Gestão Ambiental da FCAP, 
onde coordena o MBA em Planejamento e Gestão Am-
biental. Principais linhas de pesquisa: gestão de ambientes 
semiáridos (desertificação, capacidade adaptativa a varia-
bilidade climática, gestão integrada dos recursos hídricos), 
meio ambiente e desenvolvimento sustentável e educação ambiental. Participou 
de diversos eventos nacionais e internacionais ligados à temática ambiental e 
possui publicações nas temáticas relacionadas às linhas de pesquisa. É integrante 
da Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRH), da Associação Brasileira 
para o Desenvolvimento de Lideranças (ABDL), sócia fundadora da Associação 
Águas do Nordeste (ANE), e integrante da Sociedad Latinoamericana y Cari-
beña de Historia Ambiental (SOLCHA). 

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4744432642096403



GESTÃO E EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL NA BACIA DO CAPIBARIBE140

Ricardo Augusto Pessoa Braga. É Biólogo (UFPE), Mes-
tre em Ecologia (INPA) e Doutor em Engenharia Hidráu-
lica e Saneamento (USP). Como professor e pesquisador 
da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) se dedi-
ca à temática hidroambiental na formação de alunos de 
pós-graduação, buscando também aproximar a pesquisa 
da extensão. Foi Presidente da Agência Pernambucana de 
Meio Ambiente (CPRH) e Secretário Executivo de Meio 

Ambiente de Pernambuco, quando teve oportunidade de contribuir para a im-
plantação e execução de políticas públicas ambientais, incluindo a criação de 
unidades de conservação e implementação de novos procedimentos de gestão. É 
sócio fundador e presidente da Associação Águas do Nordeste (ANE), membro 
do Conselho Estadual de Meio Ambiente (Consema), do Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos (CRH) e do Comitê da Bacia Hidrográfica do Capibaribe. Em 
2013, foi agraciado pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de 
Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), com o Prêmio Vasconcelos Sobri-
nho, como Personalidade do Meio Ambiente.

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3673672746108015 

Simone Rosa da Silva. É Engenheira Civil (UFRGS), Mes-
tre em Engenharia Civil (IPH/UFRGS), Doutora em Enge-
nharia Civil com ênfase em Recursos Hídricos e Tecnologia 
Ambiental (UFPE). Professora Adjunta da Universidade de 
Pernambuco desde 2009, coordenadora do Mestrado Acadê-
mico em Engenharia Civil da UPE e docente colaboradora no 
Mestrado Profissional em Tecnologia Ambiental do ITEP-OS. 
Principais linhas de pesquisa: gestão dos recursos hídricos, 
hidrologia e conservação de água em edificações. Atuou na gestão do Governo 
do Estado de Pernambuco, como pesquisadora do IPA, Gerente de Outorga e 
Cobrança da Secretaria de Recursos Hídricos, membro de comitês de bacias hi-
drográficas e representante de Pernambuco em Câmaras Técnicas do Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos e do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio São 
Francisco. É membro da Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRH) e 
sócia fundadora da Associação Águas do Nordeste (ANE) e representa a UPE no 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Capibaribe.

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5033340358002701





GESTÃO E EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL NA BACIA DO CAPIBARIBE142


