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RESUMO  ---  O Estado de Pernambuco possui 184 municípios,  além do Território  Estadual  de 
Fernando de Noronha. O abastecimento de água em 171 municípios e no arquipélago Fernando de 
Noronha é realizado pela COMPESA – Companhia Pernambucana de Saneamento, concessionária 
responsável pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no âmbito do Estado 
de Pernambuco. Os 13 municípios restantes são abastecidos por sistemas municipais. O objetivo 
deste  trabalho  é  apresentar  os  resultados  de  uma  pesquisa  sobre  o  quantitativo  de  mananciais 
superficiais  utilizados  como  fontes  de  abastecimento  em  Pernambuco  e  os  resultados  do 
monitoramento da qualidade desses mananciais, com base em informações fornecidas pelos órgãos 
estaduais gestores e regulador do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. A COMPESA utiliza 305 
mananciais de superfície como fonte de abastecimento. Os resultados da pesquisa revelaram que os 
mananciais  monitorados  apresentaram  características  físico-químicas  dentro  dos  padrões 
estabelecidos na Resolução nº 357/2005 do CONAMA, para as classes que permitem o uso para 
abastecimento,  após  o  devido  tratamento.  Com  relação  às  características  hidrobiológicas,  os 
mananciais  que apresentaram concentração  de cianobactérias  acima de  20.000 células/mL estão 
localizados em municípios que não possuem qualquer sistema de esgotamento sanitário. 

ABSTRACT--- The State of Pernambuco has got 184 municipal districts, besides the State Territory 
of Fernando de Noronha. The water supply in 171 municipal districts and in the archipelago of 
Fernando  de  Noronha  has  been  performed  by  the  Sanitation  Company  of  Pernambuco 
(COMPESA), responsible dealership for the water supply services and sewage system in the extent 
of the State of Pernambuco. The 13 remaining municipal districts have been supplied by municipal 
systems. The objective of this paper is to present the results of a research on the quantitative of 
surface water springs used as supply in Pernambuco and the results of monitoring the quality of 
those  springs,  based  on  information  provided  by  the  State  Manager  and  Regulator  Organs  of 
Environment and Water Resources. COMPESA has been used 305 surface springs as source of 
provisioning.  The  results  of  the  research  revealed  that  the  monitored  springs  presented 
physiochemical characteristics on the established patterns by the Environmental National Council 
Resolution nº 357/2005, for the classes that allow the use for provisioning, after the due treatment. 
Regarding  the  hydro  biological  characteristics,  the  springs  that  presented  cyan  bacteria 
concentration above 20.000 cells/ml have been located in municipal districts that haven’t got any 
sewage system.  

Palavras-chave: Mananciais, monitoramento físico-químico, monitoramento hidrobiológico.
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1. INTRODUÇÃO

O Estado de Pernambuco  está situado na região Nordeste do Brasil e possui uma área de 

98.526,6 Km², sendo que a maior parte de seu território (88,7%) está inserido na região semi-árida. 

De  acordo  com o  IBGE –  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  (2007),  o  Estado  de 

Pernambuco  possui  8.485.386  habitantes  distribuídos  da  seguinte  forma:  76,5%  da  população 

encontra-se instalada na área urbana e 23,5% na zona rural.   Pernambuco possui 184 municípios, 

que estão assim distribuídos: Região Metropolitana do Recife - 14 municípios; Zona da Mata - 43 

municípios; Agreste - 71 municípios; Sertão e Região do São Francisco - 56 municípios e mais o 

Distrito Estadual de Fernando de Noronha.

Dos 184 municípios, 171 e mais o arquipélago Fernando de Noronha são abastecidos pela 

COMPESA, concessionária  dos  serviços  de  abastecimento  de  água  e  esgotamento  sanitário  no 

âmbito  do  Estado  de  Pernambuco.  Os 13  municípios  restantes  são  abastecidos  de  forma 

descentralizada, através de sistemas municipais. 

A COMPESA – Companhia Pernambucana de Saneamento atende a 77% da população do 

Estado  de  Pernambuco  com  sistemas  de  abastecimento  de  água  e  utiliza  305  mananciais  de 

superfície, 240 mananciais subterrâneos, 500 estações elevatórias, 2.000 km de adutora, 10.700 Km 

de rede de distribuição e 200 estações de tratamento de água. O objetivo deste trabalho é analisar os 

resultados do monitoramento da qualidade dos mananciais  do Estado de Pernambuco utilizados 

como fonte de abastecimento pela concessionária local no ano de 2007.

2. METODOLOGIA

2.1 Generalidades

A metodologia utilizada para a elaboração deste trabalho foi a pesquisa de dados relativos ao 

monitoramento  das  características  quantitativas  e  qualitativas  dos  mananciais  utilizados  como 

fontes de abastecimento no Estado de Pernambuco. As informações foram obtidas junto aos órgãos 

gestores desses recursos naturais, como também daqueles responsáveis pela regulação dos serviços 

de abastecimento, quais sejam: Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - CPRH, 

Secretaria  de  Recursos  Hídricos  do  Estado  de  Pernambuco  -  SRH,  Secretaria  de  Ciência  e 

Tecnologia  do Estado de Pernambuco – SECTMA, COMPESA -  Companhia Pernambucana de 

Saneamento e ARPE – Agência de Regulação de Pernambuco.
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2.2 Caracterização da área de estudo

2.2.1 Área Geográfica

O  Estado  de  Pernambuco  está  dividido  em  cinco  Mesorregiões  Geográficas,  cujas  áreas 

relativas à área total estão indicadas na Figura 1. Essas regiões são assim denominadas: Região 

Metropolitana do Recife (RMR), Zona da Mata, Agreste, Sertão e Região do São Francisco.

Figura 1 – Mesorregiões do Estado de Pernambuco

2.2.2 Distribuição Populacional

O Estado  de  Pernambuco  ocupa 1,2% do território  brasileiro,  participando  com 4,6% da 

população do país.  A distribuição populacional do Estado nas cinco mesorregiões está disposta no 

gráfico da Figura 2. Observa-se que a Região Metropolitana do Recife concentra 42% da população, 

em apenas 2,8 % do território Estadual.
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Figura 2 - Distribuição percentual da população Pernambucana nas Mesorregiões (IBGE, 2007)
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2.2.3 Clima

Existem duas tipologias climáticas no Estado de Pernambuco. Na Zona da Mata predomina o 

clima  tropical  com  temperaturas  chegando  aos  24°C.  As  chuvas  nessa  região  atingem 

1.500mm/ano, sendo este índice maior no litoral (2.000mm/ano). No Agreste e Sertão do Estado 

ocorre o clima caracterizado como semi-árido quente. As temperaturas mais altas são registradas no 

sertão (26°C),  devido às altitudes  ali  localizadas.  Quanto às chuvas,  no Agreste o índice anual 

supera 2.000mm. Já no sertão, as chuvas são escassas e irregulares. Nessa região são registrados 

índices pluviométricos inferiores a 600 mm/ano, o que provoca o fenômeno da seca.  A Figura 3 

apresenta as isoietas médias para o Estado, elaboradas a partir de séries pluviométricas de cerca de 

200 postos, com registros superiores a 30 (trinta) anos de dados. 

Figura 3 – Isoietas médias anuais do Estado de Pernambuco (SECTMA, 1998)

2.2.4 Disponibilidade Hídrica Superficial

 O Plano Estadual de Recursos Hídricos (SECTMA, 1998) dividiu o Estado em 29 Unidades 

de Planejamento  (UP),  caracterizando  assim a Divisão  Hidrográfica  Estadual,  composta  por  13 

Bacias Hidrográficas, 06 Grupos de Bacias de Pequenos Rios Litorâneos (GL1 a GL6), 09 Grupos 

de Bacias de Pequenos Rios Interiores (GI1 a GI9) e uma bacia de pequenos rios que compõem a 

rede de drenagem do arquipélago de Fernando de Noronha. As grandes bacias hidrográficas de 

Pernambuco dividem-se principalmente em dois grupos: as que escoam para o Rio São Francisco 

(Pontal, Garças, Brígida, Terra Nova, Pajeú, Moxotó e Ipanema) e as que escoam para o Oceano 

Atlântico  (Goiana,  Capibaribe,  Ipojuca,  Sirinhaém,  Una  e  Mundaú).  A  maior  parte  das  bacias 

hidrográficas pernambucanas situa-se integralmente dentro dos limites do Estado, exceto as bacias 

dos Rios Mundaú, Ipanema e Moxotó, que possuem parte de sua área de drenagem no Estado de 

Alagoas.  As  principais  demandas  hídricas  por  bacia  hidrográfica  estão  assim  classificadas: 
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abastecimento  humano,  abastecimento  animal,  irrigação,  indústria  e  aqüicultura.  A  Figura  4 

apresenta a divisão hidrográfica do Estado de Pernambuco.

2.2.5 Fontes de abastecimento

A Tabela  1  apresenta  as  principais  características  das  bacias  hidrográficas  superficiais  do 

Estado de Pernambuco, tais como área, vazão média anual e índice pluviométrico. Nas bacias que 

escoam para o litoral, verificam-se os maiores valores de potencialidades hídricas.

De acordo os dados da Tabela  1 que a bacia  do rio Pajeú é a maior  bacia do Estado de 

Pernambuco, com uma área de 16.685,63 km², correspondendo a 16,97% da área do Estado. A área 

de drenagem da bacia envolve 27 municípios. Desses 16 estão totalmente inseridos na bacia, sendo 

eles:  Afogados  da  Ingazeira,  Betânia,  Brejinho,  Calumbi,  Flores,  Ingazeira,  Itapetim,  Quixabá, 

Santa Cruz da Baixa Verde, Santa Terezinha, São José do Egito, Serra Talhada, Solidão,Tabira, 

Triunfo e Tuparetama. Os municípios parcialmente inseridos na bacia são: Belém do São Francisco, 

Custódia, Ibimirim e Salgueiro. Observa-se também que esta bacia possui uma baixa pluviometria 

anual.
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Tabela 1 – Potencialidades hídricas superficiais por bacia hidrográfica

Bacias Área (km²) 

% da área 
ocupada no 
Estado de 

Pernambuco

Vazão média 
anual (m³/s) 

Precipitação 
média anual 

(mm)

UP1-Goiana 2.878 2,9 11,95 1.126,00 
UP2-Capibaribe 7.240 7,58 20,05 1.095,00 
UP3-Ipojuca 3.514 3,49 15,36 702 
UP4-Sirinhaém 2.070 2,13 34,78 2.102 
UP5-Una 6.293 6,37 57,77 1.223,00 
UP6 Mundaú 2.155 2,19 6,2 793 
UP7-Ipanema 6.246 6,32 7,17 684 
UP8-Moxotó 8.713 8,92 5,34 566 
UP9-Pajeú 16.839 16,97 20,14 570 
UP10-Terra Nova 5.015 4,97 2,84 555 
UP11-Brígida 13.561 13,73 7,52 718 
UP12-Garças 4.411 4,16 1,36 580 
UP13-Pontal 6.158 6,12 0,93 559 
UP14-GL 1 1.162 1,21 24,95 1.172,00 
UP15-GL 2 1.246 1,29 20,72 1.561,00 
UP16-GL 3 112 0,13 4,5 2.381,00 
UP17-GL 4 286 0,3 9,79 2.240,00 
UP18-GL 5 63 0,07 2,46 1.947 
UP19-GL 6 90 0,09 1,08 1.392,00 
UP20-GI 1 1.390 1,39 4,12 828 
UP21-GI 2 150 0,16 0,08 600 
UP22-GI 3 2.711 2,32 1,36 488 
UP23-GI 4 1.479 1,33 1,28 478 
UP24-GI 5 791 0,72 0,33 489 
UP25-GI 6 865 0,85 0,35 528 
UP26-GI 7 1.238 1,23 0,33 449 
UP27-Gl 8 1.394 1,32 0,38 443 
UP28-Gl 9 530 0,55 0,41 792 

Fonte: Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco (SECTMA, 1998).
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Monitoramento da Qualidade Físico-Química

A Lei Federal  nº 9.433/97 estabelece como instrumento da Política Nacional de Recursos 

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

água, no território  brasileiro.  A resolução nº 357 do CONAMA – Conselho Nacional  do Meio 

Ambiente, de março de 2005, estabelece a classe dos mananciais de superfície em função das suas 

características físico-químicas. De acordo com a referida norma, apenas as águas enquadradas na 

classe especial, classe 1, classe 2 e classe 3 podem ser utilizadas para o abastecimento humano. Os 

corpos hídricos do Estado de Pernambuco ainda não foram enquadrados. Nesses casos, de acordo 

com o Art. 42 da Resolução CONAMA n° 357/2005, as águas doces serão consideradas classe 2 e 

as salinas e salobras classe 1, exceto quando as condições atuais  de qualidade forem melhores, 

prevalecendo a aplicação da classe mais rigorosa correspondente. Segundo Silva et al (2003), com 

base  no  artigo  supracitado,  a CPRH  considera  os  mananciais  de  água  doce  do  Estado  de 

Pernambuco pertencentes à classe 2, embora ainda não haja qualquer dispositivo legal formalizando 

o parecer da agência.

Com o objetivo de garantir a qualidade da água destinada ao consumo humano, a Portaria nº 

518  do  Ministério  da  Saúde  (2004),  que  dispõe  sobre  os  procedimentos  e  responsabilidades 

inerentes ao controle e à vigilância da qualidade da água, estabelece a freqüência mínima para o 

monitoramento das características dos mananciais, usados para fins de abastecimento humano, no 

ponto de captação. De acordo com a referida Portaria, devem ser coletadas amostras semestrais da 

água bruta,  junto do ponto de captação,  para análise  de acordo com os parâmetros  exigidos na 

legislação  vigente  de  classificação  e  enquadramento  de  águas  superficiais,  avaliando  a 

compatibilidade entre as características da água bruta e o tipo de tratamento empregado.

Durante as atividades de fiscalização, a ARPE constatou que em 2007 a COMPESA realizou 

o  monitoramento  das  características  físico-químicas  de  211  mananciais  de  superfície.  Nesses 

mananciais foram avaliados os seguintes parâmetros: pH, condutividade, turbidez, cor, alcalinidade, 

dureza total, cálcio, magnésio, sódio, potássio, ferro total, cloretos, sulfato, nitrogênio amoniacal, 

nitrito, nitrato, fósforo, manganês, zinco, cobre e carbonato. Considerando que os mananciais do 

Estado de Pernambuco pertencem a classe 2,  de acordo com o disposto acima,  quase todos os 

parâmetros monitorados encontravam-se dentro dos padrões estabelecidos pelo CONAMA, em sua 

Resolução n° 357/2005, exceto no que diz respeito ao teor de ferro dissolvido e de fósforo. Com 

relação ao teor de ferro, a maioria dos mananciais apresentou concentração superior a 0,3 mg/L, 

valor  máximo para as  águas  doce de classe 2.  Nessa pesquisa,  o  açude Caraotá,  localizado no 
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município de Afrânio, se destacou por apresentar concentração de ferro igual 7,7  mg/L.   No que se 

refere à concentração de fósforo, a barragem Tapacurá apresentou uma média de 0,167 mg/L de P, 

valor superior aos limites estabelecidos para fósforo total em ambientes lênticos de águas doces 

classe 2. Segundo Von Sperling (1994), o aporte desse nutriente, que por sua vez tem origem a 

partir  de  fontes  antrópicas  (  esgotos  da  indústria  de  cana-de-açúcar,  lixões  ilegais,  esgotos 

domésticos  sem  nenhum  tipo  de  tratamento  e  ainda  esgotos  insuficientemente  tratados),  pode 

resultar no desenvolvimento excessivo de algas, sendo o fósforo um dos nutrientes limitante para o 

estágio de eutrofização de mananciais.

3.2 Monitoramento da Qualidade Hidrobiológica 

De acordo com o inciso 1º  do artigo 19 da Portaria  518/2004 do Ministério  da Saúde,  o 

monitoramento de cianobactérias na água do manancial  deve ser realizado com uma freqüência 

mensal, quando o número de cianobactérias não exceder 10.000 células/mL, e semanal, quando o 

número de cianobactérias exceder esse valor. O inciso 5º do artigo 18 da referida norma diz que, 

quando o número de cianobactérias na água do manancial  exceder 20.000 células/mL,  deve ser 

realizada análise semanal de cianotoxinas na água, na saída do tratamento e na entrada das clínicas 

de hemodiálise, sendo essa análise dispensada quando não houver comprovação de toxicidade na 

água bruta por meio da realização semanal de bioensaios em camundongos.

O  número  de  mananciais  que  tiveram  a  concentração  de  cianobactérias  monitoradas 

mensalmente variou a cada mês, no ano de 2007, como mostra a Tabela 2. 

Tabela 2 - Número de mananciais monitorados no ano de 2007, com relação à qualidade 

hidrobiológica.

Mês Número de mananciais 
monitorados

Janeiro 66
Fevereiro 43

Março 102
Abril 109
Maio 127
Junho 88
Julho 64

Agosto 93
Setembro 119
Outubro 110

Novembro 141
Dezembro 82
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Na Tabela 3 estão listados os mananciais que apresentaram concentração de cianobactérias 

acima de 20.000 cel/ mL , limite de segurança estabelecido pelo Ministério da Saúde.

Tabela 3 - Mananciais com concentração de cianobactérias acima de 20.000 cel/ mL

Manancial Municípios atendidos
Açude Ingazeira, Açude Mororó, Açude Riacho 
do  Pau,  Açude  da  Barra,  Barragem  Ipojuca, 
Riacho  Piedade,  Barragem  Carpina,  Barragem 
Massaranduba,  Barragem  Garrote,  Açude 
DNOCS,  Barragem Laje  dos  Gatos,  Barragem 
Turquia,  Barragem  José  Antônio  II,  Barragem 
Boa  Vista,  Barragem  Taquara,  Barragem 
Tapacurá, Rio Várzea do Una, Açude Machado 
I,  Açude Machado II,  Açude Nunes,  Barragem 
Caianinha,  Barragem  Tabocas,  Barragem 
Jucazinho, Açude Mandaú, Açude Lopes II, Rio 
Catucá,  Rio Bita,  Açude Jangadinha,  Barragem 
Marreco,  Riacho  Veado  Podre,  Barragem 
Machados,  Açude  Cachoeira  II,  Barragem 
Marreco,  Açude  dos  Carlos,  Barragem 
Caramucuqui,  Barragem Serraria,  Açude Lagoa 
do  Barro,  Açude  Barriguda,  Açude  Algodões, 
Riacho Cangueno, Açude Sítio de Cima, Açude 
Barrinha,  Rio  São  Francisco,  Barragem 
Manuíno,  Barragem  Guilherme  Azevedo, 
Barragem  Sapatos  II,  Barragem  Sapatos  II, 
Açude  Barrinha,  Barragem  Mateus  Vieira, 
Barragem Jucati,  Barragem Chinelo,  Barragem 
do Rosário,  Barragem Rio  do  Prata,  Barragem 
Amaraji.

Venturosa,  Pedra,  Arcoverde,  Sertânia,  Belo 
Jardim,  Feira  Nova,  Terezinha,  Canhotinho, 
Custódia, Stª Terezinha, Itapetim, Brejinho, Stª 
Filomena, Recife, Stª Cruz do Capibaribe, São 
Joaquim do Monte,  Surubim,  Toritama,  Santa 
Cruz, Cachoeirinha, Garanhuns, Serra Talhada, 
Quixaba,  Brejinho,  Ouricuri,  João  Alfredo, 
Moreilândia,  Bezerros,  Caruaru,  Sanharó, 
Cedro, Taquaritinga, Jucati, Carnaíba, Iguaraci 
e Gravatá.

Silva  et  al  (2003)  indicaram  que,  mesmo  ativando  todas  as  potencialidades  hídricas 

disponíveis,  a  partir  do  ano  2025  será  necessário  importar  água  do  rio  São  Francisco  para 

atendimento  das  demandas  hídricas  em  Pernambuco.  Entretanto,  ações  antrópicas  como  o 

lançamento de esgotos domésticos e industriais em rios, lagos e reservatórios é uma das principais 

causas da alteração da qualidade das águas superficiais. 

De acordo com Mota (1995), a eutrofização, provocada pelo aporte excessivo de nutrientes 

carreados para dentro corpos hídricos, causa o crescimento descontrolado de algas.  O aumento da 

incidência de florações de cianobactérias nos mananciais utilizados como fontes de abastecimento 

produz  mudanças  na  qualidade  da  água.  Dentre  os  municípios  citados  na  Tabela  3,  apenas 

Arcoverde,  Caruaru, Garanhuns e Recife possuem sistema de esgotamento sanitário.  Entretanto, 

esse serviço não atende a 100% da população desses municípios, conforme está descrito na Tabela 

4. Os demais municípios não possuem qualquer sistema de tratamento de esgotos, o que pode ter 

contribuído para os resultados encontrados.   

XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 9



Tabela 4 - Municípios de Pernambuco atendidos com Esgotamento Sanitário

Município

População urbana 

(habitante)

População total 

atendida com 

esgotamento sanitário

% de atendimento 

com esgotamento 

sanitário
Arcoverde 64.863 2.785 4,29
Caruaru 289.086 132.168 45,72

Garanhuns 124.996 11.991 9,59
Recife 1.533.580 586.551 38,25

Fontes: IBGE/2007 e COMPESA/2008

A barragem Tapacurá (Figura 5), localizada em São Lourenço da Mata e com capacidade de 

acumulação de 94,2 milhões de m3, é utilizada para abastecer 36% da Região Metropolitana do 

Recife, abrangendo as cidades do Recife, São Lourenço da Mata, Camaragibe e Jaboatão. A partir 

do  monitoramento  hidrobiológico,  conforme  apresentado  na  Tabela  3,  constatou-se  que  essa 

barragem vem apresentando concentração de cianobactérias acima de 20.000 cel/ mL.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com relação  às  características  físico-químicas  dos  mananciais  utilizados  como  fontes  de 

abastecimento no Estado de Pernambuco,  a pesquisa revelou que no período avaliado todos os 

parâmetros monitorados encontravam-se dentro dos padrões exigidos pelo CONAMA. Entretanto, o 

monitoramento da água bruta não foi realizado com a freqüência exigida pela Portaria 518/2004 do 

Ministério da Saúde. De acordo com a referida norma, os responsáveis pelo controle da qualidade 

da água de sistemas e de soluções alternativas de abastecimentos supridos por manancial superficial 

devem coletar  amostras  semestrais  da  água  bruta,  junto  do  ponto  de captação,  para  análise  de 

acordo com os  parâmetros  exigidos  na  legislação  vigente  de  classificação  e  enquadramento  de 
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Figura 5 – Vista parcial da barragem Tapacurá (A) e caixa de areia no ponto de captação (B).



águas superficiais, avaliando a compatibilidade entre as características da água bruta e o tipo de 

tratamento existente.

No  que  se  refere  ao  monitoramento  hidrobiológico,  os  mananciais  que  apresentaram 

concentração de cianobactérias maior que 20.000 cel/ mL estão situados em municípios que não 

possuem qualquer sistema de tratamento de esgotos. As altas cargas de nutrientes lançadas nesses 

mananciais possivelmente contribuíram para a floração excessiva desse tipo de alga. Ressalta-se 

que, no caso dos municípios de Arcoverde, Garanhuns, Caruaru e Recife, o índice de atendimento 

de esgotamento sanitário ainda é muito baixo, com percentuais  iguais a 4%, 45%, 10% e 38%, 

respectivamente.
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