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RESUMO --- A cidade de Cachoeirinha (PE) está localizada na região semi-árida do agreste 
meridional pernambucano.  Duas realidades deste município são abordadas neste trabalho: a) a 
situação de desastre ambiental do rio do Una no perímetro urbano de Cachoeirinha; b) os elevados 
índices de mortalidade infantil observados no município. Neste diagnóstico primário observou-se 
que a relação entre água e vida no semi-árido pode não ser amistosa. Contatou-se, nesse sentido, a 
necessidade do desenvolvimento de estudos para compreensão do elo entre mortalidade infantil e 
saneamento ambiental do rio do Una naquele município.    
 

ABSTRACT --- The city of Cachoeirinha (PE) is in the region of the Pernambuco semi-arid. Two 
realities of this city are in this work: a) the situation of ambient disaster of the river Una in the urban 
perimeter; b) the high indices of infantile mortality. In this primary diagnosis it was observed that 
the relation between water and life in the semi-arid one can be negative. It was observed , in this 
direction, the necessity of the development of studies for understanding of the link between infantile 
mortality and ambient sanitation of the river Una in that city. 
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1 - INTRODUÇÃO 
 
 

No Brasil, assim como na grande maioria dos paises ocidentais, importantes cenários de 

discussão, norteados pelo efeito do aquecimento global, entre outras questões hídrico-ambientais, 

marcaram o dia internacional da água em 22 de março de 2007. A informação massiva destes 

acontecimentos e sua conseqüente pressão popular já são responsáveis por grandes avanços na 

relação do homem com a natureza. No entanto, estes fatos que certamente caracterizam um aumento 

da consciência coletiva no tocante a questões de origem sócio-ambientais, não têm se mostrado 

eficiente no sentido de produzir uma mínima ação positiva em determinados micro-contextos 

geográficos.  

A cidade de Cachoeirinha (PE) está na bacia do rio do Una, maior produtora de leite do estado 

de Pernambuco1. O município possui uma economia sustentada na pecuária e seus derivados; 

acessórios de montaria confeccionados em couro e aço são conhecidos nacionalmente. Suas 

potencialidades neste sentido, consideradas elevadas para a realidade mediana do semi-árido 

nordestino, já lhe renderam matéria na revista globo rural, da editora globo, onde seu queijo coalho 

foi considerado de “excelente qualidade”. O clima daquela região do agreste meridional é bastante 

agradável; seu povo, com características do agreste rural, é receptivo e hospitaleiro. Cachoeirinha 

tem uma topografia suave e é dividida em duas partes pelo Rio do Una. Mas, provavelmente pelo 

próprio Una, que só lhe devia a prosperidade de um rio para o semi-árido, Cachoeirinha está 

marcada por um triste indicador de miséria: a taxa de mortalidade infantil, segundo dados da 

DATASUS é de 86,95 para cada mil crianças2. 

Esse trabalho de diagnóstico primário tem como objetivo apresentar o grave problema 

ambiental do rio do Una na cidade de Cachoeirinha; observando a necessidade de uma investigação 

da relação entre o elevado grau de mortalidade infantil e o saneamento ambiental do Rio do Una 

buscando, atuando assim como norteador para pesquisas que produzirão conhecimento científico no 

campo ainda incipiente da associação entre saúde coletiva e meio ambiente semi-árido. Observando 

nesse sentido a necessidade urgente da aplicação de ações públicas no sentido de minimizar o 

problema que condena a morte precoce aproximadamente nove por cento das crianças daquele 

município.   

                                                
1 Bacia hidrográfica que possui maior parte de seu território na região do agreste pernambucano; tendo prioritariamente 
na pecuária uma economia distinta da zona litorânea, tipicamente canavieira.    
2 A média brasileira, considerada altíssima, é de 30,1 crianças mortas por mil nascidas vivas. Em Botsuana, país 
africano que ocupa a 127ª posição no ranking de 192 países da ONU, a taxa é de 51 por mil (Góis, 2005). 
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2 – SANEAMENTO AMBIENTAL E MORTALIDADE INFANTIL 

 

A taxa de mortalidade infantil, certamente o mais incontestável componente do IDH, 

representa o risco de morte dos nascidos vivos ou ainda o número de crianças que não irão 

sobreviver ao primeiro ano de vida em cada mil nascidas vivas. Segundo o Ministério da Saúde, 

quando determinada região possui baixa taxa de mortalidade infantil, é por que seu componente de 

morte neonatal (com predomínio da mortalidade neonatal precoce) é predominante; quando a taxa é 

alta, o seu principal componente é a mortalidade pós-neonatal, o que reflete problemas que não são 

relacionados a doenças congênitas, mas sim a baixos níveis de saúde e de desenvolvimento sócio-

econômico (BRASIL, 2003 apud Souza e Maia, 2004). 

Um eficaz indicador de salubridade ambiental (ISA) proposto pela SABESP (1999) é 

calculado em função das componentes representadas pelos seguintes sub-indicadores: 

abastecimento de água, esgotos sanitários, resíduos sólidos, controle de vetores, recursos hídricos, e 

sócio-econômico; todos eles associados, direta ou indiretamente, a níveis de saúde e de 

desenvolvimento sócio-econômico. 

Baseado em simulações de dados de Lyon (França), entre 1816 e 1905, Briscoe (1985, apud 

Heler, 1997) prevê que as intervenções ambientais podem prevenir cerca de quatro vezes mais 

mortes e elevar a expectativa de vida sete vezes mais do que as de natureza biomédica, devido à 

relação entre sociedade, meio-ambiente e mortalidade infantil. Nesse mesmo sentido, a Organização 

Mundial de Saúde, afirma que aproximadamente oitenta e cinco por cento das doenças que 

comprometem a saúde e podem causar a morte, principalmente de crianças, são de veiculação 

hídrica.  

Mestrinho et. al (2004) afirmam que é inegável o fato de que as limitações de acesso à água e 

ao saneamento promovem uma série de impactos significativos na qualidade de vida da população, 

que se encontra em estreita relação com todos os processos que incidem sobre o espaço ocupado por 

ela. Nesse mesmo sentido, Rios et. al (2005), observa que o diagnóstico sócio-econômico e 

ambiental, vinculado ao estudo de uso e ocupação do solo nas áreas afetadas pela interferência 

antrópica, apresentam relevância em virtude do nexo causal existente entre o tipo de uso e reflexos 

na qualidade da água.  
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3 – O RIO UNA EM CACHOEIRINHA (PE) 

 

Fundado em 1958, o município de Cachoeirinha (PE) está inserido na unidade geoambiental 

do Planalto da Borborema1. De acordo com o censo de 2000 do IBGE, a população residente total é 

de aproximadamente 17 mil habitantes, dos quais 12 na zona urbana e 5 na zona rural, totalizando 

uma densidade demográfica em torno de 94 habitantes por quilômetros quadrados. A rede de saúde 

de Cachoeirinha é composta de um hospital, onze leitos, três ambulatórios e vinte agentes 

comunitários de saúde pública (CPRM, 2005). O povo, a arquitetura, a feira, entre outros elementos, 

caracterizam Cachoeirinha como uma típica cidade do semi-árido brasileiro. 

 

 

Figura 1 – Cidade de Cachoeirinha 

 

No seu alto curso, o rio do Una chega a Cachoeirinha ainda com sinais da atividade de vida 

aquática. Logo na entrada, o rio recebe a contribuição do matadouro público municipal (figura 2). 

                                                
1 O Planalto da Borborema tem área em formato de arco que se estende do sul de Alagoas até o Rio Grande do Norte, e 
é formada por maciços e outeiros altos, com altitude variando entre 650 a 1.000 metros. O relevo é geralmente 
movimentado, com vales profundos e estreitos dissecados. 
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Figura 2 – Contribuição do matadouro público de Cachoeirinha. 

 

 Na figura 3, que é uma aproximação do mesmo contribuinte da figura anterior, a tonalidade 

púrpura, bem ressaltada pelo branco do porco, denuncia alto teor de matéria orgânica do efluente do 

matadouro. 

 

 

Figura 3 – Porco no efluente do matadouro. 

 

Além da contribuição do matadouro público, efluentes da população ribeirinha, a exemplo das 

construções apresentadas na figura 4, também são destinados ao rio. 
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Figura 4 – Moradias da população ribeirinha 

 

A contribuição não vem apenas da população ribeirinha. A coloração e o cheiro do efluente da 

figura 5, que é da rede pública destinada aparentemente a conduzir águas pluviais, revelam também 

a presença de esgotos residenciais advindos de outros bairros da cidade. 

 

 

 

Figura 5 – Contribuição de esgoto em galeria pluvial. 



                              
___________________________________________________________________________ 
XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos                                                                                                               7 

 

 Já no meio do percurso urbano, da ordem de aproximadamente meia dezena de quilômetro, 

o rio Una já adquire o aspecto apresentado na figura 6. 

 

 

Figura 6 - Vista aproximada do rio Una em Cachoeirinha 1 

 

Além do matadouro, das populações ribeirinhas e da rede de águas pluviais, o rio também 

recebe uma importante contribuição de resíduos de estruturas destinadas à criação de animais e 

fabricação de produtos derivados do leite. 

Outra importante função do Rio do Una na Cidade de Cachoeirinha é o depósito de resíduos 

sólidos. No rio podem-se ver materiais de origem orgânica que vão de palha de milho até animais 

mortos; assim como lixo inerte de todos os tamanhos como o balde branco da figura 6 e a cadeira 

vermelha da figura 11. 

O Rio do Una na Cidade de Cachoeirinha funciona ainda como uma importante área para 

criação de animais. Galinhas (figura 7) e porcos (figuras 8 e 10) são os mais vistos; no entanto, 

outros animais como vacas, cabras e jumentos também podem ser encontrados.   
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Figura 7 - Vista aproximada do rio Una em Cachoeirinha 

 

Na figura 8, depois do banho na piscina ainda em fabricação, a água do rio parecia ter 

simplesmente sujado o porco.  

 

 

Figura 8 – Porco cavando piscina. 

A forte presença de porcos no rio do Una em Cachoeirinha relaciona-se também com o estado 

da calha do rio naquele local.  A calha do rio Una no perímetro urbano encontra-se em elevado 

estado de alteração, conforme apresenta a figura 9. Ilhas de depósitos de sedimentos carreados, 

construções da população ribeirinha dentro do leito do rio (figuras 4 e 9) são elementos importantes 

desta alteração. No entanto, nas figura 8 e 10, um agente modificador bastante típico do município: 
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é comum a presença de porcos que para proteção do calor passam o dia cavando pequenas piscinas, 

atribuído semelhança de queijo suíço ao leito do rio Una na cidade de Cachoeirinha.    

 

 

Figura 9 - Vista do Rio Una na cidade de Cachoeirinha 

 

 A figura 10 apresenta uma união entre a criação de animais, os resíduos sólidos e a 

contribuição de efluentes de esgoto através de galerias públicas. 

 

 

Figura 10 - Porco aparentemente pronto para o abate. 
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Na saída de Cachoeirinha, a água do Una tem cor escura e aparência da figura 11. Os pontos 

brancos sob a lâmina da água, que podem ser bem vistos na região superior esquerda desta figura, 

são bolhas que se formam constantemente e certamente favorecem o cheiro forte e desagradável. 

 

 

Figura 11 - Vista aproximada do espelho na saída de Cachoeirinha. 

 

Considerando a proximidade do Una com a população de cachoeirinha (proximidade 

observada, por exemplo, no fato que os elementos sólidos e líquidos são oriundos das residências e 

que os porcos serão consumidos pela população), as figuras apresentadas são registros de possíveis 

motivadores dos índices da mortalidade infantil deste município, entre outras misérias 

provavelmente imensuráveis.  

 

 

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesse trabalho de diagnóstico, não se buscou a investigação da maneira de estruturação do elo 

entre mortalidade infantil e saneamento ambiental do Una em Cachoeirinha. Desta forma, esta 

relação, apesar de bastante fortalecida pela literatura específica juntamente com a descrição 

apresentada do Una, é ainda uma hipótese. Assim, faz-se ainda necessário investigar as formas de 

estabelecimento do elo entre mortalidade infantil e saneamento ambiental naquele contexto. No 

entanto, depois das visitas a Cachoeirinha, supor que não existe a relação entre mortalidade infantil 

e o rio do Una naquele município, seria uma possibilidade remota. 
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Ainda com relação à mortalidade infantil, que é um importante componente do IDH, o fato de 

aproximadamente nove por cento das crianças de Cachoeirinha falecer de miséria com menos de um 

ano de idade coloca este município em pé de igualdade com a realidade de um país pobre da África. 

Nesse mesmo sentido, a condição de sanidade ambiental observada no rio do Una e suas inevitáveis 

implicações sociais, não permitiriam a comparação se não fosse também com o cenário de uma 

região miserável da África, onde a constante luta entre tribos de etnias distintas costuma funcionar 

como boa justificativa.   

Na história das secas e das ações públicas mitigatórias o lema “água é desenvolvimento” tem 

sido assunto incontestável. Foi esse o alicerce teórico para ações públicas vultuosas que remontam 

feitos desde o Brasil império até os dias atuais, como por exemplo, o projeto de transposição do São 

Francisco. Nessa mesma geografia do semi-árido, o município de Cachoeirinha, em seu estado 

elevado de miséria sócio-ambiental, torna-se inevitavelmente um importante contra-exemplo destas 

verdades que historicamente justificam as “grandes ações”. A relação entre água e desenvolvimento 

no semi-árido brasileiro nem sempre é amistosa; o Rio do Una no município de Cachoeirinha, 

quando participa dos efeitos que sentenciam a morte antes da maturidade quase nove por cento das 

crianças do município, não pode ser associado a qualquer conceito de desenvolvimento sustentável. 

Certamente que a realidade dos problemas de Cachoeirinha descritos neste trabalho, no que se 

refere a sua relação com os recursos hídricos e o meio ambiente, não representam a heterogeneidade 

do semi-árido brasileiro. Neste sentido, acreditamos que uma política fortemente representada pelos 

microcontextos municipais, para aplicações nessas esferas, seria, apesar de bem menos 

nacionalmente categórica, uma condição necessária às necessidades do sócio-ambiente semi-árido.   
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