
____________________________________________________________________________________________ 
XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 1 
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RESUMO --- A pesquisa teve por objetivo avaliar a qualidade das águas das nascentes no 
Assentamento Rural Serra Grande, situado na bacia hidrográfica do Rio Natuba, afluente do Rio 
Tapacurá, em Pernambuco, Brasil. As informações básicas foram obtidas por meio de observações 
locais, entrevistas com moradores, fotografias, coletas de amostras de água e medições in loco, 
realizadas em 12 visitas a 14 parcelas e à vila comunitária do assentamento. As águas das nascentes 
são utilizadas para ingestão direta, preparo de alimentos e outros usos domiciliares (nas parcelas e 
na vila), na irrigação de culturas e para dessedentação de animais. Foram constatados valores de 
Condutividade Elétrica que indicam baixa salinidade nas águas das nascentes. No entanto, em 
apenas 08 das 14 nascentes, os valores de Turbidez e E. coli, atendem aos padrões de potabilidade 
definidos na legislação brasileira. A presença dessas bactérias nas águas das nascentes indica a 
necessidade de ações de educação sanitária, de execução de obras de proteção dessas nascentes, de 
melhoria do tratamento domiciliar das águas e de implantação de um sistema adequado de 
abastecimento de água para a vila comunitária. Recomenda-se, ainda, a realização de análises 
químicas para avaliação da contaminação de nascentes com agrotóxicos. 

ABSTRACT --- The research aimed to evaluate the water quality of springs in the rural settlement 
“Serra Grande”, located in Natuba River basin, a tributary of the River Tapacurá, Pernambuco, 
Brazil. The information was obtained by local observations, interviews with residents, photographs, 
collections of water samples and measurements in situ. For this, 12 visits to 14 plots and the village 
community of the rural settlement “Serra Grande” were carried out. The spring waters are used for 
drinking, cooking and other household uses, irrigating crops and watering livestock. Electrical 
conductivity values

 

observed in the survey indicate that the spring waters have low salinity. 
However, in only 08 of the 14 springs, the values of Turbidity and E. coli, meet potability standards 
established by Brazilian legislation. The presence of E. coli bacteria in the waters of the springs 
indicates the need for further health education, for works to protect these water sources, 
improvement of household water treatment and deployment of an adequate water supply for the 
village community.  
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1. INTRODUÇÃO 

As nascentes são locais onde a água emerge do solo, passando a contribuir para os pequenos 

riachos, e esses para os maiores, até formar o rio principal de uma bacia hidrográfica. Para que haja 

uma nascente é preciso que em algum momento e lugar a água da chuva tenha se infiltrado no solo, 

em vez de escorrer livremente sobre ele. Esta água vai sendo acumulada e transportada no sub-solo, 

por pequenas ou longas extensões, no chamado lençol freático, aflorando na superfície em 

determinadas condições (CALHEIROS et al., 2004).  

Em relação à sua posição no terreno, existem basicamente dois tipos de nascentes. Umas 

afloram do solo em regiões baixas, acumulando a água e formando charco, são as nascentes de brejo 

ou de baixio. Outras afloram em encostas, mesmo que quase na base do morro, minando e 

escorrendo sem acúmulo natural imediato. Estas são as nascentes de encosta (CASTRO et al., 

2007). 

Muitas nascentes são perenes, ou de fluxo contínuo, sobretudo em regiões de clima chuvoso e 

solos mais profundos, que possuem melhores condições de armazenar água (VALENTE e GOMES, 

2005). Porém, nessas mesmas regiões ou em outras mais secas, ocorrem as nascentes temporárias, 

com fluxo apenas na estação chuvosa. No semiárido nordestino são comuns as nascentes efêmeras, 

que surgem por apenas alguns dias ou horas, quando efetivamente está chovendo. Essa situação 

resulta da baixa capacidade de retenção da água no solo, que é predominantemente raso e rochoso. 

Na Zona da Mata, o mais frequente são as nascentes perenes. 

No meio rural as nascentes desempenham essencial papel no atendimento às demandas de 

água das populações rurais difusas, que não teriam condições de receber o abastecimento de água 

pelo sistema convencional público, em função das grandes distâncias dos centros de captação e 

tratamento das águas e em decorrência da dispersão espacial dos pontos de demanda. Isso implica a 

necessidade de valorização dos serviços prestados pelas nascentes, como fonte vital para o 

atendimento dessas populações rurais. Nesse contexto, as nascentes prestam relevantes serviços 

ambientais (BRAGA e SILVA, 2009). 

A primeira necessidade dessas populações é de uso doméstico da água, principalmente para 

beber e cozinhar, mas também para tomar banho, lavagem de utensílios domésticos e uso sanitário. 

Todavia, outros usos da água das nascentes são importantes na zona rural, como a dessedentação de 

animais de criação e a irrigação. Nesse contexto, observa-se claramente que, onde não existem rios 

ou reservatórios acessíveis, o grande manancial hídrico para a agricultura irrigada e a pecuária, são 

as nascentes. 

Dessa forma, torna-se estratégico para o desenvolvimento rural a existência de nascentes com 

vazão suficiente para suportar, além do abastecimento de vilas e casas isoladas, as atividades 
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produtivas de agricultura e pecuária. Entretanto, só a garantia de vazão não é suficiente, é preciso 

boa qualidade da água, que possibilite o saudável uso no ambiente doméstico, sobretudo para 

ingestão. Assim, espera-se das nascentes o fornecimento de água para populações rurais difusas, 

com adequada quantidade e qualidade, para atender aos usos múltiplos requeridos. 

Na intenção de caracterizar as nascentes e avaliar a qualidade da água por elas produzida, 

alguns estudos já foram realizados no Brasil, embora não sejam de longo prazo. Um deles foi 

desenvolvido em uma Unidade de Conservação em Sergipe (FRANÇA et al., 2010), verificando 

que os córregos localizados no Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco, apresentam boa qualidade 

de água, comprovando a eficácia da proteção das nascentes que os abastecem, e que contribuem 

como  manancial para cerca de 18.000 habitantes no município de Capela, vizinho a essa Unidade 

de Conservação. 

Por outro lado, Mormul et al. (2006) mostraram que as águas de nascentes em uma favela em 

Campo Mourão, no Paraná, são impróprias para consumo humano, o que evidencia a tendência de 

degradação dessas nascentes no meio urbano, devido às múltiplas fontes de contaminação, 

particularmente de esgotos domésticos. 

Na mesma linha, Albuquerque et al.(2010), objetivando avaliar a qualidade físico-química e 

bacteriológica da água para o consumo humano da nascente do Coqueiro I, no município do Crato, 

no Ceará, constataram que, apesar dos parâmetros físico-químicos se mostrarem em conformidade, 

os valores de coliformes extrapolam os limites aceitáveis, embora a contaminação seja ainda de 

baixa intensidade.  

Por sua vez, Oliveira et al. (2010) realizaram estudo em cinco nascentes da bacia hidrográfica 

do rio Gramame, na Paraíba, situadas próximas à monocultura canavieira e em áreas de cultivo de 

lavoura de ciclo curto, para manutenção de pequenos agricultores. Apesar do reconhecimento dos 

riscos por que passam tais nascentes, os autores consideram a qualidade da água dentro dos limites 

da Classe 1, da Resolução no 357 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, 2005), 

para os parâmetros analisados. 

Na perspectiva de conhecer o potencial de coexistência entre produção agrícola e conservação 

hidroambiental em assentamentos rurais, Silva e Braga (2010) realizaram estudos em nascentes 

pertencentes a três assentamentos rurais na bacia do rio Natuba, na Zona da Mata de Pernambuco. 

Além da localização e caracterização de 42 nascentes, foram identificadas as Áreas de Preservação 

Permanente (APP’s) de margem de curso de água e de nascente, para negociação de ações de 

reflorestamento junto aos agricultores. Embora tenham sido cercados e reflorestados os entornos de 

nascentes, afastando agentes causadores de impacto, como animais e revolvimento do solo para 

plantio, verificou-se que ainda existe o conflito entre produção e conservação nos assentamentos. 

Tal constatação exige uma estratégia que possa motivar os agricultores a garantir, ao mesmo tempo, 
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a segurança alimentar e hídrica, através da conservação integrada da nascente em cada parcela e no 

assentamento como um todo. 

Este estudo retoma a abordagem na região da bacia de Natuba, concentrando-se inicialmente 

no Assentamento Serra Grande, pertencente ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA). Ele faz parte de uma proposta maior, que consiste na compatibilização da 

conservação e recuperação de nascentes em assentamentos rurais, garantindo, simultaneamente, a 

otimização dos usos da água para as famílias dos agricultores e suas atividades agropecuárias.  

Nesse contexto, esta pesquisa teve como objetivo conhecer e avaliar a qualidade da água em 

parcelas do Assentamento Serra Grande, localizado no município de Vitória de Santo Antão, na 

região média da bacia hidrográfica do Rio Natuba, afluente do Rio Tapacurá. O assentamento situa-

se a cerca de 50 km de Recife, capital do Estado de Pernambuco, Brasil. 

Os trabalhos foram realizados em parceria, entre a Sociedade Nordestina de Ecologia (SNE) e 

o Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no período 

de agosto de 2010 a junho de 2011, no âmbito do Projeto Gestão Integrada das Microbacias do Rio 

Natuba-PE, que tem apoio do CTHidro/CNPq e do Projeto Recuperação e Conservação de Matas 

Ciliares e de Nascentes na Bacia do Capibaribe, que conta com financiamento do Fundo Estadual de 

Recursos Hídricos (FEHIDRO), da Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos do Governo do 

Estado de Pernambuco. 

 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Inicialmente foi realizado o cadastramento das nascentes situadas no Assentamento Rural 

Serra Grande, visitando-se a maioria das parcelas e registrando-se a ocorrência das nascentes. O 

mapa do Assentamento Rural Serra Grande com o registro das nascentes nas parcelas visitadas 

encontra-se na Figura 1. Este mapa ainda não abrange todas as nascentes existentes nas 100 parcelas 

do assentamento, mas grande parte delas. No total, foram identificadas e cadastradas 82 nascentes, 

sendo escolhidas para a avaliação inicial, 14 delas. 

Para obtenção das informações locais básicas foram realizadas 12 visitas de campo, para 

cobrir as 14 parcelas e a vila comunitária do Assentamento Rural Serra Grande. Nessas ocasiões 

foram realizadas entrevistas com moradores, observações locais específicas para identificação de 

peculiaridades, cadastro e registro fotográfico de nascentes, poços, riachos, barreiros e pequenos 

sistemas de bombeamento e adução, para registro de coordenadas geográficas e de vazões, para 

medições in loco de parâmetros de qualidade das águas e para coletas de amostras de água para 

análises em laboratório. 
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Nas entrevistas com moradores das parcelas do assentamento foram obtidas informações 

relativas às características das edificações residenciais, ao número de habitantes, suas atividades e 

formas de rendimentos, fontes de abastecimento (nascentes, riachos, poços, barreiros e águas 

pluviais), usos (domiciliar, agrícola e na criação de animais), quantidades consumidas e tratamento 

das águas. Foram ainda obtidas informações relativas ao uso de fertilizantes e agrotóxicos e outras 

fontes de contaminação das águas.  

 

 
Figura 1 – Mapa do Assentamento Rural Serra Grande – registro das nascentes cadastradas e 
avaliadas.  

 

Todas as informações obtidas foram registradas em fichas específicas, concebidas pela equipe 

da pesquisa. Para avaliação da qualidade das águas foram medidas, no Laboratório do Grupo de 

Recursos Hídricos da UFPE, a Turbidez, pelo método nefelométrico, em turbidímetro Hach, modelo 

2100P; e as concentrações de bactérias Coliformes Totais e Escherichia coli, pelo método do 



____________________________________________________________________________________________ 
XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 6 

substrato definido, utilizando-se nutriente Colilert, seladora Quanti-Tray, modelo 2X; estufa 

bacteriológica Orion, modelo 502 e lâmpada UV Spectroline, 365 nm, modelo EA-160. Em campo, 

foram medidas Condutividade Elétrica, Temperatura e teor de Oxigênio Dissolvido, utilizando-se 

aparelho multiparâmetro Hach, modelo Hq 30d flexi.  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Foram estudadas 14 nascentes no Assentamento Rural Serra Grande, sendo algumas de 

encosta e outras de baixio (Figuras 2, 3, 4 e 5). Cada nascente serve a uma parcela, ou a um grupo 

delas; em alguns casos as nascentes abastecem, ainda, as edificações da vila comunitária 

(residências, escola e posto de saúde).  

 

                                
Figura 2 – Nascente N15.1 – Parcela 15              Figura 3 – Nascente N44.4 – Parcela 44 

 
 

                 
Figura 4 – Nascente N72.1 – Parcela 72                     Figura 5 – Nascente N76.1 – Parcela 76 

 

Em geral, as formas de captação nessas nascentes são muito simples e consistem de 

tubulações de pequeno diâmetro (inferiores a uma polegada), por meio das quais as águas são 

aduzidas (por gravidade ou recalque) até às culturas agrícolas, aos tanques de lavar ou aos 

reservatórios domiciliares, localizados nas parcelas, ou na vila comunitária. Há modos de captação 
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ainda mais simples, em que a extração da água é manual, sendo o líquido transportado em 

recipientes, manualmente ou com ajuda de animais.  

Nas parcelas foram identificados os seguintes usos para as águas das nascentes: domiciliares 

(ingestão direta e preparo de alimentos, lavagem de roupas e de utensílios domésticos, banhos e 

descargas de bacias sanitárias) e agropecuários (irrigação de pequenas culturas e dessedentação de 

animais).  

Com relação aos resultados referentes à qualidade das águas das 14 nascentes pesquisadas 

(Tabela 1) constatou-se que:  

 

� Em 08 das 14 nascentes (N01.1, N02.1, N03.1, N04.1, N15.1, N21.1, N71.1 e N72.1), os 

valores de Turbidez (entre 0,40 e 3,48 uT) e da concentração de E. coli (< 1 NMP/100 mL) 

atendem aos padrões de potabilidade definidos na Portaria 518 do Ministério da Saúde 

(MS, 2004). 

 

� Em 06 nascentes (N19.1, N73.1, N77.1, N20.1, N44.4 e N76.1), os valores de Turbidez 

e/ou da concentração de E. coli não atendem aos padrões de potabilidade definidos na 

citada Portaria:  

� Nas nascentes N19.1, N73.1 e N77.1, tanto os valores de Turbidez (entre 6,07 e 9,30 

uT), quanto os da concentração de E. coli (entre 26,9 e 1203,3 NMP/100 mL) não 

atendem aos citados padrões de potabilidade; 

� No caso de N76.1 e N20.1, embora tenham sido observados valores de Turbidez de 1,12 

e 4,20 uT, respectivamente, os valores de E. coli foram to elevados: 1,0 e 26,6 

NMP/100 mL; 

� Na nascente N44.4 foi constatado valor aceitável para E. coli (< 1 NMP/100 mL), mas, 

por outro lado, valor elevado para Turbidez (10,84 uT). 

  

� Em 11 das 14 nascentes estudadas, foram determinados valores de Condutividade Elétrica 

e de Oxigênio Dissolvido. 

� Os valores obtidos para Condutividade Elétrica (entre 69,2 e 413,0 µS/cm) indicam 

baixas concentrações de Sólidos Dissolvidos Totais, inferiores ao limite superior 

estabelecido na referida Portaria; 

� Quanto aos valores de Oxigênio Dissolvido, em 09 das 11 nascentes, foram observados 

valores entre 1,58 e 4,78 mg/L, abaixo, portanto, do limite inferior definido para águas 

de Classe 1 na Resolução CONAMA 357. A esse respeito cabe observar que esses 

baixos valores são decorrentes, não de poluição com substâncias orgânicas 



____________________________________________________________________________________________ 
XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 8 

biodegradáveis, mas da própria origem (subterrânea) das águas de nascentes. Além 

disso, esse parâmetro (Oxigênio Dissolvido) carece de maior importância para os usos 

da água identificados na pesquisa. 

 
� Embora não tenham sido confirmadas por meio de análises químicas, há suspeita de 

contaminação de nascentes (N21.1, N20.1 e N15.1) com águas excedentes de sistemas de 

irrigação e com águas pluviais, contaminadas com agrotóxicos.   

 
4. CONCLUSÕES  

Os resultados obtidos nesta pesquisa permitem concluir que: 

 

� Os valores de Condutividade Elétrica obtidos confirmam a boa qualidade das águas das 

nascentes com respeito à salinidade. 

 

� Em 04 (quatro) das nascentes, os valores de Turbidez, superiores a 5 uT, indicam que suas 

águas não podem ser classificadas na Classe Especial, de acordo com a Resolução 

CONAMA 357. 

 

� A presença de bactérias E. coli, de origem fecal, nas águas de 05 (cinco) nascentes, indica 

a necessidade de ações de educação ambiental e sanitária dos assentados; e de execução de 

obras de proteção que evitem a contaminação das nascentes. 

 

� Há necessidade de implantação e/ou melhoria do tratamento domiciliar das águas das 

nascentes nas parcelas, visando, especialmente, a desinfecção das águas, para garantia de 

sua qualidade microbiológica e eliminação dos riscos de transmissão de doenças de 

veiculação hídrica entre os assentados.  

 

� Há necessidade de implantação de sistema de abastecimento que forneça às edificações da 

vila comunitária, águas com qualidade que atenda aos padrões de potabilidade 

estabelecidos pela legislação brasileira. Esse sistema pode manter as nascentes como 

mananciais hídricos adequados, desde que com controle operacional e sanitário. 
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Tabela 1 - Qualidade da Água em 14 nascentes no Assentamento Rural Serra Grande 
 

Coordenadas 
Colimetria 

(NMP/100mL) 
Análise físico-química 

Parcela Nascente 
E N 

Data 
de coleta Colif. Total  

 
E. coli 

 
Temperatura 

(ºC) 
Turbidez  

(uT) 

Condutividade 
Elétrica 
(µS/cm) 

Oxigênio 
Dissolvido 

(mg/L) 

01 N 01.1 242158 9094190 16/04/2011 >2419,2 <1 27,8 3,48 211,0 4,35 

02 N 02.1 - - 16/04/2011 >2419,2 <1 - 3,03 - - 

03 N 03.1 242264 9093944 18/03/2011 1732,9 <1 29,3 0,44 186,8 4,78 

04 N 04.1 242428 9093843 18/03/2011 >2419,2 <1 - 1,88 - - 

15 N 15.1 242160 9092984 18/02/2011 1,0 <1 - 0,52 - - 

19 N 19.1 241808 9093182 25/02/2011 290,9 26,9 - 6,07 - - 

20 N 20.1 - - 10/06/2011 >2419,2 26,6 25,8 4,20 84,5 - 

21 N 21.1 241707 9093464 26/11/2010 201,4 <1 27,2 0,40 169,7 2,93 

44 N 44.4 242282 9093777 22/10/2010 >2419,2 <1 26,6 10,84 112,9 - 

71 N 71.1 241106 9093395 11/03/2011 686,7 <1 26,1 1,74 152,8 3,62 

72 N 72.1 242052 9093695 22/10/2010 >2419,2 <1 24,6 2,46 71,9 2,21 

73 N 73.1 241986 9093520 11/03/2011 >2419,2 1203,3 25,7 9,30 69,2 1,58 

76 N 76.1 241468 9093335 11/03/2011 >2419,2 1,0 26,9 1,12 123,6 4,70 

77 N 77.1 241734 9093660 05/11/2010 7590,0 66,3 26,8 8,26 413,0 1,84 
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