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PALAVRA DO PRESIDENTE
Participar ativamente de ações que possam auxiliar
e dar suporte técnico em situações que envolvem
atividades
de
competência
dos
profissionais do Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Pernambuco (CREA-PE) é uma
das missões que os profissionais da Engenharia,
Agronomia e Geociências assumem na execução
ética das suas atividades.
Assim, o CREA-PE deve estar atento a todos os
fenômenos naturais ou não, que possam causar
danos às populações no âmbito do estado de
Pernambuco. Diante das diversas fragilidades
existentes no curso da nascente à foz do Rio
Ipojuca, 3º mais poluído do Brasil, segundo o IBGE,
o Conselho, com minha participação, como
presidente, diretores, conselheiros, colaboradores
e voluntários, realizou, entre os dias 03 a 05 de
novembro a Blitz do CREA. O objetivo foi o de
mapear os danos e riscos existentes no
curso do manancial, como destinação de esgoto
sanitário, produtos químicos descartados pelas
indústrias,
agroquímicos
das
plantações,
destruição da mata ciliar, descarte de resíduos sólidos, aterros irregulares, entre outros. O
trabalho envolveu além de verificação in loco desses aspectos, a coleta da água de vários
trechos do rio, para análise laboratorial que apontará os componentes poluidores presentes
no manancial. O trabalho, desenvolvido no decorrer dos três dias, envolveu paradas das
equipes em locais do rio que passa pelas cidades de Caruaru, Gravatá, Belo Jardim,
Bezerros, Escada, com destaque para a nascente, em Arcoverde e a foz, em Muro Alto,
município de Ipojuca.
Por fim, o CREA-PE, como órgão de fiscalização do exercício profissional, tem como um
dos seus mais importantes papéis, disponibilizar informações que subsidiem o
conhecimento da realidade no que se refere aos casos que comprometam a integridade
física da sociedade. Neste sentido, nos sentimos honrados em poder contribuir e, nesta
oportunidade apresentar relatório sobre o rio Ipojuca retratando os aspectos geoambientais
e socioeconômicos do curso em questão. Esperamos garantir colaboração como mais um
instrumento de auxílio ao investimento nas políticas públicas que tenham como resultados
a qualidade de vida dos cidadãos, garantindo o direito de acesso à informação e
corresponsabilidade cidadã no que tange ao meio ambiente e aos recursos hídricos, que
sirva de suporte para a elaboração de documentos técnicos sobre o tema, para que seus
benefícios favoreçam toda a sociedade.
Eng. Civil Evandro de Alencar Carvalho
Presidente do CREA-PE
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RESUMO
Quinze especialistas das mais diversas áreas da engenharia fizeram parte da equipe
da Blitz do CREA no rio Ipojuca, realizada ao longo dos 320 km do manancial, entre os dias
03 e 05 de novembro/19. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
promove esta ação, como parte de um Programa com o objetivo de visitar locais públicos
ou privados, para analisar as condições de estruturas, equipamentos, segurança e
qualidade de vida. Essa agenda foi realizada nos principais pontos de todo o percurso do
rio Ipojuca, considerando a importância deste rio para o Estado, especialmente, pelo
desafio de que este é, segundo o IBGE, o terceiro rio mais poluído do Brasil, além de ter
sua foz localizada em área onde houve contaminação por petróleo, a partir do desastre que
atingiu o litoral de Pernambuco no segundo semestre do ano. Na equipe, participaram
inspetores do CREA-PE, equipe técnica do órgão e profissionais das engenharias, química,
pesca, florestal, minas, civil e agronomia. O roteiro seguiu essa programação:
Arcoverde: Nascente do Rio – Distrito de Ipojuca - Região da Pedreira;
Belo Jardim: vistoria da parte estrutural da barragem Pedro Moura Júnior, em Belo Jardim,
que armazena águas do Ipojuca na região;
Caruaru: ETE no bairro Rendeiras; Passagem Molhada sob o Rio Ipojuca; Ponte na saída
da cidade;
Gravatá: Ponte no centro da cidade; Empresa de Reciclagem de plásticos à margem do
rio Ipojuca no bairro de Nossa Senhora Aparecida; Trecho em área de hotel Fazenda;
Ipojuca: Foz do Rio – Muro Alto/Suape.
Problemas na nascente e mais poluição nas áreas urbanas:
No distrito de Ipojuca, a 18 km do centro de Arcoverde, foram avaliados aspectos da
nascente que sinalizaram problemas.
O engenheiro florestal, conselheiro do CREA-PE, Emanuel Araújo, registrou na nascente
do rio, presença humana, através de sinais de queimadas, fogo e retirada irregular de
madeira.
Não consta proteção conforme determina o código florestal em áreas de nascentes,
destacou.
Em Caruaru, foram inspecionadas a Estação de Tratamento de Esgotos, ETE, no bairro
Rendeiras, principal unidade de Caruaru e outros trechos do rio na cidade. O presidente
do CREA-PE, Evandro Alencar, coordenador da Blitz, destacou que foram identificados
aterros e construções irregulares, lançamento direto de esgoto doméstico no leito do rio. “A
calha do rio virou esgoto a céu aberto no trecho urbano visitado”, afirmou. Foram coletadas
amostras de água para análise, e mais avaliações técnicas da engenharia, foram
desenvolvidas no percurso do Ipojuca em Gravatá.
O uso da tecnologia do drone ampliou o alcance das análises, numa parceria com a
DroneFocus.
Foi identificado no local, a falta de matas ciliares e baixa oxigenação da água, entre outros
pontos, no segundo dia de realização da Blitz do CREA no Rio Ipojuca. “Se verificou que
não há organismos aquáticos vivos no trecho urbano. Até se vê capivaras, e cágados, mas
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eles só sobrevivem na margem porque não dependem da respiração dentro da água
poluída,” conforme explicou o engenheiro de pesca, Vanildo Souza de Oliveira.
Já na foz do Ipojuca, em Muro Alto, município de Ipojuca, o pescador Mário José, atuando
há 10 anos na região, recebeu com alegria a Blitz do CREA. Explicou que tem pescado
Tainha, Carapeba e Camorim e não sentiu mudança na produção pesqueira, depois da
chegada do petróleo nas praias do Cupe e de Muro Alto. Informou que o óleo não atingiu o
estuário.
A equipe da Blitz do CREA também não identificou presença visível de óleo na foz, mas
registrou agressões ambientais, através de derrubadas e queimadas de árvores na região,
reduzindo a biodiversidade na restinga.
Mais amostras da água foram coletadas para análises laboratoriais.
A ação da Blitz, promovida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia em
Pernambuco, vem cumprir missão social do órgão na prestação de serviços à sociedade,
conforme explicou o presidente do CREA-PE, Evandro Alencar. Mesmo reconhecendo que
ações, de saneamento e tratamento de esgoto, tem sido desenvolvidas no âmbito público,
ele faz um alerta sobre a difícil situação do rio Ipojuca, que está bastante fragilizado,
conforme verificou.
Palavras-Chaves: Poluição. Blitz. Ipojuca. CREA-PE.
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FIGURA 1 - Características Gerais do Rio Ipojuca

(Fonte: WIKIPEDIA, 2019)
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1. INTRODUÇÃO
Este relatório apresenta a conclusão dos trabalhos realizados em diversos pontos do
rio Ipojuca, ação esta realizada nos Municipios de: Arcoverde (Nascente do Rio), Belo
Jardim, Caruaru, Gravatá, Escada e Ipojuca-Muro Alto (Foz do Rio) em PE, que tratam da
identificação das diversas situações encontradas ao longo do rio, constatando a
degradação do mesmo, com verificação da situação da água do rio, das suas margens, da
sua vegetação ao longo das margens, das obras de Engenharia (construções irregulares e
obras d’arte), intitulado de Blitz do CREA-PE, no Rio Ipojuca – da Nascente até a sua Foz.
1.1 Da Blitz do Crea
Objetivo de visitar locais públicos, ou privados, para analisar as condições das
estruturas e equipamentos, visando a segurança, a qualidade de vida das pessoas e o
desenvolvimento socioeconômico, tecnológico e sustentável do estado.
1.2 Da escolha do rio ipojuca
Por ser o terceiro rio mais poluído do Brasil, o CREA-PE definiu realizar uma Blitz
abrangendo desde sua nascente até a foz, lembrando da importância do mesmo para o
nosso estado. Permitindo a avaliação do real estado de mau uso e degradação do mesmo.
1.3 Do início da blitz
A Blitz inicou em Arcoverde, por se tratar do ponto incial e de partida do nosso rio,
percorrendo seus 320 km até o encontro com o mar.
1.4 Ações realizadas

Reunindo uma equipe de profissionais de diversas modalidades da engenharia (civil,
minas, química, florestal, pesca e agronômica), a blitz partiu para uma avaliação em
diversos municípios ao longo do Rio (Arcoverde, Belo Jardim, Caruaru, Gravatá, Escada e
Ipojuca) verificando: a situação das margens do rio, o mau uso do mesmo, a qualidade da
água, o assoreamento das margens do rio, o despejo de esgoto, as construções irregulares,
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aparente morte do rio em alguns trechos, a falta de investimento público, a destinação
inadequada de resíduos sólidos e por fim a constatação do impacto socioambiental.
2. FISIOGRAFIA DO RIO IPOJUCA EM SEU TRAJETO
2.1. Relevo
O relevo do trajeto da Nascente a Foz do rio, pode-se assim caracterizar:
“O rio Ipojuca tem sua nascente no município de Arcoverde (Ipojuca), entre as
localidades Pedreiras e Lagoa, a uma altitude de 876 metros. Segue a direção geral oesteleste, da nascente até a cidade de Chã Grande, onde inflete para sudeste, mantendo-se
nessa direção até a sua foz ao sul do Porto de Suape. O percurso do rio Ipojuca, com cerca
de 320 km, sendo seu regime fluvial intermitente, tornando-se perene a partir do seu médio
curso, nas proximidades da cidade de Caruaru. Seus principais afluentes, pela margem
direita, são os riachos Liberal, Taquara e do Mel, e, pela margem esquerda, os riachos do
Coutinho, dos Mocós, do Muxoxo e Pata Choca. O riacho Liberal, seu afluente mais
importante, tem sua nascente no município de Alagoinha. O Ipojuca drena, ao longo dos
seus 47 km de extensão, áreas dos municípios de Alagoinha, Pesqueira e Sanharó, e
deságua no rio Ipojuca.
Nesse percurso, o Ipojuca banha várias cidades dentre as quais se destacam
Pesqueira, Sanharó, Belo Jardim, Tacaimbó, São Caetano, Caruaru, Bezerros e Gravatá
(no Agreste), Chã Grande, Primavera, Escada e Ipojuca (na Zona da Mata), recebendo das
mesmas um volume elevado de poluentes ao qual se acresce a carga poluidora da atividade
agroindustrial (usinas, destilarias e canaviais) localizada em sua bacia. Toda esta carga de
detrititos industriais e domésticos faz com que o rio Ipojuca seja o terceiro rio mais poluído
do Brasil.”
(Fonte.: https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Ipojuca )

2.2 Clima
O clima é do tipo Tropical Chuvoso com verão seco. O período chuvoso começa no
outono / inverno tendo início em dezembro / janeiro e término em setembro. A precipitação
média anual é de 1309,9 mm (CPRM, 2005).
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As precipitações pluviométricas não são uniformemente repartidas, sendo mais
abundantes no litoral, reduzindo-se à proporção que se dirigem para oeste. O regime
pluviométrico tem influência direta sobre o sistema hídrico do Estado, uma vez que todos
os rios dependem diretamente da distribuição e da intensidade das chuvas.
(CONDEPE/FIDEM, 2005)

2.3 Vegetação
A vegetação é predominantemente do tipo Floresta subperenifólia, com partes de
Floresta hipoxerófila (CPRM, 2005).
O revestimento vegetal é representado pela floresta tropical (Mata Atlântica), hoje
bastante reduzida, restando vestígios em áreas de mais difícil acesso. A Região do Agreste,
com uma extensão um pouco superior a 24 mil km2, é uma área de transição entre a Mata
(a leste) e o Sertão (a oeste). Esse espaço localiza-se quase inteiramente sobre o Planalto
da Borborema, relevo mais representativo do Estado, apresentando climas que vão do
tropical úmido da Mata ao semiárido do Sertão. Em áreas de maiores cotas altimétricas,
principalmente nas vertentes expostas aos ventos alísios de sudeste, surgem os brejos de
altitude (porções mais úmidas em relação às áreas circundantes), verdadeiros microclimas,
cuja atividade agrícola é bastante diversificada e que, como conseqüência, apresentam
maior densidade demográfica. Nas áreas mais secas a vegetação é de caatinga, que varia
de porte e densidade na dependência tanto da quantidade quanto da distribuição das
chuvas, além da profundidade dos solos. (CONDEPE/FIDEM, 2005)

2.4. Solo
Os solos dessa unidade geoambiental são representados pelos Latossolos nos topos
planos, sendo profundos e bem drenados; pelos Podzólicos nas vertentes íngremes, sendo
pouco a medianamente profundos e bem drenados e pelos Gleissolos de Várzea nos
fundos de vales estreitos, com solos orgânicos e encharcados (CPRM, 2005).
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2.5. Hidrografia
“O rio principal da bacia (rio Ipojuca) nasce nas encostas da serra do Pau d’Arco, no
município de Arcoverde, a uma altitude de aproximadamente 900m. Seu percurso, de
323,9km, é orientado na direção oeste-leste, com regime fluvial intermitente até seu médio
curso. Entre as áreas pertencentes aos municípios de Gravatá e Chã Grande, torna-se
naturalmente perene.
O rio Ipojuca banha diversas sedes municipais, destacando-se Sanharó, Belo
Jardim, Tacaimbó, São Caetano, Caruaru, Bezerros, Gravatá, Primavera, Escada e Ipojuca.
(CONDEPE/FIDEM, 2005)
Essa bacia hidrográfica, totalmente localizada em território pernambucano, situa-se
entre os paralelos 8º 09’ 50” e 8º 40’ 20” de latitude sul, e os meridianos 34º 57’ 52” e 37º
02’ 48” de longitude a oeste de Greenwich. Devido à sua conformação alongada no sentido
oeste-leste, essa bacia tem uma posição estratégica no espaço estadual, servindo de
grande calha hídrica de ligação entre a Região Metropolitana do Recife (RMR) e a região
do Sertão do Estado. Os trechos superior, médio e sub-médio da bacia estão localizados
nas regiões do Sertão (pequena porção) e Agreste do Estado, enquanto que o trecho
inferior tem a maior parte de sua área situada na zona da Mata Pernambucana, incluindo a
faixa litorânea do Estado, (Mapa 7). Dessa forma, o rio Ipojuca serpenteia espaços
territoriais de diversos municípios de porte médio, que atuam como pólos de
desenvolvimento regionais e locais, abrangendo áreas de seis microrregiões: Sertão do
Moxotó (Mesorregião do Sertão Pernambucano); Vale do Ipojuca e Brejo Pernambucano
(Mesorregião do Agreste Pernambucano); Vitória de Santo Antão e Mata Meridional
(Mesorregião da Mata Pernambucana); e Suape (Mesorregião Metropolitana do Recife).
Nessa área se incluem quatro regiões de desenvolvimento, quais sejam: RD Sertão do
Moxotó, RD Agreste Central, RD Mata Sul e RD Metropolitana. (Mapas 8,9 e 10)
São os seguintes os seus limites:
• ao norte, com a bacia hidrográfica do rio Capibaribe (UP 2);
• ao sul, com as bacias hidrográficas dos rios Una (UP 5) e Sirinhaém (UP 4);
• a leste, com o segundo e terceiro grupos de bacias hidrográficas de pequenos rios
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litorâneos GL2 (UP 15) e GL3 (UP 16) e o oceano Atlântico; e
• a oeste, com as bacias hidrográficas dos rios Ipanema (UP 7) e Moxotó (UP 8) e o
Estado da Paraíba. (CONDEPE/FIDEM, 2005)

Seus principais tributários são:
• pela margem direita: riacho Liberal, riacho Papagaio, riacho Tacaimbó, riacho
Taquara, riacho Cipó, riacho do Vasco, riacho Pau Santo, riacho Mocó, riacho das Pedras,
riacho Verde, riacho Caruá, riacho Barriguda, riacho Machado, riacho do Mel, riacho
Continente, riacho Titara, riacho Vertentes, riacho Macaco Grande, riacho Rocha Grande,
riacho Prata, riacho Cotegi, riacho Piedade e riacho Minas; e
• pela margem esquerda: riacho Poção, riacho Mutuca, riacho Taboquinha, riacho
Maniçoba, riacho Bitury, riacho Coutinho, riacho do Mocós, riacho Salgado, riacho Várzea
do Cedro, riacho Jacaré, riacho Sotero, riacho Cacimba de Gado, riacho da Queimada,
riacho Manuino, riacho do Serrote, riacho Bichinho, riacho Muxoxo, riacho São João Novo,
riacho Cueiro de Suassuna, riacho Pata Choca, riacho Cabromena, riacho Sapocaji e riacho
Urubu. (CONDEPE/FIDEM, 2005)
A rede hidrográfica nessa região apresenta-se perene e caudalosa, drenando
extensas áreas, em conseqüência de maiores cotas pluviométricas. (CONDEPE/FIDEM,
2005) ”
E as águas subterrâneas encontram-se inseridas no domínio Hidrogeológico
Fissural. O Domínio Fissural é formado de rochas do embasamento cristalino que englobam
o subdomínio rochas metamórficas constituído do Complexo Belém do São Francisco e do
Complexo Cabrobó e o subdomínio rochas ígneas da Suíte Intrusiva Leucocrática
Peraluminosa (CPRM, 2005).

2.6. Mineração
Ao longo do Rio Ipojuca-PE, as substâncias minerais que estão sendo lavradas ou
em fases de pesquisa, tanto ao longo do seu leito como nas proximidades de suas margens,
são areia, argila, filito, granito, saibro, água mineral, cataclasito e cascalho, de
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conformidade com o site da Agência Nacional de Mineração (ANM), acessado em 17 de
novembro de 2019. Todas estas substâncias não representam risco de poluição para o Rio
Ipojuca-PE, desde que a água utilizada nos processos de tratamento seja recuperada para
reuso ou quando imprestável armazenada em local adequado.
3. METODOLOGIA APLICADA NA BLITZ:
São apresentadas as atividades de preparação da Blitz, bem com as atividades de
análise, classificação e setorização de risco, de impactos causados pelo mau uso do rio,
pela ocupação de áreas impróprias de construção e danos nas edificações, da destruição
das matas ciliares, do uso irregular do rio como área de despejo de dejetos, realizadas ao
longo do leito do Rio Ipojuca / PE, no período de 03 a 05 de novembro de 2019.

3.1. Trabalhos de Escritório
A seguir são descritas as atividades referentes aos trabalhos de escritório.

3.1.1. Delimitação da Área de Estudo
Esta atividade consistiu na delimitação das áreas do Rio Ipojuca / PE a serem
visitadas, objeto da análise de risco, levando em conta o caminho percorrido em seus
320km, até a Foz do Rio em Muro Alto.

3.1.2 Identificação dos Processos Ocorrentes
Esta atividade objetivou identificar a tipologia dos processos dinâmicos passíveis de
ocorrer na área de estudo e capazes de causar danos ao Rio em toda sua extensão. A
identificação desse processo foi realizada por meio de pesquisa por uma equipe
Multidiciplinar de Profissionais do Sistema.
Por se tratar de áreas sujeitas a eventos de instabilidade de encostas e inundações,
considerados de natureza predominantemente natural, somados à ação antrópica que está
marcadamente presente, induz à ocorrência de efeitos danosos a população e ao próprio
Rio Ipojuca.
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Os fatores geradores deste tipo de situação estão relacionados à:

a) Deficiência e falta de contenção de taludes / encostas, sem acompanhamento
técnico, omissão de orientação da municipalidade de várias Administrações, quanto
à fiscalização da ocupação desordenada por parte do controle urbano / meio
ambiente;
b) Falta de controle dos orgãos estaduais e federais, no que se refere a investimentos
em saneamento publico;
c) Ocupação desordenada das áreas, calhas e margens dos rios e corpos d’água, pelas
comunidades, com anuência / omissão da municipalidade e dos órgãos públicos em
geral;
d) Falta de planejamento e controle urbano, associado ao crescimento desordenado
das populações nas áreas próximas ao Rio;
e) Ineficiência e ausência de sistema de drenagem e saneamento básico;
f) Falta de educação socioambiental resultando o descarte de resíduos sólidos /
orgânicos e lançamento de efluentes sem tratamento diretamente nas margens dos
rios, riachos, encostas / barreiras, etc.;
g) Infiltração, fissuras e cisalhamento do terreno, causados pela supressão da
vegetação, de forma desordenada e ocupação irregular nos cortes de barreiras /
taludes, ou queimadas para realização de plantios e construção;
h) Investimentos públicos insuficientes para as demandas da população residentes em
áreas de riscos;
i) Destruição da mata ciliar;
j) Assoreamento dos rios e afluentes;
k) Mau uso das técnicas agrícolas.
l) Despejo de esgoto bruto ao longo do leito do Rio.

Ratificando e reforçando sempre o objetivo maior da Blitz, que é o orientativo,
destacando sempre, que além das obras de engenharia, os órgãos competentes devem
agir conforme explicitado anteriormente, com ações de curto, médio e longo prazo:
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 Conscientização dos gestores municipais com relação à educação ambiental nas
escolas e comunidades.
 Erradicação o cultivo de bananeiras (Musaceae) em especifico em áreas de encostas
/ barreiras.
 Coordenar os agricultores sobre quais plantas são ideais para o cultivo em áreas em
que a erosão acontece frequentemente.
 Monitoramento e recomposição da Mata Ciliar.
 Planejamento / controle das áreas urbanas e rurais ordenando o crescimento
populacional.
 Monitoramento constante das áreas de risco por parte do controle urbano.
 Priorizar saneamento básico nas áreas de risco, com o suprimento e ordenamento
das águas servidas, tal ação evitara em vários casos a desestabilização dos taludes.

3.2 Reuniões com os engenheiros/técnicos voluntários do Crea-pe
Durante o planejamento dos trabalhos foram realizadas reuniões, qualificação,
treinamento e contatos com os Voluntários do CREA-PE, visando explanar o objetivo do
Projeto, bem como expor a situação das áreas de desastre ambiental e discutir critérios
utilizados para análise de risco, e a metodologia à ser adotado para execução dos trabalhos
técnicos.
O CREA acionou alguns orgãos estaduais para liberação de acesso a áreas, e apoio
as ações.

3.3 Trabalhos de campo
Após a etapa inicial de planejamento e definição da equipe de apoio, que
acompanhariam os Voluntários do CREA-PE, foram iniciados os trabalhos de campo, no
dia 03/11/2019.
Esta atividade consistiu nos trabalhos de Inspeção Visual, avaliando a dimensão dos
processos de instabilidade de encostas / morros / barreiras, das ocupações de áreas
impróprias, dos danos as pontes e passagens molhadas, e dos riscos geológicos do
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entorno, de avaliação da destruição das matas ciliares, da coleta e análise laboratorial da
água do Rio, do impacto no ecosistema do Rio. O trabalho realizado consistiu em vistorias
técnicas realizadas por visitas as cidades de Arcoverde, Belo Jardim, Caruaru, Gravatá,
Escada e Ipojuca (Muro Alto).
Durante inspeções técnicas de campo, Classificação dos Riscos e Danos
encontrados nas Pontes, Pontilhões, Passagens molhadas e Barragens de grande e
pequeno porte. Foram obtidas fotografias de detalhe dos setores vistoriados, bem como,
de sobrevoos de Drone que serviram para enriquecer, ilustrar e compor as informações
técnicas do relatório e do anexo fotográfico, visando a descrição de características dos
terrenos e condições atuais de adensamento urbano e vulnerabilidade das ocupações e
infraestrutura, e do impacto da destruição das matas ciliares, bem como foram coletadas
amostras da água do rio, para realização de ensaios laboratoriais.
Durante o período de trabalho, foram visitadas também: A nascente do rio Ipojuca, em Arcoverde, a Barragem Pedro Moura Junior - em Belo Jardim, obras de artes afetadas,
denominadas de Passagem Molhada - em Caruaru (próxima a ETE), Estação de
Tratamento de Esgoto (ETE) – em Caruaru, Ponte do Comercio - em Gravatá, e gerados
outros relatórios das áreas vistoriadas, com laudos específicos à partir do diagnóstico
levantado por cada profissional das diversas especialidades de engenharia / geologia,
conforme descritos abaixo:
 Relatório de inspeção nas Obras de Artes Especiais;
 Diagnóstico Preliminar dos Impactos da destruição das Matas Ciliares;
 Relatório de vistoria das áreas as margens do rio Ipojuca;
 Diagnóstico Preliminar dos Impactos a Agricultura;
 Diagnóstico Preliminar dos Impactos ao Ecossistema do Rio;
Ao final deste Relatório, estarão anexos, os pareceres técnicos destas visitas.
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4. SUGESTÕES PARA MITIGAÇÃO E CORREÇÃO DOS DANOS AO RIO IPOJUCA
O referido trabalho não tem como meta a elaboração de projetos, sendo necessários
para tantos muitos outros levantamentos, planejamentos e estudos diversos: topográficos,
hidrológicos, geotécnicos, bem como estudos sócio-ambientais e de competências e
responsabilidades, devendo tais estudos e levantamentos, serem bem elaborados e
devidamente fundamentados, possibilitando um plano abrangente e de alto impacto socio
ambiental.
As sugestões serão genéricas podendo ou não ser adotadas em cada caso,
particularmente.
No caso relacionado à destruição e remoção das matas ciliares ao longo do leito do
rio, e de suas encostas recortadas por desnível topográfico, existe uma tendência natural
de deslocamento de massa de terra do ponto mais alto para o mais baixo, bem como do
assoriamento do leito do rio, devido o carreamento das regiões desmatadas e dos
deslocamentos destas massas de terra. Esse deslocamento é causado por componentes
da força de gravidade e componentes das forças de percolação da água que afetam a
estabilidade do talude com a saturação do solo e o aumento do seu peso, com redução da
resistência de cisalhamento do material, bem como por intervenções indevidas, decorrentes
das ações do homem (destruição das matas ciliares, ocupação indevida e etc). Por essa
razão que no período chuvoso aumenta os fenômenos de desmoronamento e
escorregamento, bem como do carreamento do material, afetando o leito do rio e suas
margens, podendo ocasionar também, perdas materiais e humanas.
As figuras abaixo ilustram situações de instabilidade:
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FIGURA 2 - Terreno Natural em Estado de Repouso

(Fonte: DEFESA CIVIL,2017)

FIGURA 3 - Corte do Terreno Natural para Construçãoo de Residência, Fato este Recorrente Durante
Vistoria na Cidade de Palmares - PE (Vide foto abaixo)

(Fonte: DEFESA CIVIL,2017)
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(Fonte: CREA-PE,2017)
FIGURA 4 - Fendas e Rupturas (Vide foto abaixo)

(Fonte: DEFESA CIVIL,2017)
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FISSURA

FISSURA

(Fonte: CREA-PE,2017)
FIGURA 5 - Deslizamento Recente Ocorrido em Residência em uma Área de Risco em Palmares - PE

(Fonte: CREA-PE,2017)
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FIGURA 6 - Efeito da Destruição das Matas Ciliares

(Fonte: http://www.sejusp.ms.gov.br/wp-content/uploads/2015/11/eros%C3%A3o-c%C3%B3rregoassoreado-sem-mata-ciliar-PMA-Dourados-17-nov-2015.png)

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho de análise, classificação e mapeamento de riscos e impactos, realizado
ao longo do rio Ipojuca / PE, teve como objetivo apresentar o quadro da poluição latente da
Nascente à Foz do rio; das condições e dos riscos das ocupações desordenadas presentes
nas encostas e nas margens ao longo do Rio, frente aos processos de impacto e da
influência aos danos que a poluição surgente ao longo de todo rio. Este projeto visa apoiar,
orientar, dar suporte técnico, a sociedade e aos municípios banhados pelo rio Ipojuca, com
recomendações para correções e ações emergenciais nas áreas de Engenharia,
Engenharia de Segurança e Meio Ambiente, elaborando este trabalho fundamentado e
respaldado pelas diversas expertises.
Foram observadas deficiências em: ocupações desordenadas; em obras de
Infraestrutura, pavimentação, micro e macrodrenagem; em obras de barragens e
contenções de taludes; poluição desenfreada; observando quase nenhuma ou total falta de
planejamento, controle urbano, e de um efetivo plano de contingência dos órgãos públicos,
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Observando que as considerações acimas citadas potencializam e geram prejuízos
a comunidade ente para o ecossistema e a vida do rio e do seu ecossistema, principam
pela falta de ação e compromisso dos órgãos envolvidos.
Ao final dos trabalhos de campo ao longo do leito do rio, da nascente a foz, do rio
Ipojuca / PE, onde todas as informações obtidas nas vistorias foram tratadas e
transformadas em um relatório circunstanciado.
Os relatórios / laudos / diagnósicos foram emitidos com todas as informações
necessárias à compreensão do estado atual do rio Ipojuca, em seu trajeto. Estão
disponibilizados junto ao material do CREA-PE, “Ensaios Laboratoriais, de Avaliação
Físico/Quimica das águas dos rios”.
Os demais relatórios, elaborados pelas equipes de Engenharia Química, de Pesca,
de Florestal, e de Agronomia, visam explanar sobre a situação das áreas rurais e também
urbanas, mapeando os danos causados pela destruição e mau uso do rio, emitindo parecer
técnico, com sugestão de ações de melhoria, prevenção, correção e equilíbrio entre meio
ambiente natural e as intervenções do homem, a fim de minimizar tais danos e a recorrência
dos mesmos, bem como relatando o grande dano já presente “na vida do Rio” nos dias
de hoje.
Vale ressaltar, que não foi verificado em nenhum dos casos, projetos de aquicultura,
reflorestamento das matas ciliares e encostas e de agronomia para execução de cada tipo
de programa, direcionadas às áreas de danos ambientais provocados pela destruição e
degradação do rio IPOJUCA. Quanto as obras D`artes e barragens não obtivemos nenhum
projeto de cálculo estrutural e de infraestrutura por parte da municipalidade e nem por parte
do governo estadual. Foram constatados através das vistorias que muitas das soluções
adotadas se caracterizam pelo elevado grau de improvisações, total ou parcialmente
inadequadas. Devendo também ser agregados os possíveis e necessários estudos e
acompanhamentos tecnológicos.
Não foi de conhecimento desta equipe, na ocasião da Blitz, que existam projetos
relacionados à recuperação e revitalização do rio Ipojuca, não podendo se afirmar, se os
governos Municipal, Estadual ou Federal, já tenham algo neste sentido.
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ANEXOS

Página | 31

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO – CREA-PE

Av. Gov. Agamenon Magalhães, 2978; Espinheiro - Recife/PE. CEP: 52.020-000

ANEXO A
Relatório da Inspeção nas Obras de Artes Especiais Analisadas por ocasião da Blitz
do CREA no Rio Ipojuca / PE
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INTRODUÇÃO
A norma ABNT - NBR 9452/2016 define ponte como sendo uma estrutura destinada
à transposição de obstáculo ou à continuidade do leito normal de uma via, e cujo obstáculo
deve ser constituído por canal aquífero, como rio, mar, lago, córrego e outros. Tal estrutura
permite que estradas possam vencer grandes obstáculos e economiza um tempo
considerável de percurso dos cidadãos.
As pontes podem ser construídas nos mais diversos materiais, como concreto, aço,
madeira e a combinação dos mesmos. No Brasil, as pontes mais usuais são construídas
em concreto armado e concreto protendido, e no estado de Pernambuco não é diferente,
onde a maioria esmagadora das pontes da região é de concreto armado.
A estrutura de uma ponte é composta por:
 Superestrutura: Lajes, Vigas, transversinas, passeio de pedestres e guarda-corpo e
guarda-roda.
 Mesoestrutura: Pilares, muros de encosta, vigas de contraventamento e aparelhos de
apoio.
 Infraestrutura: Fundação.

Cada elemento estrutural de uma ponte se comporta de forma diferente e a
integridade do conjunto que mantém a sua estabilidade (Figura 7). Falhas de execução e
na elaboração dos projetos podem causar problemas em alguma dessas partes e trazer
toda a estrutura a ruina.
FIGURA 7 - Componentes Estruturais de uma Ponte

(Fonte: Vitório, 2002)
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Normas, como a ABNT - NBR 6118/2014, traçam diretrizes para construções em
concreto armado e protendido que garantam sua durabilidade e a segurança dos usuários
diários das estruturas. Porém, nem sempre essas diretrizes são respeitadas e as estruturas
vêm a apresentar manifestações patológicas num prazo inferior ao estipulado. A literatura
específica existente define as quatro (4) origens que podem desencadear o surgimento de
manifestações patológicas nas estruturas de concreto como sendo:
 Fase de projeto;
 Fase de execução;
 Materiais utilizados;
 Fase de utilização.

As manifestações patológicas são as principais causas para a redução da vida útil
das estruturas, onde os mecanismos mais frequentes e importantes de deterioração são
citados pela ABNT - NBR 6118/2014 e pela ABNT - NBR 12655/2015. Dentre eles, é
possível citar as manifestações de maior recorrência na degradação do concreto:
 Fissurações: Fissuras são presentes em todas as estruturas de concreto armado, e seu
surgimento pode acontecer de várias maneiras, como por retração na cura do concreto ou
por sobrecarga na estrutura. A NBR 6118 / 2014, define uma abertura máxima das fissuras,
permitindo fissuras que não excedam valores maiores que 0,4mm.
 Lixiviação: A lixiviação do concreto é um fenômeno que consiste na dissolução e
carreamento dos compostos hidratados da pasta de cimento pela ação de águas, causando
fissuração no concreto. Ela pode ser mitigada reduzindo a porosidade do concreto e
dificultando a passagem da água.
 Expansão do concreto: por contaminação de sulfatos e magnésio, expansão do concreto
por reação álcali-agregado, reações deletérias superficiais (eflorescências), dentre várias
outras.

Além dos mecanismos degradantes relativos ao concreto, tem-se como os
mecanismos preponderantes de degradação do aço: a corrosão devido à carbonatação
e/ou penetração por íons cloreto. Para pontes que vencem rios e bacias, ainda pode-se
adicionar as cargas acidentais de choque na mesoestrutura e infraestrutura. Pois é normal
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a ocorrência de troncos de madeiras que estão sendo carregados pela correnteza colidirem
com esses elementos da estrutura.
Outro ponto a ser observado é a falta de manutenção preventiva nas pontes do
Estado de Pernambuco, e em grande parte do Brasil. Problemas de manutenção são
simples de serem resolvidos e não demandam um elevado período de tempo, porém,
quando duradouros funcionam como portas de entrada para agentes agressivos a estrutura.
Estudos como a Lei de “Sitter” (1984), ou Lei dos Cinco, demonstram que os custos de
intervenções para solucionar problemas evoluem numa progressão geométrica de ordem 5
durante as quatro fases da estrutura (Figura 8).
FIGURA 8 - Evolução dos Custos de Recuperação nas Fases de Vida de uma Estrutura

(Fonte: CEB, 1992 apud HELENE, 2003)

Helene (2009), explica as fases da lei de Sitter da seguinte forma:
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 Fase de projeto: toda medida tomada na fase de projeto, com o objetivo de aumentar a
proteção e a durabilidade da estrutura;
 Fase de execução: toda medida extra projeto, adotada durante a fase de execução
propriamente dita, incluindo nesse período a obra recém-construída, implica 5 (cinco) vezes
o custo que acarretaria tomar uma medida equivalente na fase de projeto, para obter-se o
mesmo grau de durabilidade do bem;
 Fase de manutenção preventiva: todas as medidas tomadas com previsão e antecedência,
durante o período de uso e manutenção do empreendimento, podem custar até 25 vezes o
valor das equivalentes, corretamente adotadas na fase de projeto.
 Fase de manutenção corretiva: corresponde aos trabalhos de diagnóstico, prognóstico,
reparo e proteção das estruturas que já apresentam manifestações patológicas, ou seja,
necessidade de correção de problemas evidentes. A tais atividades podem ser associados
custos 125 (cento e vinte e cinco) vezes superiores àqueles de medidas que poderiam ter
sido tomadas, na fase de projeto, e que propiciariam o mesmo grau de proteção e
durabilidade que se espere, da obra, após a intervenção.

Fica claro que a manutenção preventiva chega a ser cinco vezes mais econômica
que intervenções de recuperação e reforço, porém a cultura da manutenção não é adotada
de uma forma efetiva no país, afetando diretamente os cidadãos que utilizam às obras de
artes especiais.
O estado de conservação das pontes é de suma importância para a saúde da
sociedade e influência no desenvolvimento econômico dos estados e municípios. Nas
cidades pernambucanas afetadas pelas fortes chuvas do inverno (maio e junho), não é
diferente. A degradação das estradas e a dificuldade de acesso já é o fator mais agravante
para o desenvolvimento dos municípios. A inutilização de uma ponte intensifica essa
dificuldade e gera uma alteração de trajeto, normalmente mais longa, que prejudica os mais
desfavorecidos e adiciona um custo de transporte nos insumos mais básicos.
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BARRAGEM PEDRO MOURA JUNIOR DO MUNICÍPIO DE BELO JARDIM
CARACTERÍSTICAS
Barragem com 32 anos de operação, sendo sua estrutura construída em concreto
rolado que é um dos tipos de barragem mais resistentes e com manutenção adequada, sua
vida útil é bastante longa. A barragem tem um sistema de “tomada d'água e descarga de
fundo”, o qual permite que o rio continue o seu fluxo de forma ininterrupta ao longo de todo
o ano. O controle da vazão e das enchentes, principal fator desencadeante para construção
dessa barragem, é primordial durante o período chuvoso pois diminui os danos às cidades
e área rural da região banhadas pelo Rio Ipojuca.
Entre os anos de 2016 e 2017, houve o alteamento da parede do vertedouro em 1,65
m, passando sua capacidade de 30,74 para 35 milhões de m³ de água.
FIGURA 9 - Vista Superior da Barragem Pedro Moura Júnior

(Fonte: CREA-PE, 2019)

Na visita em campo foram feitas análises visuais no maciço da barragem (Figura 10),
não tendo sido verificadas patologias comprometedoras, apenas alguns desgastes
superficiais a jusante, no dissipador do seu vertedouro, exceto no seu alteamento. Destaca-
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se que, devido ao longo período de estiagem dos últimos anos, a barragem encontra-se
com um baixo nível de acumulação.
Verificando-se o Relatório Anual de Segurança de Barragens do ano de 2017 da
ANA – Agência Nacional de Águas, ficou evidenciado que a barragem não possui Projeto
Executivo, As Built, Plano de Segurança e PAE – Plano de Ação Emergencial, mesmo
sendo classificada na categoria de risco alto, assim como dano potencial associado.
FIGURA 10 - Maciço da Barragem Pedro Amorim Júnior

(Fonte: CREA-PE, 2019)

Está instalada a sua jusante, a estação de bombeamento – Estação Elevatória do
Ipojuca (Figura 11), inativa e sucateada, com sinais de vandalismo, e furto de todos os
equipamentos (bombas, cabeamentos, transformadores).
FIGURA 11 - Estação Elevatória da Barragem Pedro Moura Júnior

(Fonte: CREA-PE, 2019)
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CONCLUSÃO
Durante a visita constatamos que a estrutura de concreto não apresenta nenhuma
patologia aparente.
Com relação à parte ambiental durante a construção foi necessário o desmatamento
de parte da vegetação do entorno, gerando impactos. Com a paralisação das atividades,
as encostas estão desprotegidas, sem vegetação e as erosões estão causando o
carreamento do solo das encostas para o leito do rio impactando o meio ambiente. Como
exemplo tem o acesso por via terrestre à barragem que esta rompido e o material foi
deslocado para jusante da barragem.

RECOMENDAÇÕES
Recomendamos que em caráter emergencial seja feita a manutenção preventiva da
obra para que não tenhamos custos elevados e desnecessários no futuro.
Durante a construção da barragem, deveria ter sido implementado um plano de
monitoramento e instrumentação com inspeções de segurança e análise dos resultados
para que no menor tempo possível possa ser diagnosticada qualquer anomalia na estrutura
da barragem.

PONTE DO ENGENHO ILHA DO MUNICÍPIO DE CARUARU-PE
LOCALIZAÇÃO
A passagem molhada das Rendeiras (Figura 12) fica na periferia do município de
Caruaru e é georeferenciada pelas coordenadas 8°16'49"S e 35°56'23.2"W. Ela conecta o
bairro das Rendeiras ao bairro Deputado José Liberato. O acesso a ela se dá pela R.
Manoel Antônio da Silva, defronte ao parque das Rendeiras.
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FIGURA 12 - Vista Aérea da Passagem Molhada das Rendeiras

(Fonte: Google Earth, 2019)

METODOLOGIA
Toda a inspeção foi feita pelo corpo de engenheiros civis do CREA-PE, e teve seu
início pela parte superior da estrutura, no pavimento e calçadas. Devido à falta de acesso
por meios públicos, não foi feita a descida para verificação da parede em pedra
argamassada e dos tubos de passagem do rio Ipojuca. Porém, um drone foi utilizado para
verificar ambos os lados da passagem molhada e condições dos tubos ao longo da
estrutura.

Página | 40

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO – CREA-PE

Av. Gov. Agamenon Magalhães, 2978; Espinheiro - Recife/PE. CEP: 52.020-000

CARACTERIZAÇÃO
A passagem molhada possui uma extensão de aproximadamente 130 m entre as
extremidades das cabeceiras, contando com calçadas e guarda corpo em ambos os lados
e uma via para automóveis em sentido duplo. A estrutura é composta por pedras
argamassadas vedadas (Figura 13), as únicas aberturas são manilhas de concreto para dar
vazão ao rio Ipojuca.
FIGURA 13 - Parede de Pedra Argamassada no Lado Jusante da Passagem Molhada

(Fonte: CREA-PE, 2019)

O pavimento, construído em paralelepípedos, apresenta boas condições e sinais de
reparos recentes (Figura 14), não evidenciando risco aos motoristas e pedestres.
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FIGURA 14 - Condições da Pavimentação da Passagem Molhada

(Fonte: CREA-PE, 2019)

De forma visual, não foram identificadas manifestações patológicas nas paredes de
pedra argamassada, ou complicações estruturais nas calçadas, como fissuras causadas
por recalques nas fundações ou deslocamentos causados pela correnteza do rio a (Figura
15 e 16).
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FIGURA 15 - Vista a Montante da Passagem Molhada

(Fonte: CREA-PE, 2019)

FIGURA 16 - Vista a Jusante da Passagem Molhada
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(Fonte: CREA-PE, 2019)
FIGURA 17 - Parte da Tubulação da Passagem Molhada das Rendeiras

(Fonte: CREA-PE, 2019)

As

tubulações

(Figura

17)

também

não

apresentam

entupimentos

ou

estrangulamentos que prejudiquem o seu desempenho de dar fluxo ao rio Ipojuca.
O trecho efetivo do rio Ipojuca que estava em contato com a passagem molhada era
de aproximadamente 1/3 de seu comprimento, sendo as demais áreas zonas de
alagamentos em períodos de cheia. Em tais zonas de alagamento, é notável o avanço de
aterros (Figura 18) que acarretam a possibilidade de futuras construções irregulares dentro
do trecho ativo do rio Ipojuca.
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FIGURA 18 - Avanço de Aterros para dentro da Zona de Alagamento do Rio Ipojuca

(Fonte: CREA-PE, 2019)

CONCLUSÕES
Por ocasião da “Inspeção Visual”, realizada na Blitz, fica importante ressaltar e
destacar, que não tivemos acesso aos projetos, e a metodologia executiva da construção
desta passagem, bem como dos cálculos estruturais ou demais projetos, e documentos
pertinentes.
Sendo efetivamente estas conclusões, baseadas nas condições visuais da estrutura
como um todo, e respaldadas e reforçadas pelas observações relativas, principalmente ao
mau uso das áreas que margeiam o leito do rio, estando suas “vazantes” bastantes
comprometidas, com aterros e construções irregulares e esgotos sendo jogados direto em
suas margens, com supreção das matas ciliares ao longo do rio, denotando e ratificando
este mau uso, bem como servindo as vazantes, para descarte de lixo, e de restos de obra.
Concluimos também que as funções de uma passagem molhada, são fundamentais
nesta região do rio, permitindo durante a maior parte do ano a circulação de veículos e
pedestres, sendo efetivamente impactadas apenas nos períodos de maior incidência de
chuvas. Sendo uma solução de baixo custo de execução, dentre outras soluções possíveis,
e de menor custo de manutenção, beneficiando a população em geral, e permitindo um
fluxo mais fácil na região, devendo ser mais bem cuidadas e monitoradas, pelos entes
públicos e pela população em geral.
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RECOMENDAÇÕES
Recomendamos como ponto fundamental e crucial nesta região, o maior cuidado no
monitoramento das irregularidades ao longo das margens do rio, agindo os órgãos
competentes, com mais rigor, na preservação das matas ciliares e no impedimento do
avanço predatório nas margens do Ipojuca, referente a aterros e construções irregulares,
como também ao despejo irregular de esgotos, devendo como recomendação, ser também
exigido e cobrado da população em geral seu papel neste cuidado, e principalmente na
preservação do rio, para que ele venha ao longo dos seus 320 km em situação de maior
normalidade, e que possa num futuro se tornar um rio com mais vida e menos sofrido.
Não podendo faltar às recomendações relativas aos investimentos dos governos, tão
e tanto beneficiados por este rio, ressaltando a grande necessidade de maiores
investimentos, em melhorias em geral, em fiscalização, em preservação, e principalmente
em investimentos em obras de saneamento básico e de infraestruturas adequadas.

Equipe Técnica:
Evandro de Alencar Carvalho – Engenheiro Civil
André Gomes Buonafina – Engenheiro Civil
Ramon Duque Ferraz Burgos – Engenheiro Civil
Jorge Wanderley Souto Ferreira – Engenheiro Civil
Hilda Wanderley Gomes – Engenheira Civil
Marcella Teixeira Guimarães – Engenheira Civil
Aldenice Oliveira de Almeida Koga – Engenheira Civil
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PONTE NA AVENIDA JÚLIA LOPES EM CARUARU-PE
LOCALIZAÇÃO
A Ponte da Av. Júlia Lopes fica na periferia do município de Caruaru e é
georeferenciada pelas coordenadas 8°17'10"S e 35°56'08"W. Ela conecta o bairro das
Rendeiras ao bairro Deputado José Liberato (Figura 19). O acesso a ela se dá pela Av.
Júlia Lopes, defronte ao parque das Rendeiras.
FIGURA 19 - Vista Superior da Ponte na Av. Júlia Lopes

(Fonte: Google Earth, 2019)

HISTÓRICO
A ponte em questão tem suma importância para os que ali vivem e trafegam,
garantindo a circulação de pessoas e mercadorias para o abastecimento da cidade e o seu
desenvolvimento como um todo. Durante a inspeção, foi verificado a circulação de veículos
leves e pesados sobre a ponte.
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METODOLOGIA
Toda a inspeção foi feita pelo corpo de engenheiros civis do CREA-PE, e teve seu
início pela parte superior da estrutura, no pavimento e calçadas. Pelo lado do bairro
Deputado José Liberato, o acesso a parte inferior da ponte foi feito até uma certa distância,
devido à grande vegetação no local. Já pelo lado do bairro das Rendeiras, foi tido acesso
até a parte inferior da estrutura.
CARACTERIZAÇÃO
A ponte possui uma extensão aproximada de 45,00 m com duas (2) faixas de
rolamento, contando também com o passeio de pedestres no lado jusante da ponte, assim
como um guarda corpo metálico. No lado montante, não existe passeio de pedestres, sendo
a sua delimitação feita através de uma barreira de segurança tipo “New Jersey” em
concreto estrutural, utilizada como guarda, em obras de arte (Figura 20).
FIGURA 20 - Vista do Pavimento e Passeio na Av. Júlia Lopes

(Fonte: Google Earth, 2019)

A ponte possui três (3) vãos (tramos) em sua superestrutura, apoiados no vão central
em dois blocos de coroamento compondo a mesoestrutura, onde cada um contempla como
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parte de sua infraestrutura dois possíveis tubulões com diâmetro não definidos na vistoria,
reforçando e observando que não tivemos acesso aos projetos e a metodologia executiva
de toda ponte.
Com relação aos tramos entre o vão central e suas “cabeceiras” observa-se que:
No encontro, no lado do bairro das rendeiras (Figura 21), fica nítida a presença de
dois possiveis tubulões na infraestrutura de apoio da meso e da superestrutura, não sendo
possível identificar, diferente do vão central, o bloco de coroamento dos mesmos, sendo
sim visualizada uma parede de contenção do aterro, em concreto, que funciona também
como o apoio da superestrutura. Verifica-se que abaixo desta parede de concreto, foi
também construída uma contenção em pedra argamassada, sem função estrutural para a
estrutura da ponte, servindo para evitar a erosão no talude entre a parede de apoio e o leito
do rio.
FIGURA 21 - Vista Inferior da Ponte com Enfâse no Lado do Bairro das Rendeiras

(Fonte: CREA-PE, 2019)
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No encontro, no lado do bairro Deputado José Liberato (Figura 22), não foi possivel
realizar a inspeção visual, devido a falta de acesso, e a impossibilidade de visualização das
estruturas de fundação pela grande quantidade de vegetação também, no seu entorno.
FIGURA 22 - Vista Inferior da Ponte com Enfâse no Lado do Bairro Deputado José Liberato

(Fonte: CREA-PE, 2019)

No lado do bairro Depeutado José Liberato, não foram identificados danos na
superestrutura, onde a única anomalia foram manchas de carbonatação na face lateral do
tabuleiro.
FIGURA 23 - Vista Lateral da Ponte (Manchas de Carbonatação)

(Fonte: CREA-PE, 2019)
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No lado do bairro das rendeiras, o concreto apresenta características de
homogeneidade, livre de manchas de carbonatação e sinais de corrosão tanto na parede
de contenção (área visivel) como na superestrutura. O ponto que mais requer atenção é o
fato do aterro entre o muro de pedra e a parede de apoio em concreto da ponte, apresentar
em toda sua extensão, ausência de vegetação e/ou de algum tipo de proteção mecânica
ou revestimento, estando este trecho com ausência de material, por carreamento, ou por
furto, e já apresentando erosão acentuada (Figura 24).
FIGURA 24 - Erosão no Aterro da Cabeceira da Ponte

(Fonte: CREA-PE, 2019)

Observa-se também, que o muro de contenção em pedra argamassada apresenta
sinais de erosão em sua base, o que pode ser agravado pela elevação do nível do rio
Ipojuca, ocorrendo o carreamento de solo e aumentando o risco a estrutura de contenção
(Figura 25 e 26).
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FIGURA 25 - Vista da Contenção em Pedra Argamassada e Aterro Erodindo

(Fonte: CREA-PE, 2019)

FIGURA 26 - Trecho Abaixo do Muro com Sinais de Erosão

(Fonte: CREA-PE, 2019)
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CONCLUSÃO
Por ocasião da “Inspeção Visual”, realizada na Blitz, fica importante ressaltar e
destacar, que não tivemos acesso aos projetos, e a metodologia executiva da construção
desta ponte, bem como dos cálculos estruturais ou demais projetos, e documentos
pertinentes. Aparentando, sua fundação ter sido executada em tubulões, os quais são
travados por um bloco de coroamento em sua mesoestrutura do vão central, e paredes de
contenção e apoio nas cabeceiras, onde por fim, se acomoda o tabuleiro da ponte
(superestrutura).
Sendo efetivamente estas conclusões, baseadas nas condições visuais da estrutura
como um todo, e respaldadas e reforçadas pelas observações relativas, principalmente ao
que específica às normas de estrutura, e as características semelhantes de pontes da
região.
Concluimos também que a função desta ponte, cumpre o seu devido papel para
região, sendo fundamental, e permitindo a circulação de veículos e pedestres. Sendo uma
solução de mais alto custo de execução, porém com uma vida útil bastante longa, dentre
outras soluções possíveis, e que requer pouca intervenção de manutenção, beneficiando a
população em geral, e permitindo um fluxo mais fácil na região, devendo ser sempre mais
bem cuidada e monitorada, pelos entes públicos e pela população em geral.
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RECOMENDAÇÕES
Recomendamos como ponto fundamental e crucial nesta região, o maior cuidado no
monitoramento das irregularidades ao longo das margens do rio, bem como das suas obras
e estradas, agindo os orgãos competentes, com mais rigor, na preservação das matas
ciliares, na conservação das obras, e no impedimento do avanço predatório nas margens
do Ipojuca, referente a aterros e construções irregulares, supressão irregular e inapropriada
dos materias arenosos proximos as pontes e ao longo do leito dos rios, bem como referente
também ao despejo irregular de esgotos, devendo como recomendação, ser também
exigido e cobrado da população em geral seu papel neste cuidado, e principalmente na
preservação do Rio, para que ele venha ao longo dos seus 320km em situação de maior
normalidade, e que possa num futuro se tornar um rio com mais vida e menos sofrido.
Não podendo faltar às recomendações relativas aos investimentos dos governos, tão
e tanto beneficiados por este rio, ressaltando-se a grande necessidade de maiores
investimentos, em melhorias em geral, em fiscalização, em preservação, e principalmente
em investimentos em obras de saneamento Básico e de Infraestruturas adequadas, bem
como na munutenção em geral.

Equipe Técnica:
Evandro de Alencar Carvalho – Engenheiro Civil
André Gomes Buonafina – Engenheiro Civil
Ramon Duque Ferraz Burgos – Engenheiro Civil
Jorge Wanderley Souto Ferreira – Engenheiro Civil
Hilda Wanderley Gomes – Engenheira Civil
Marcella Teixeira Guimarães – Engenheira Civil
Aldenice Oliveira de Almeida Koga – Engenheira Civil
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PONTE DO COMÉRCIO EM GRAVATÁ-PE
LOCALIZAÇÃO
A Ponte do Comércio fica localizada na área urbana do município de Gravatá,
estando situada sobre o rio Ipojuca e é georeferenciada pelas coordenadas 8°12'06"S e
35°33'59"W. O acesso a ela se dá pela Rua Manoela Castor Rosas, no centro comercial de
Gravatá e interliga os bairros do Centro e 15 de Novembro (Figura 27).
FIGURA 27 - Vista Superior da Ponte do Comércio em Gravatá

(Fonte: CREA-PE, 2019)

HISTÓRICO
A ponte em questão tem suma importância para os que ali trafegam, garantindo a
circulação de pessoas e mercadorias (Figura 28) entre o centro histórico de Gravatá e os
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demais bairros no outro lado do rio Ipojuca, em especial o bairro 15 de Novembro. Durante
a inspeção, foi verificado a circulação de veículos pesados sobre a ponte.
FIGURA 28 - Vista da Ponte da Agrovila na Barra de Guabiraba

(Fonte: Google Earth, 2019)

METODOLOGIA
Toda a inspeção foi feita pelo corpo de engenheiros civis do CREA-PE, e teve seu
início pela parte superior da estrutura, no pavimento e calçadas. Pelo lado do bairro do
Centro, o acesso a parte inferior da ponte não foi possível. Entretanto, pelo lado do bairro
Quinze de Novembro, foi tido acesso até a parte inferior da estrutura, podendo ser
verificados os aterros, as contenções, os pilares, as vigas, os tabuleiros e parte das
fundações.
CARACTERIZAÇÃO
Tendo uma fundamental importância para o centro de Gravatá, a ponte contém uma
extensão de aproximadamente 85,00 m com duas faixas de rolamento e passeios de
pedestres com guarda corpo de concreto em ambos os lados. Nas extremidades, ela possui
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cabeceiras em alvenaria de bloco maciço, com abas laterais de pedra argamassada no lado
montante (Figura 29).
FIGURA 29 - Cabeceira e Abas da Ponte do Comércio no Lado Montante do Bairro 15 de Novembro

(Fonte: CREA-PE, 2019)

A ponte possui cinco (5) vãos, com quatro (4) pilares parede (Figura 30) construídos
com alvenaria de blocos maciços apoiados em sapatas corridas. Os pilares possuem forma
pontiaguda no lado a montante, visando reduzir a influência das correntezas do rio, e o
acúmulo de resíduos, em épocas de cheia.
Na inspeção da parte inferior da ponte, foram identificadas diversas manifestações
patológicas que evidenciam a falta de manutenção e degradação em níveis avançados da
estrutura. A contenção (Figura 31) apresenta várias fissuras em 45º, além de
desplacamento do revestimento argamassado na superfície.
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FIGURA 30 - Pilares e Vãos da Ponde do Comércio

(Fonte: CREA-PE, 2019)
FIGURA 31 - Contenção da Cabeceira no Lado do Bairro 15 de Novembro

(Fonte: CREA-PE, 2019)
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Analisando a estrutura e o corpo da ponte do comércio, é notável a quantidade de
armaduras corroídas e expostas ao longo do tabuleiro, vigas e transversinas (Figura 32).
As corrosões nas longarinas estavam presentes em todo o comprimento da peça estrutural,
caracterizando uma corrosão generalizada em todo o aço da mesma.
FIGURA 32 - Vigas Longarinas, Transversinas e Tabuleiro da Ponte do Comércio com a Presença de
Armaduras Corrompidas e Expostas

(Fonte: CREA-PE, 2019)

A parte inferior da estrutura, mais especificamente o tabuleiro, também apresenta
desplacamento de concreto excessivo e diversos pontos de corrosão, inclusive com áreas
com sinais de reparos executados (Figura 33) de forma grosseira e sem o devido respaldo
nas Normas Brasileiras – NBR 6118/2014 no tratamento técnico.
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FIGURA 33 - Peças Estruturais com Concreto Desplacado, Armaduras Corroídas e Sinais de Reparos no
Tabuleiro

(Fonte: CREA-PE, 2019)

A peça estrutural com níveis de degradação mais grave foi uma transversina próxima
à cabeceira (Figura 34), com um profundo desplacamento de concreto na sua face inferior
e que levou a redução da seção da transversina no ponto onde a mesmo recebe maior
esforço de flexão. Também é notável a redução da seção das barras de aço, com sinais de
corrosão tão acentuados que existe a suspeita de que a barra já tenha rompido.
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FIGURA 34 - Vigas Transversina com Níveis Elevados de Degradação no Aço e Concreto

(Fonte: CREA-PE, 2019)

Na verificação das partes expostas das fundações, foi notado que o concreto
utilizado apresenta vazio e nicho de concretagem (Figura 35), podem ter sido causados por
falhas de concretagem ou em caso da utilização de um concreto de baixa qualidade, devido
a ação da água como acarreadora da pasta de cimento do concreto. Também é evidente a
perda do revestimento de argamassa nos pés do pilar (Figura 35), expondo os blocos
maciços de alvenaria a ação das correntezas.
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FIGURA 35 - Parte da Fundação Exposta e Base do Pilar de Alvenaria

(Fonte: CREA-PE, 2019)

CONCLUSÃO
Por ocasião da “Inspeção Visual”, realizada na Blitz, fica importante ressaltar e
destacar, que não tivemos acesso aos projetos, e a metodologia executiva da construção
desta passagem, bem como dos cálculos estruturais ou demais projetos, e documentos
pertinentes.
Sendo efetivamente estas conclusões, de forma in loco durante a Blizt do CREA-PE,
baseadas nas condições visuais da estrutura como um todo, e respaldadas e reforçadas
pelas observações relativas, principalmente ao mau uso das áreas que margeiam o leito do
rio, estando suas “vazantes” bastantes comprometidas, com aterros, construções
irregulares e esgotos a céu aberto sendo jogados direto em suas margens, com supreção
das matas ciliares ao longo do rio, denotando e ratificando este mau uso, bem como
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servindo as vazantes, para descarte de lixo, de resíduos de obra, como também a utilização
de equipamento bombeável para uso na indústria e em irrigação de agricultura familiar.

RECOMENDAÇÕES
De acordo com a NBR 6118/2014, recomendamos como ponto fundamental e crucial
nesta região, o maior cuidado no monitoramento das irregularidades ao longo das margens
do rio, bem como das suas obras e estradas, agindo os órgãos competentes, com mais
rigor, na preservação das matas ciliares, na conservação das obras, e no impedimento do
avanço predatório nas margens do rio Ipojuca, referente a aterros e construções irregulares,
supressão irregular e inapropriada dos materias arenosos próximos às pontes e ao longo
do leito dos rios, bem como referente também ao despejo irregular de esgotos, devendo
como recomendação, ser também exigido e cobrado da população em geral seu papel
neste cuidado, e principalmente na preservação do rio, para que ele venha ao longo dos
seus 320 km em situação de maior normalidade, e que possa num futuro se tornar um rio
com mais vida e menos sofrido.
Não podendo faltar às recomendações relativas aos investimentos dos governos, tão
e tanto beneficiados por este rio, ressaltando-se a grande necessidade de maiores
investimentos, em melhorias em geral, em fiscalização, em preservação, e principalmente
em investimentos em obras de saneamento básico e de infraestruturas adequadas, bem
como na manutenção em geral, conforme recomendações da ABNT.

Equipe Técnica:
Evandro de Alencar Carvalho – Engenheiro Civil
André Gomes Buonafina – Engenheiro Civil
Ramon Duque Ferraz Burgos – Engenheiro Civil
Jorge Wanderley Souto Ferreira – Engenheiro Civil
Hilda Wanderley Gomes – Engenheira Civil
Marcella Teixeira Guimarães – Engenheira Civil
Aldenice Oliveira de Almeida Koga – Engenheira Civil
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ANEXO B
Diagnóstico Preliminar da Situação do Ecosistema do Rio Ipojuca/ PE
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RELATÓRIO DE ENGENHARIA FLORESTAL
INTRODUÇÃO
O nome Ipojuca tem origem na antiga língua Tupi, sendo formado a partir da junção
das palavras ‘y (água), apó (raiz) e îuka (podre), significando “água das raízes podres” ou
até mesmo água turva ou barrenta.
O rio Ipojuca situa-se no estado de Pernambuco abrangendo 45 municípios. Fica
localizado entre os paralelos 08º09’50” e 08º40’20” de latitude sul e os meridianos 34º57’52”
e 37º02’48” de longitude oeste de Greenwich e cobre uma superfície total de 3.435,34 km²,
ou seja, 3,49% do território de Pernambuco. Apresenta extensão de cerca de 320 km,
cortando as regiões fisiográficas do sertão, agreste, mata sul e metropolitana de
Pernambuco, tendo sua nascente na Serra do Pau D’arco, município de Arcoverde. É
intermitente desde sua nascente até as proximidades de Caruaru e daí em diante torna-se
perene.
Diante de toda extensão, o rio passa por diferentes formações florestais como,
Caatinga, Mata Atlântica, Manguezal e Restinga, evidenciando sua importância as
comunidades locais que sobrevivem sob sua influência. Apesar de toda importância
econômica, social e ambiental, o descaso da própria comunidade e dos governantes,
levaram o rio ao longo dos anos, ao aumento da poluição por resíduos sólidos,
assoreamento, retirada de mata ciliar, tornando-o o 3º rio mais poluído do Brasil.

OBJETIVO
Avaliar e diagnosticar as problemáticas do rio Ipojuca gerando relatório para
subsidiar políticas públicas de recuperação da Bacia.

METODOLOGIA
A metodologia aplicada foi realizada na extensão do rio desde sua nascente até a
foz. O diagnóstico se baseou com visita in loco com auxílio de Veículo Aéreo Não-Tripulado
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(VANT). O relatório técnico teve como fundamento a visualização das características do
âmbito da Engenharia Florestal dentro do contexto do rio.
RESULTADOS - NASCENTE
Problemas encontrados
O rio, em sua nascente, encontra-se em estágio intermitente até as proximidades de
Caruaru. Sua nascente se inicia em Arcoverde, Sertão de Pernambuco. No trabalho
realizado em campo foram observados processos erosivos em sulcos próximos a nascente.
Foi encontrada atividade antrópica com retirada de espécies florestais e resquícios de
queimada. Foram visualizadas diversas espécies de Schinopsis brasiliensis (Baraúna),
porém sendo retiradas. A área do entorno a nascente não possui proteção e nem
informação da sua localização (Figura 36).
FIGURA 36 - Atividades Antrópicas (Retirada da Flora e Queimadas)

(Fonte: CREA-PE, 2019)

Alguns moradores das comunidades locais nos ajudaram a localizá-la e
demonstraram preocupação em relação a proteção da área, esquecida pelo poder público.
A proteção da nascente está fundamentada em lei sob o que rege o Novo Código Florestal
no Art 4º inciso IV onde afirma que as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água

Página | 66

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO – CREA-PE

Av. Gov. Agamenon Magalhães, 2978; Espinheiro - Recife/PE. CEP: 52.020-000

perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta)
metros devem ser protegidas.

Recomendações
A área em torno da nascente deve ser sinalizada, é recomendável que seja alocado
um marco geodésico. A partir da marcação, toda a área do entorno deve ser sinalizada e
protegida. Outra proposta é a recuperação da área degradada. Aumentar a fiscalização
para combater o desmatamento ilegal e queimada. Por fim recomenda-se o incentivo a
educação ambiental em escolas envolvendo toda a comunidade local.
RESULTADOS – BARRAGEM PEDRO MOURA JÚNIOR
Problemas encontrados
Na Barragem Pedro Moura Júnior em Belo Jardim-PE, foi relatado presença de
antropismo, como retirada de areia de uma das suas calhas, o que pode ocasionar o
assoreamento do rio. Algumas propriedades estão retirando água da barragem para
irrigação agrícola. Não foi encontrada mata ciliar preservando o entorno da barragem (a
qual encontra-se em seu volume morto) (Figura 37). Foi averiguado também ausência de
placa indicativa proibindo atividades antrópicas no entorno da barragem.

FIGURA 37 - Atividades Antrópicas (Presença de areia na calha da barragem e ausência de mata ciliar)

(Fonte: CREA-PE, 2019)

Página | 67

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO – CREA-PE

Av. Gov. Agamenon Magalhães, 2978; Espinheiro - Recife/PE. CEP: 52.020-000

Recomendações
É recomendado que seja inserida placa indicativa de proteção, pois existe a
necessidade de uma maior inserção de educação ambiental na comunidade do entorno.
Aumento da fiscalização das atividades humanas, principalmente aquelas ligadas à retirada
de areia do rio sem autorização. Recuperar a área com espécies florestais nativas seguindo
a legislação metodológica vigente no Estado de Pernambuco.
RESULTADOS – CARUARU
Problemas encontrados
Um dos pontos mais críticos encontrados ao longo do percurso do rio foi no município
de Caruaru. O rio se transforma único e exclusivamente em esgoto a céu aberto, devido ao
despejo de esgoto in natura. Foram encontradas ausência de mata ciliar e parte que resta
é de apenas uma única espécie (Algaroba), isso, principalmente, se dá devido ao nível de
desmatamento ser intenso. O rio assumiu em certas ocasiões como parte de terreno baldio
e depósito de entulho. Foram encontradas diversas bocas de esgotos lançando resíduos
ao longo da bacia. As margens do rio encontram-se assoreadas devido a falta de controle
de zoneamento urbano. A mata ciliar foi retirada e substituída por casas irregulares (Figura
38).
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FIGURA 38 - Atividades Antrópicas (Grande degradação do Rio)

(Fonte: CREA-PE, 2019)

Recomendações
É estritamente necessário o investimento em saneamento básico na cidade, assim
retirando o despejo de esgoto no rio. Faz-se necessário a retirada de todas as ocupações
irregulares e a partir dai submeter ao processo de restauração florestal seguindo o que
preceitua o novo código florestal. Outra ação importante é a fiscalização no combate ao
desmatamento ilegal, queimadas e despejo de resíduos no rio. Sugere-se a colocação de
placas indicando áreas de recuperação florestal. E ao mesmo tempo, deve-se realizar uma
ação permanente de educação ambiental junto às comunidades que vivem a margem do
rio.
RESULTADOS – GRAVATÁ
Problemas encontrados
No município de Gravatá, a situação permanece a mesma que Caruaru, o despejo
de esgoto in natura continua intenso. O rio encontra-se assoreado, com presença de várias
irregularidades no uso e ocupação do solo. A mata ciliar é inexistente, com presença de
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compactação do solo, retirada de madeira e em alguns momentos não é possível observar
o rio por consequência da alta concentração de baronesas. Dessa forma, faz jus em ser o
3º rio mais poluído do Brasil (Figura 39).
FIGURA 39 - Atividades Antrópicas (Rio Ipojuca – 3° mais poluído do Brasil)

(Fonte: CREA-PE, 2019)

Recomendações
As mesmas considerações formalizadas para o município de Caruaru podem ser
realizadas para o município de Gravatá. É estritamente necessário o investimento em
saneamento básico na cidade, assim retirando o despejo de esgoto no rio. Faz-se
necessário a retirada de todas as ocupações irregulares e a partir dai submeter ao processo
de restauração florestal seguindo o que preceitua o novo código florestal. Outra ação
importante é a fiscalização no combate ao desmatamento ilegal, queimadas e despejo de
resíduos no rio. Sugere-se a colocação de placas indicando áreas de recuperação florestal.
E ao mesmo tempo, deve-se realizar uma ação permanente de educação ambiental junto
s comunidades que vivem a margem do rio.
RESULTADOS – MURO ALTO / IPOJUCA
Problemas encontrados
A importância de se manter preservada as áreas de manguezais, matas ciliares e
restingas ficam evidentes nesse trecho. Os recursos hídricos encontram-se preservados
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nessa área, pode-se observar rica fauna e matas preservadas. Entretanto, o antropismo
também se fez presente. É notória a pressão exercida pelas atividades humanas nessa
região. Foi possível observar presença de queimada, inclusive criminosa em espécies
florestais, não foi encontrada nenhuma placa de proteção, ou de informação a respeito da
importância de se manter a área bem preservada. A área encontra-se antropizada devendo
o poder público realizar intervenções para que danos ambientais graves e constantes não
ocorram (Figura 40).
FIGURA 40 - Atividade Antrópica (Presença de queimadas com a retirada de madeira)

(Fonte: CREA-PE, 2019)

Recomendações

A área da foz necessita de proteção à fauna e flora existente no local. Colocação de
placa de informação referente à área de proteção é recomendada para fixar no local. Faz
necessário maior combate de fiscalização ao desmatamento ilegal e queimada. Deve-se
restringir a entrada de pessoas ao local. Recomenda-se a recuperação e restauração da
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área com prática de plantio de espécies nativas. E por fim, fazer um trabalho de educação
ambiental com visitantes e comunidade local.

Equipe Técnica:
Emanuel Araújo Silva – Engenheiro Florestal
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RELATÓRIO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA
INTRODUÇÃO
O rio Ipojuca, possui extensão aproximada de 320 km, direção preferencial oesteleste e nasce na Serra do Pau D’arco, município de Arcoverde, sendo considerado
intermitente desde sua nascente até as proximidades de Chã Grande, a partir da qual se
torna perene. Seus principais afluentes são, pela margem direita: riacho Liberal, riacho
Papagaio, riacho Pau Santo e rio do Mel; pela margem esquerda: riacho Ângelo Novo,
riacho da Onça, riacho dos Mocós, riacho do Meio e riacho Pata Choca (CPRH, 2012). O
ambiente que no qual se insere o rio Ipojuca é considerado complexo, onde se observam
contrastes climáticos, de relevo, de solos, de cobertura vegetal e socioeconômica (APAC,
2012). No seu percurso, esse rio atravessa diversos municípios do agreste pernambucano,
tais como Sanharó, Belo Jardim, São Caetano e Caruaru, dos quais recebe diversos
despejos de poluentes. Sendo considerado um dos rios mais poluídos do Brasil.
Com a ocorrência de secas periódicas que estabelecem regimes intermitentes aos
rios, tornando as áreas mais próximas as margens dos cursos d`agua, nascentes, lagoas e
alagados, disputadas para a agropecuária, justamente devido à maior concentração de
água ao longo do ano. Anteriormente cobertas por uma densa e rica floresta, chamada mata
ciliar, foram quase totalmente destruídas. As matas ciliares cumprem uma excelente função
junto aos corpos hídricos, tornando-os mais limpos, evitando o assoreamento e mantendo
a água por mais tempo no local, através da infiltração e diminuição da evaporação. Estas
são protegidas por Lei 12.651/2012 (Código Florestal), como Áreas de Preservação
Permanente.

OBJETIVO
O objetivo desta BLITZ foi diagnosticar os principais fatores que corroboram para a
poluição do rio Ipojuca, mais precisamente no perímetro que compreende o município de
Arcoverde em sua nascente até a sua Foz em Ipojuca, percorrendo toda a sua extensão,
se propondo a avaliar a real situação em que o rio se encontra, acerca dos fatores
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responsáveis pela degradação do referido rio, o qual se destaca por ser um dos rios mais
poluídos do Brasil.

NASCENTE DO RIO IPOJUCA
A nascente do rio Ipojuca, fica localizada no município de Arcoverde (Ipojuca), entre
as localidades de Pedreiras e Lagoa, a uma altitude de 876 metros. Segue a direção geral
oeste-leste, da nascente até a cidade de Chã Grande, onde inflete para sudeste, mantendose nessa direção até a sua foz ao sul do Porto de Suape. O percurso do rio Ipojuca, com
cerca de 320 km, segue um regime fluvial intermitente, tornando-se perene a partir do seu
médio curso, nas proximidades da cidade de Caruaru. Seus principais afluentes, pela
margem direita são os riachos Liberal, Taquara e do Mel, e, pela margem esquerda, os
riachos do Coutinho, dos Mocós, do Muxoxo e Pata Choca. O riacho Liberal, seu afluente
mais importante, tem suas nascentes no município de Alagoinha. O Ipojuca drena, ao longo
dos seus 47 km de extensão, áreas dos municípios de Alagoinha, Pesqueira e Sanharó, e
deságua no rio Ipojuca.
Nesse percurso, o Ipojuca banha várias cidades dentre as quais se destacam
Pesqueira, Sanharó, Belo Jardim, Tacaimbó, São Caetano, Caruaru, Bezerros e Gravatá
(no Agreste), Chã Grande, Primavera, Escada e Ipojuca (na Zona da Mata).

MATA CILIAR
A mata ciliar é uma área de preservação permanente - APP, que constitui um
importante suporte de segurança para o equilíbrio do ecossistema e suas relações
intrínsecas, estando associada ao manejo e conservação dos recursos naturais.
Conforme disposição da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, caput,
“todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo imposta ao Poder
Público e a toda coletividade o dever de defesa e preservação para presentes e futuras
gerações”. Uma vez imposto tal dever, é ressalvado ao Poder Público que proceda à
efetividade desse direito, definindo espaços territoriais e componentes a serem
especialmente protegidos, em todas as unidades da federação, consoante se verifica no
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§1º, inciso III, do renomado artigo. “§1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe
ao Poder Público: (...) III-definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e
seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão
permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a
integridade dos atributos que justifiquem a sua proteção”. Em suma, é dever do Poder
Público a definição das áreas de preservação permanente, como meio de efetivar o direito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Assim sendo, o Código Florestal, Lei 12.651
de 2012, estabelece a definição de áreas de preservação permanente em seu artigo 4º,
com a seguinte redação: “Art. 4°. Considera-se Área de Preservação Permanente, em
zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei: I - as faixas marginais de qualquer curso
d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do
leito regular, em largura mínima de: (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012). a) 30 (trinta)
metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura; b) 50 (cinquenta)
metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;
c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos)
metros de largura; d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200
(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos
d’água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros”; As áreas de preservação
permanente têm por principal objetivo a preservação de recursos hídricos, proteção do solo,
dentre outras funções, visam assegurar também o bem-estar das populações humanas.

VISTORIA DA NASCENTE À FOZ DO RIO IPOJUCA
Foi realizada uma blitz, por vários profissionais do CREA nos dias 03, 04 e 05 de
novembro de 2019, na extensão das margens do rio Ipojuca, que teve início na sua
nascente em Arcoverde e finalizou, na sua foz em Ipojuca, a qual foram analisados diversos
aspectos agronômicos, físicos, químicos, ambientais, florestais e econômicos.
Foi verificado in loco, que a nascente do rio Ipojuca (Figura 41), não há vertedouro
perene, e sim, por ocasião das chuvas temporárias, encontra-se atualmente circundado por
vegetação típica da caatinga, caracterizada por presença de espécies xerófilas, decíduas
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e caducifólias em grande número composta por espinhos e abundância de cactáceas e
bromeliáceas: Facheiro (Pilosocereus pachycladus, P. magnificus, P. fluvilantes),
Mandacaru

(Cereus

jamacaru),

Jurema

Preta

(Mimosa

tenuiflora),

Xique-xique

(Pilosocereus gounellei), Palma Miúda (Opuntia cochenillifera), Ipê (Handroanthus albus),
Macambira (Bromélia laciniosa), Coroa de Frade (Melocactus zehntneri), Baraúnas
(Schinopsis brasiliensis) e Umbuzeiro (Spondia tuberosa).

FIGURA 41 - Marco Zero da Nascente do Rio Ipojuca
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(Fonte: CREA-PE, 2019)

Pode-se observar que no leito do rio perto da nascente não há presença de água e
de acordo com o proprietário da fazenda onde esta localizada a nascente (Figura 42), não
chove há 10 anos, só quando enche as barragens é que se vê água na nascente.
Verificou-se também, que existe a presença de queimadas e desmatamento nas
áreas próximas da nascente.
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FIGURA 42 - Foto da Área Próxima a Nascente

(Fonte: CREA-PE, 2019)

O Código Florestal, Lei 12.651 de 2012, estabelece a definição de áreas de
preservação permanente em seu artigo 4º, com a seguinte redação: “Art. 4°. Considera-se
Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:
IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja sua
situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros”; (Redação dada pela Lei nº
12.727, de 2012).
Foram realizadas as avaliações da mata ciliar ao longo do perímetro urbano nos
municípios de Belo Jardim, Caruaru (Figura 43) e Gravatá.
Na sequência, foram identificadas, in loco, as situações que geram impactos
ambientais negativos, tais como: a remoção da vegetação nativa e da fauna da mata ciliar;
o lançamento inadequado de efluentes industriais; depósitos de resíduos sólidos; atividades
agrícolas; processos erosivos; construções irregulares; presença de animais de grande e
médio porte (Figura 44 a 47).
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No percurso das áreas, foram observadas espécies vegetais, como: Mamona
(Ricinus communis L.), Algaroba (Prosopis juliflora), Mandacaru (Cereus jamacaru),
Juazeiro (Ziziphus joazeiro), Craibeira (Tabebuia aurea), Baraúna (Schinopsis brasiliensis),
Barriguda (Ceiba glaziovii), Ipê Amarelo (Tabebuia serratifolia), Trapiá (Crataeva tapia). A
observação da composição de espécies vegetais demonstra baixa diversidade de espécies
nativas, com existência de áreas preservadas e áreas de clareiras, com grande supressão
da mata ciliar e com um vasto quantitativo de espécies exóticas.
O nível de degradação mostrou-se consideravelmente elevado nos trechos que
compreende os municípios. Estima-se que em alguns trechos existam milhões de
coliformes fecais por mililitro nas águas do rio Ipojuca, apresentando-se eutrofizado, devido
às concentrações de fósforo e nitrogênio amoniacal superiores ao limite estabelecido pela
Resolução CONAMA n° 357/2005, resultante da poluição causada pelo lançamento de
esgotos domésticos. Estes corpos d’água apresentam qualidade da água ruim.
Com relação ao uso indiscriminado na irrigação com a água do rio Ipojuca nas hortas
(Figura 46), vale salientar que esta água, quando contaminada por efluentes não tratados,
principalmente esgoto doméstico, é um dos meios mais eficientes de transmissão e
disseminação de doenças ao homem, podendo ocorrer microorganismos patogênicos,
como Escherichia coli, Salmonellas e parasitas intestinais, em hortaliças e frutas
consumidas pela população.
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EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS

FIGURA 43 - Vista da Mata Ciliar em Cararu

(Fonte: CREA-PE, 2019)
FIGURA 44 - Vista Parcial do Bananal

(Fonte: CREA-PE, 2019)
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FIGURA 45 - Vista Mata Ciliar

(Fonte: CREA-PE, 2019)

FIGURA 46 - Vista Horta Irrigada

(Fonte: CREA-PE, 2019)
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FIGURA 47 - Vista Ocupação Imobiliária

(Fonte: CREA-PE, 2019)

Durante a vistoria não foi observada a presença de aplicação de defensivos
químicos, nem as embalagens sendo lançadas no rio Ipojuca.
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A FOZ DO RIO IPOJUCA
De acordo com as fotos (Figura 48) a foz encontra-se preservada, só em um trecho
um pouco próximo é que se identificaram queimadas e derrubada de coqueiros (Figura 49),
que pode ser feito um novo plantio.
FIGURA 48 - Foz do Rio Ipojuca

(Fonte: CREA-PE, 2019)
FIGURA 49 - Atividade Antrópica (Queimadas e Derrubada de Coqueiro) Próximo à Foz do Rio Ipojuca

(Fonte: CREA-PE, 2019)
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De acordo com o contexto, faz-se necessário estudo hidrográfico do rio Ipojuca com
o objetivo de identificar as áreas de desmatamento, fazendo-se o georeferenciamento das
áreas para conservação.
No intuito de recuperar a mata ciliar, faz-se necessário o plantio de mudas através
do método da nucleação que é um dos métodos mais praticados, principalmente por
fornecer uma boa densidade inicial de plantas.
O plantio de mudas com espécies nativas, é uma prática muito eficaz, por favorecer
a rápida cobertura do solo e garantir a renovação da floresta, conservando-se também as
margens evitando erosão e assoreamento do rio;
Acompanhamento técnico nas práticas agropecuárias envolvidas em todo percurso
do rio, tais como: conservação do solo, sistema de plantio, irrigação, uso de defensivos e
sistema de criação.
Plano ambiental de conservação e uso do entorno do rio Ipojuca;
Propor políticas e medidas ambientais que visem à revitalização do rio, visto que, é
dever de todos zelar pela sua defesa,
Programa de Educação Ambiental, visando práticas de conservação do rio e das
áreas de APPs, juntamente com as crianças nas escolas.
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Ivo Câmara Cavalcante – Engenheiro Agrônomo
Rosemary Sales Machado – Engenheira Agrônoma

Página | 85

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO – CREA-PE

Av. Gov. Agamenon Magalhães, 2978; Espinheiro - Recife/PE. CEP: 52.020-000

RELATÓRIO DE ENGENHARIA DE PESCA
INTRODUÇÃO
A bacia do rio Ipojuca abrange os municípios de Alagoinha (parte), Altinho (parte),
Amaraji (parte), Arcoverde (parte), Belo Jardim (sede), Bezerros (sede), Caruaru (sede),
Cachoeirinha (parte), Chã Grande (sede), Escada (sede), Gravatá (sede), Ipojuca (sede),
Pesqueira (parte), Poção (sede), Pombos (parte), Primavera (sede), Riacho das Almas
(parte), Sairé (parte), Sanharó (sede), São Bento do Una (parte), São Caetano (sede),
Tacaimbó (sede), Venturosa (parte), Vitória de Santo Antão (parte). Possui 63.514,35 km²
de área de drenagem, com uso da água para abastecimento público, recepção de efluentes
domésticos e recepção de efluentes agroindustrial e industrial.

CARUARU
A Equipe de fiscalização chegou em Caruaru no dia 04/11/2019, para fazer as
primeiras coletas no rio Ipojuca (Figura 51), que corta essa cidade (Figura 50). As
características visuais da água do Rio mostraram alto grau de eutrofização por matéria
orgânica, dificultando a sobrevivência de espécies de peixes e crustáceos. No entanto, foi
observada a presença de macrófitas aquáticas Eichhornia crassipes, essas macrófitas,
quando em grandes concentrações consomem o oxigênio prejudicando os peixes e como
são flutuantes bloqueiam toda a superfície impedindo a penetração de luz. Além da
presença de grande quantidade de lixo e esgoto lançados no Rio (Figura 52 a 54).
FIGURA 50 - Rio Ipojuca Corta a Cidade de Caruaru
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(Fonte: Google Maps, 2019)
FIGURA 51 - Primeira Coleta de Amostra de Água no Rio Ipojuca em Caruaru

(Fonte: CREA-PE, 2019)
FIGURA 52 - Lixo Depositado na Margem do Rio Ipojuca no Centro de Caruaru

(Fonte: CREA-PE, 2019)
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FIGURA 53 - Lixo Depositado no Leito do Rio Ipojuca no Centro de Caruaru

(Fonte: CREA-PE, 2019)
FIGURA 54 - Esgotos Lançados no Rio Ipojuca em Caruaru

(Fonte: CREA-PE, 2019)
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Em seguida foi realizada uma visita na Estação de Tratamento de Esgoto ETE da
Compesa (Figura 55), onde foi relatado que a cidade tem 43% de tratamento de esgoto. No
entanto, essa estação lança a água tratada (bruta) no leito do rio Ipojuca que já está
totalmente eutrofizado, (processo através do qual um corpo de água adquire níveis altos de
nutrientes, esp. fosfatos e nitratos, provocando o posterior acúmulo de matéria orgânica em
decomposição).
FIGURA 55 - Estação de Tratamento de Efluentes da Compesa

(Fonte: CREA-PE, 2019)

Foram realizadas coletas de amostras da água do rio também após a ETE (Figura
56). Apenas cágados, que não dependem de retirar oxigênio da água, foram observados
sobrevivendo nessa água (Figura 57).
Os resultados das análises das amostras de água coletadas mostraram que metais
e sais minerais, apresentaram após a ETE uma leve diminuição em suas concentrações:
Ferro – coleta antes da ETE 1,06, após a ETE 0,74; Alumínio – coleta antes 1,34, após
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0,92; Magnésio – coleta antes 13,6, após 12,5; Potássio – coleta antes 24,5, após 21,1;
Sódio – coleta antes 14217, após 12317, estando todos acima dos limites recomendados.
A elevada quantidade de nutrientes na água, juntamente com a exposição à luz e
a temperaturas elevadas, favorece a multiplicação excessiva das cianobactérias, um
fenômeno chamado de floração, caracterizado pelo acúmulo de células que formam uma
camada verde na superfície da água. As florações de certas espécies de cianobactérias
também podem produzir uma grande variedade de metabólitos, incluindo hepatotoxinas
que interrompem as funções do fígado, neurotoxinas que levam à paralisia e
dermatotoxinas que irritam a pele. Vários destes metabólitos são potencialmente
cancerígenos. Embora estas toxinas tenham sido mais associadas com a mortalidade
animal, os humanos também podem ficar expostos por meio de atividades recreativas nos
corpos d’água afetados por florações de cianobactérias, do consumo de água produzida a
partir de recurso contaminado e/ou do consumo de alimentos que contenham
cianobactérias como ingrediente ou organismos capazes de acumular toxinas (peixes).
Quanto à contagem de cianobactérias, os resultados das análises mostraram que
antes da ETE de Caruaru a concentração foi de 413000 cel/mL e após 467000 cel/mL, ou
seja, a água após a ETE estava ainda mais tóxica do que antes. Isto provavelmente, pelas
contribuições de mais dejetos de esgotos, tornando a contribuição da água tratada da ETE
insignificante para melhoria da qualidade da água no rio.
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FIGURA 56 - Segunda Coleta Realizada no Rio em Caruaru

(Fonte: CREA-PE, 2019)
FIGURA 57 - Presença de Cágados no Rio Ipojuca

(Fonte: CREA-PE, 2019)
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GRAVATÁ
As coletas de água em Gravatá foram realizadas em dois pontos na Ponte do
Comércio, onde o rio corta a cidade (Figura 58). Nesses pontos foram observados uma
água com alto grau de eutrofização com presença de macrófitas (Figuras 59 e 60), com
vários pontos de despejo de esgotos sanitários (Figuras 61 a 64). Também foram
observados vários cágados, vivendo nessas águas bastante eutrofizadas, que segundo
populares, são alimentados pela população, além da alimentação de dejetos jogados pelos
esgotos.

FIGURA 58 - Rio Ipojuca Corta a Cidade de Gravatá

(Fonte: Google Maps, 2019)
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FIGURA 59 - Presença de Macrófitas na Superfície do Rio Ipojuca em Gravatá

(Fonte: CREA-PE, 2019)
FIGURA 60 - Presença de Macrófitas na Superfície do Rio Ipojuca em Gravatá

(Fonte: CREA-PE, 2019)
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FIGURA 61 - Despejo de Esgotos Sanitários no Leito do Rio Ipojuca em Gravatá

(Fonte: CREA-PE, 2019)

FIGURA 62 - Despejo de Esgotos Sanitários no Leito do Rio Ipojuca em Gravatá

(Fonte: CREA-PE, 2019)
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FIGURA 63 - Despejo de Esgotos Sanitários no Leito do Rio Ipojuca em Gravatá

(Fonte: CREA-PE, 2019)

FIGURA 64 - Despejo de Esgotos Sanitários no Leito do Rio Ipojuca em Gravatá

(Fonte: CREA-PE, 2019)
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FIGURA 65 - Concentração de Cágados no Rio Ipojuca, no Centro de Gravatá

(Fonte: CREA-PE, 2019)

FIGURA 66 - Cágado no Rio Ipojuca, no Centro de Gravatá

(Fonte: CREA-PE, 2019)
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Outro ponto visitado pela Equipe do CREA foi o trecho do Rio Ipojuca que passa
pelo Hotel Portal de Gravatá, onde foi observada a completa cobertura da superfície do rio
por marcrófitas aquáticas (Figura 67). O ecossistema indica desequilíbrio, o grande
número de plantas está diretamente ligado à poluição dos rios. A grande quantidade da
planta aquática impede que a luz do sol chegue até o fundo do rio onde ficam as algas,
responsáveis pela oxigenação da água que da vida aos peixes.
FIGURA 67 - Superfície do Rio Ipojuca Completamente Coberta por Macrófitas

(Fonte: CREA-PE, 2019)

Nesse ponto foi observada a presença de mamíferos, no caso a capivara, o maior
roedor do mundo, a capivara pode chegar a pesar 91 kg e medir até 1,2 m de comprimento
e 60 cm de altura (Figuras 68 e 69). Seus hábitos alimentares são bastante generalistas,
englobando várias espécies de plantas elas se aproveitam da alta concentração de matéria
orgânica na água, proveniente do esgoto doméstico.
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FIGURA 68 - Capivara Presente em Gravatá no Rio Ipojuca

(Fonte: CREA-PE, 2019)

FIGURA 69 - Capivara Presente em Gravatá no Rio Ipojuca

(Fonte: CREA-PE, 2019)
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Também foram observados nesse local, pontos de despejos de esgotos (Figura 70)
e casas de bombas para retirada de água do rio (Figura 71).
FIGURA 70 - Despejo de Esgotos Domésticos

(Fonte: CREA-PE, 2019)

FIGURA 71 - Casa de Bomba para Retirada de Água

(Fonte: CREA-PE, 2019)
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Os resultados das coletas (Figura 72), mostraram concentrações, no ponto 1: de
DBO 15,5 mg/L e DBQ de 112 mg/L e no ponto 2: DBO 29,5 mg/L e DBQ de 128 mg/L,
muito acima dos níveis toleráveis 4 e 40mg/L, respectivamente, representando o alto nível
de eutrofização dessas águas.
FIGURA 72 - Coleta de Água em Gravatá

(Fonte: CREA-PE, 2019)
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ESCADA
FIGURA 73 - Rio Ipojuca Corta a Cidade de Escada

(Fonte: Google Maps, 2019)

Os cianetos são os sais do hidrácido cianídrico (ácido prússico, HCN) podendo
ocorrer na água em forma de ânion (CN-) ou de cianeto de hidrogênio (HCN). Em valores
neutros de pH prevalece o cianeto de hidrogênio. Uma diferenciação analítica entre
cianetos livres e complexos é imprescindível, visto que a toxicidade do cianeto livre é muito
maior. Podem chegar às águas superficiais através dos efluentes das indústrias galvânicas,
de têmpera, de coque, de gás e de fundições. Os cianetos são altamente tóxicos e níveis
de 1,0 mg/L pode causar a morte de peixes em 20 minutos. Eles estão presentes em
diversos processos industriais.
Os níveis de cianetos registrados em Escada, foram normais 0,001 mg/L, referência
e encontrado < 0,001 mg/L, demostrando o baixo impacto da atividade industrial nesse
ponto do rio.
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Os níveis em Escada de DBO foram 10 vezes menores do que em Gravatá e o DBQ
20 vezes. DBO de referência 3 mg/L, encontrado na análise < 3 mg/L, e DQO de referência
5 mg/L, encontrado 6,4 mg/L. Se comparados aos encontrados em Gravatá, no ponto 2:
DBO 29,5 mg/L e DBQ 128 mg/L, mostram que a qualidade da água melhorou bastante.
Essa diminuição nos níveis de DBO e DBQ, pode ser explicada em função da
capacidade de recuperação natural do rio, uma vez que entre Gravatá com altitude 447 m
e Escada com 109 m, existem várias quedas (Figuras 74 a 77), que produzem oxigenação,
estimulando as bactérias aeróbicas com a oxigenação durante o seu curso. Essas bactérias
multiplicam-se (uma vez que possuem ATP de sobra para suas atividades) e inibem o
crescimento de outros microrganismos. Assim como, atuam na decomposição da matéria
orgânica. Apesar de, durante o percurso, receber a carga de esgoto da cidade de Primavera
e passar ao lado de Usina de Açúcar (figuras 78 e 79).
FIGURA 74 - Trecho Coberto de Macrófitas entre Gravatá e Escada

(Fonte: Google Maps, 2019)
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FIGURA 75 - Queda D´Água Entre Gravatá e Escada

(Fonte: Google Maps, 2019)

FIGURA 76 - Queda D'Água entre Gravatá e Escada (Área de Cultivo de Cana de Açúcar)

(Fonte: Google Maps, 2019)
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FIGURA 77 - Queda D'Água entre Gravatá e Escada (Área de cultivo de Cana de Açúcar)

(Fonte: Google Maps, 2019)
FIGURA 78 - Rio Ipojuca ao Lado da Cidade de Primavera

(Fonte: Google Maps, 2019)
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FIGURA 79 - Usina ao Lado do Rio Ipojuca em Primavera

(Fonte: Google Maps, 2019)
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FOZ DO RIO IPOJUCA
FIGURA 80 - Foz do Rio Ipojuca

(Fonte: Google Maps, 2019)

Na foz do rio Ipojuca foi possível encontrar um ambiente mais saudável com
exuberantes manguezais (Figura 80 e 81), sendo possível ver vários crustáceos no
substrato (Figura 82 e 83), sinal de que ainda preserva as condições mínimas ambientais.
Apesar dos níveis de poluição do rio, a dinâmica das marés (duas por dia), faz com que
haja uma grande oxigenação, além do fator da água salgada eliminar várias bactérias.
Diante da atual situação com a preocupação com a qualidade da água, após o
acidente da poluição por petróleo. Os resultados das análises, coletadas na foz do rio,
deram resultados negativos para poluição por petróleo, tranquilizando, principalmente, os
pescadores que dependem da alimentação de suas famílias e da comercialização do
pescado. Ao chegarmos na foz, observamos logo pequenas jangadas, demostrando a
existência de atividade pesqueira. Conversando com um pescador no local, ele disse que
realmente o óleo não chegou ao estuário, e que pescava várias espécies, principalmente
para consumo próprio. As espécies mais comuns capturadas são Carapeba (Diapterus
rhompeus), Camurim (Centropomus undecimalis) e Tainha (Mugil curema)

Página | 106

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO – CREA-PE

Av. Gov. Agamenon Magalhães, 2978; Espinheiro - Recife/PE. CEP: 52.020-000

Apesar de ter na margem do rio várias indústrias, os testes para cianetos deram
dentro do normal, o limite é de 0,001 mg/L, foi encontrado < 0,001 mg/L. Também os níveis
de DBO e DQO, justamente em função da grande dinâmica das marés que ainda não está
sendo afetada pela poluição do rio.
FIGURA 81 - Manguezal na Foz do Rio Ipojuca

(Fonte: CREA-PE, 2019)
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FIGURA 82 - Presença de Pequenos Crustáceos no Manguezal

(Fonte: CREA-PE, 2019)
FIGURA 83 - Presença de Pequenos Crustáceos no Manguezal

(Fonte: CREA-PE, 2019)
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CONSIDERAÇÕES
Todo corpo de água tem sua capacidade de suporte, ou seja, o nível de poluição que
um rio pode depurar e manter suas águas oxigenadas. O rio Ipojuca assume o papel de rio
morto, entre as cidades de Caruaru e Gravatá, em função do grande aporte de matéria
orgânica, oriunda dos esgotos sanitários dessas cidades. A capacidade de suporte do rio
Ipojuca só é reabilitada, graças ao declive natural até a chegada do rio ao litoral que lhe
permite um grau de oxigenação e depuração de sua matéria orgânica naturalmente.
Apesar do esforço das autoridades investindo em ETEs, como no caso de Caruaru,
a água bruta que retorna ao rio não traz nenhum benefício para melhoria da qualidade da
água, segundo os resultados das análises. Isto, devido ao grande aporte de matéria
orgânica dos esgotos lançados diretamente no rio. O problema deve ser atacado, com
projetos que tratem as águas, antes de serem lançadas ao rio, construindo redes de coleta,
ou com projetos de unidades em mini-usinas de tratamento de esgoto (Figura 84).
Quanto a grande proliferação de macrófitas aquáticas cobrindo a superfície do rio,
as instituições de financiamentos devem viabilizar projetos que visem o aproveitamento
dessa biomassa, seja na complementação de ração para animais, ou como cobertura
orgânica na agricultura, uma vez que esse potencial está próximo a solos pobres em
matérias orgânicas para a agricultura. A retirada dessa biomassa do leito do rio, tanto traria
benefícios para a vida aquática como para o setor agrícola.
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FIGURA 84 - Exemplo de Mini Usina de Tratamento de Esgoto

(Fonte: Google, 2019)

Equipe Técnica:
Vanildo Souza de Oliveira – Engenheiro de Pesca
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RELATÓRIO DE ENGENHARIA DE QUÍMICA
INTRODUÇÃO
A água é hoje um dos recursos ambientais mais preciosos e escassos da
humanidade. O aproveitamento racional e a preservação dos recursos da água doce devem
ser metas prioritárias para a sociedade moderna.
A qualidade da água é resultante de fenômenos naturais e da atuação do homem.
Hoje grande parte da população não tem acesso ao abastecimento de água e ao sistema
de coletade esgoto.
Os resíduos industriais e domésticos vêm trazendo sérios problemas nos últimos
anos, havendo assim a necessidade de se estabelecer padrões de qualidade, embasados
por um suporte legal. No Brasil, os padrões de potabilidade da água, segundo as diferentes
classes, foram estabelecidos pelo COMANA nº 20 na Portaria nº 518, de 25 de março de
2004, e os padrões para efluentes líquidos estão estabelecidos na Resolução nº 357, de 17
de março de 2005.
O rio Ipojuca, com cerca de 320 km, é preponderantemente orientado na direção
oeste-leste, sendo seu regime fluvial intermitente, tornando-se perene a partir do seu médio
curso, nas proximidades da cidade de Caruaru.
Seus principais afluentes, pela margem direita são riacho Liberal, riacho Taquara e
riacho do Mel e, pela margem esquerda, riacho do Coutinho, riacho dos Mocós, riacho do
Muxoxo e riacho Pata Choca. O riacho Liberal, seu afluente mais importante, tem sua
nascente no município de Alagoinha. Drena ao longo dos seus 47km de extensão, áreas
dos municípios de Alagoinha, Pesqueira e Sanharó, e deságua no rio Ipojuca.
O rio Ipojuca corta diversas sedes municipais destacando-se: Bezerros, Caruaru,
Escada, Chã Grande, Gravatá, Ipojuca, Primavera, São Caetano e Tacaimbó.
Seu estuário foi bastante alterado nos últimos anos em decorrência da instalação do
Complexo Portuário de Suape.
A Blitz do CREA se norteia na análise da água do rio Ipojuca, realizada entre os dias
03 e 05/11/2019 por profissionais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de
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Pernambuco – CREA-PE onde foram coletadas amostras da água em diversos pontos para
servirem como parâmetros de medição da qualidade da água em locais distintos.

RESULTADOS E DISCURSÃO
De acordo com as análises fisioquímicas das coletas realizadas durante o percurso,
e tomando como base e referência o que Dispõe a Resolução nº 357, DE 17 de MARÇO
de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA, e que trata “sobre a
classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem
como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras
providências.”, foram realizadas uma série de coletas ao longo do Rio Ipojuca, amostras
estas abaixo descritas e detalhadas, possibilitando que está água, dentro da Classificação
dos Corpos d´água (Capitulo II – art.3º) do CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005, em
específico no que se refere à classificação das águas doces (Capitulo II – seção I / art.4º),
ser classificada como águas doce, de CLASSE II, que são “Águas que podem ser
destinadas:
a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional;
b) à proteção das comunidades aquáticas;
c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho,
conforme Resolução CONAMA no 274, de 2000;
d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de
esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; e
e) à aqüicultura e à atividade de pesca.
Abaixo, encontra-se a caracterização das amostras:
1° Amostra coletada
Caruaru – Passagem Molhada: a análise da água nesse local encontra-se, com os
valores acima da faixa com os seguintes itens:
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 Manganês: faixa- 0,01 mg/L, encontra-se com: 0,508 mg/L
 Ferro: faixa – 0,01 mg/L, encontra-se com: 1,6 mg/L
 Cobre: faixa – 0,005 mg/L, encontra-se com: 0,007 mg/L
 Alumínio: faixa – 0,01 mg/L, encontra-se com: 1,34 mg/L
 Bário: faixa –0,01 mg/L, encontra-se com: 0,05 mg/L
 Cálcio: faixa – 15 mg/L, encontra-se com: 20.7 mg/L
 Magnésio: faixa – 0,5 mg/L, encontra-se com: 13,6 mg/L
 Potássio: faixa – 0,5 mg/L, encontra-se com: 24,5 mg/L
 Sódio: faixa – 0,5 mg/L, encontra-se com: 142 mg/L
 Zinco: faixa – 0,01 mg/lL, encontra-se: 0,11 mg/L

A amostra apresenta uma alta na variação entre metais e minerais.

2° Amostra coletada
Caruaru – Após a Compesa: a análise da água nesse local encontra-se com os valores
acima da faixa com os seguintes itens:
 Manganês: faixa – 0,01 mg/L, encontra-se com: 0,393 mg/L
 Ferro: faixa – 0,01 mg/L, encontra-se com: 0,744 mg/L
 Alumínio: faixa – 0,01 mg/L, encontra-se: 0,922 mg/L
 Bário: faixa – 0,01 mg/L, encontra-se: 0,042 mg/L
 Cálcio: faixa – 15 mg/L, encontra-se: 21,9 mg/L
 Magnésio: faixa – 0,5 mg/L, encontra-se: 12,5 mg/L
 Potássio: faixa – 0,05 mg/L, encontra-se: 21,1 mg/L
 Sódio: faixa – 0,5 mg/L, encontra-se: 123 mg/L

 Zinco: faixa – 0,01 mg/L, encontra-se: 0,0280 mg/L
3° Amostra coletada
Caruaru – Após a Compesa, para concentração de cianobactérias:
 Cianobactérias: faixa – 3 cel/mL, encontra-se com 467,000 cel/mL
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4° Amostra coletada
Gravatá – Ponte do Comércio n°1:
 DBO: faixa – 4 mg/L, encontra-se com: 15,5 mg/L
 DQO: faixa – 40 mg/L, encontra-se com: 112 mg/L
 Oléos e graxas: faixa – 5 mg/L, encontra-se com: ˂ 5 mg/L
 Sólidos dissolvidos totais: faixa – 5 mg/L, encontra-se: 987 mg/L
 Sólidos suspensos totais: faixa – 5 mg/L, encontra-se: 42 mg/L
 Dureza total: faixa – 5 mg/L, encontra-se: 275 mg/L

5° Amostra coletada
Gravatá – Ponte do Comércio n°2:
 DBO: faixa – 4 mg/L, encontra-se com: 29,5 mg/L
 DQO: faixa – 40 mg/L, encontra-se com: 128 mg/L
 Oléos e graxas: faixa – 5 mg/L, encontra-se com: ˂ 5 mg/L
 Sólidos dissolvidos totais: faixa – 5 mg/L, encontra-se: 993 mg/L
 Sólidos suspensos totais: faixa – 5 mg/L, encontra-se: 41 mg/L
 Dureza total: faixa – 5 mg/L, encontra-se: 304 mg/L

6° Amostra coletada
Gravatá – Ponte do Comércio n°3:
 Benzeno: faixa – 1 µg/L, encontra-se com: ˂ 1 µg/L
 Tolueno: faixa – 1 µg/L, encontra-se com: ˂ 1 µg/L
 Etilbenzeno: faixa – 1 µg/L, encontra-se com: ˂ 1 µg/L
 O-xileno: faixa – 1 µg/L, encontra-se: ˂ 1 µg/L
 m, p-xileno: faixa – 2 µg/L, encontra-se : ˂ 2 µg/L

7° Amostra coletada
Escada:
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 DBO: faixa – 3 mg/L, encontra-se com: ˂ 3 mg/L
 DQO: faixa – 5 mg/L, encontra-se com: 6,4 mg/L
 Oléos e graxas: faixa – 5 mg/L, encontra-se com: ˂ 5 mg/L
 Sólidos dissolvidos totais: faixa – 5 mg/L, encontra-se: 84 mg/L
 Sólidos suspensos totais: faixa – 5 mg/L, encontra-se: 33 mg/L
 Dureza total: faixa – 5 mg/L, encontra-se: 16,6 mg/L

8° Amostra coletada
Escada, para concentração de cianeto:
 Cianobactérias: faixa – 0,001 cel/mL, encontra-se com: ˂ 0,001 cel/mL

9° Amostra coletada
Muro Alto n°1:
 DBO: faixa – 3 mg/L, encontra-se com: ˂ 3 mg/L
 DQO: faixa – 10 mg/L, encontra-se com: 47 mg/L
 Oléos e graxas: faixa – 5 mg/L, encontra-se com: ˂ 5 mg/L
 Sólidos dissolvidos totais: faixa – 5 mg/L, encontra-se: 18374 mg/L
 Sólidos suspensos totais: faixa – 5 mg/L, encontra-se: 312 mg/L
 Dureza total: faixa – 5 mg/L, encontra-se: 3230 mg/L

10° Amostra coletada
Muro alto n° 1.2:
 Benzeno: faixa – 1 µg/L, encontra-se com: ˂ 1 µg/L
 Tolueno: faixa – 1 µg/L, encontra-se com: ˂ 1 µg/L
 Etilbenzeno: faixa – 1 µg/L, encontra-se com: ˂ 1 µg/L
 O-xileno: faixa – 1 µg/L, encontra-se: ˂ 1 µg/L
 m,p- xileno : faixa – 2 µg/l, encontra-se: ˂ 2 µg/L
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11° Amostra coletada
Muro alto n°2:
 DBO: faixa – 3 mg/L, encontra-se com: ˂ 3 mg/L
 DQO: faixa – 10 mg/L, encontra-se com: 46,7 mg/L
 Oléos e graxas: faixa – 5 mg/L, encontra-se com: ˂ 5 mg/L
 Sólidos dissolvidos totais: faixa – 5 mg/L, encontra-se: 19866 mg/L
 Sólidos suspensos totais: faixa – 5 mg/L, encontra-se: 317 mg/L
 Dureza total: faixa – 5 mg/L, encontra-se: 3510 mg/L

12° Amostra coletada
Muro alto n°3:
 Manganês: faixa – 0,01 mg/L, encontra-se com: 0,0460 mg/L
 Ferro: faixa – 0,01 mg/L, encontra-se com: 0,504 mg/L
 Alumínio: faixa – 0,01 mg/L, encontra-se: 0,213 mg/L
 Bário: faixa – 0,01 mg/L, encontra-se: 0,0180 mg/L
 Cálcio: faixa – 15 mg/L, encontra-se com: 233mg/L
 Magnésio: faixa – 0,5 mg/L, encontra-se: 767 mg/L
 Potássio: faixa – 15 mg/L, encontra-se: 250mg/L
 Sódio: faixa – 15 mg/L, encontra-se com: 6310 mg/L
 Zinco: faixa – 0,01 mg/L, encontra-se: 0,0180 mg/L
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CONCLUSÃO
“Considerando que a água integra as preocupações do desenvolvimento
sustentável, baseado nos princípios da função ecológica da propriedade, da
prevenção, da precaução, do poluidor-pagador, do usuário pagador e da integração,
bem como no reconhecimento de valor intrínseco à natureza; ”
Fonte.: RESOLUÇÃO N° 357, DE 17 DE MARÇO DE 2005

Através das análises verifica-se que a água se encontra inapropriada para o
consumo humano, podendo ser consumida só após o tratamento adequado, ao qual
sugere o CONAMA N° 357 / 2005.

Classe 2: Águas que podem ser destinadas:
a) Ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional;
b) À proteção das comunidades aquáticas;
c) À recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho,
conforme Resolução CONAMA n° 274, de 2000;
d) À irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte
e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direta; e
e) À aquicultura e à atividade de pesca.
Diante de toda a análise e da situação precária encontrada, ressaltamos a
importância da garantia da qualidade da água para consumo humano. O controle de
qualidade da água ideal cabe não só a quem produz, mas também aos órgãos de
fiscalização competentes, órgãos de controle ambiental e a população. Com isso, podemos
garantir a prevenção de doenças e a promoção da saúde.
Destacamos e ressaltamos também a degradação e total desequilíbrio ecológico de
todo o trajeto, da nascente a chegada ao mar, verificando-se inclusive trechos onde
podemos afirmar que o rio está “morto”, e observando-se a forte ação do homem e a
ausência do poder público (faltando deste poder, cobrar o que determina a Resolução nº
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430, de 13 de maio de 2011 – que “dispõe sobre condições, parâmetros, padrões e
diretrizes para gestão do lançamento de efluentes em corpos de água receptores, alterando
parcialmente e complementando a Resolução n° 357, de 17 de março de 2005, do Conselho
Nacional do Meio Ambiente-CONAMA.”), observando-se a total falta de respeito com um
bem mais que precioso, um bem essencial e tão fundamental, sendo esta poluição e
degradação, levadas também, através das irrigações ao longo do rio, para dentro de nossas
casas através dos alimentos.

Equipe Técnica:
Maycon Lira Drummond Ramos – Engenheiro Químico
André Gomes Buonafina – Engenheiro Civil
Marcella Teixeira Guimarães – Engenheira Civil
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ANEXO C
Laudo técnico da amostra de água do Rio Ipojuca/ PE
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