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RESUMO 

 

 

A apreciação do meio socioambiental de um objeto como uma bacia hidrográfica se torna um 
acréscimo de grande relevância para o contexto social, pois através da análise das suas 
principais características se tem a visualização de práticas eficientes de gestão ambiental e de 
desenvolvimento sustentável. O alto curso da bacia hidrográfica do rio Una é uma unidade 
espacial de grande relevância no contexto socioambiental do estado de Pernambuco, bem 
como no âmbito regional, e por isso, o seu estudo envolvendo os diversos aspectos da 
realidade local se constitui de fundamental importância, na medida em que trará ações 
positivas para a sociedade. Nessa perspectiva, a pesquisa visou analisar a dinâmica 
socioambiental desse recorte espacial abrangendo informações principalmente a partir de 
1990. Para concretização desse e outros objetivos específicos priorizou-se a abordagem 
Geossistêmica, utilizando-se diversos procedimentos metodológicos, destacando-se o 
levantamento bibliográfico e cartográfico, além de outras fontes de dados secundários, bem 
como o levantamento de dados em campo. Os resultados desse estudo mostram que as 
interferências antrópicas em graus diferenciados no alto curso e na bacia hidrográfica como 
um todo, marcadas ao longo do tempo configuram diversas fases do seu processo evolutivo 
que teve início desde o século XVI através do processo de ocupação deixando marcas até os 
dias atuais de uma estrutura fundiária concentrada e com sérios problemas que refletem no 
desenvolvimento social da população. Além disso, outros problemas de cunho socioambiental 
também se sobressaem como a degradação da qualidade da água do curso principal da bacia 
pela falta de conservação do seu uso e tratamento adequado dos resíduos sólidos e efluentes 
domésticos de diversas fontes. No mais, conclui-se portanto, que outros problemas 
observados no desenvolvimento socioeconômico decorre do mau uso dos recursos naturais e 
manejo do solo.    
 
   
  
Palavras-chave: Bacia hidrográfica; Geossistemas e Sustentabilidade  
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ABSTRACT  

 

 

The appreciation of the environmental medium of an object as a watershed becomes an 
addition of great relevance to the social context, as through the analysis of its main features 
has been viewing practices efficient environmental management and sustainable development. 
The upper course of the river basin Una is a spatial unit of great relevance in the context of 
the environmental state of Pernambuco, as well as at the regional level, and therefore, his 
study of the various aspects of local reality is of fundamental importance, in that positive 
steps to bring society. In this perspective, the research aimed to analyze the dynamics of this 
spatial area covering environmental information mainly from 1990. To achieve this and other 
goals specific prioritized approach geosystemic, using different methodological procedures, 
highlighting the literature and cartography, and other secondary data sources, as well as data 
collection in the field. The results of this study show that anthropogenic interference in 
varying degrees on the upper course and the basin as a whole, marked over time configure 
various stages of its evolutionary process that started from the sixteenth century through the 
process of occupation until leaving marks the present structure of land concentrated and 
serious problems that reflect the social development of the population. In addition, other 
socio-environmental problems also stand out as the degradation of water quality of the main 
course of the basin by the lack of conservation of their use and treatment of solid waste and 
effluents from various sources. At most, it is therefore concluded that other problems 
observed in socioeconomic development stems from the misuse of natural resources and land 
management. 
 
 
 
Keywords: Watershed; Geosystems and Sustainability 
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1.INTRODUÇÃO 

________________________________________________________ 

 

 

Os recursos hídricos no Brasil tem sido alvo de grandes problemas ambientais, esse 

fato tem sido cada vez mais perceptível. Isso tudo denota vários anos de descaso que se vê no 

nosso pais com relação às nascentes dos rios e todas as áreas do seu entorno. 

A compreensão dessa dinâmica se dá a partir de um estudo apurado das nossas bacias 

hidrográficas, pois esse recorte se consolidou como sendo uma unidade de estudo geográfico, 

pois o seu estudo aglomera elementos humanos e físicos trazendo uma bagagem de 

informações de extrema importância no contexto ambiental. 

Além do enfoque físico da bacia hidrográfica, compreende-se também a importância 

da abordagem junto aos atores sociais que se integra e interage nesse contexto ambiental. 

Portanto, a análise das estruturas das bacias hidrográficas possibilita a constatação da 

dinâmica a que está sujeita esta unidade espacial, contribuindo direta ou indiretamente para 

identificar e equacionar os problemas ambientais, possibilitando direcionar as ações da 

sociedade para possíveis soluções que cada cenário oferece (ARAÚJO, 2010).  

Um dos aspectos fundamentais no alcance dos objetivos propostos no estudo da 

dinâmica socioambiental de uma bacia hidrográfica é, sem dúvida, o da abordagem 

metodológica. Nessa perspectiva, o geossistema como modelo teórico da paisagem é, para 

Bertrand, uma categoria espacial, de componentes relativamente homogêneos, cuja estrutura e 

dinâmica resultam da interação entre o potencial ecológico: processos geológicos, 

climatológicos, geomorfológicos e pedológicos; a exploração biológica: o potencial biótico 

(da flora e da fauna naturais) e a ação antrópica: sistemas de exploração socioeconômicos.  

No Brasil, a produção geográfica sistêmica iniciou-se com as contribuições de 

Christofoletti que difundiu o conceito de geossistemas, tanto em nível teórico como aplicado, 

procurando avançar no papel desempenhado pela Geografia Física na estruturação do meio 

ambiente e nas atuais questões ambientais globais (ARAÚJO, 2010). 

Assim, para tornar esse arcabouço de informações contextualizadas aplicou-se a 

metodologia Geossistêmica tendo como parâmetros os sistemas ambientais físicos associados 

ao desenvolvimento socioeconômico, que por sua vez revelam o índice de transformações 

geradas a partir de sua dinâmica refletidas no cotidiano da vida humana. 
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A importância dessa pesquisa se dá a partir da consolidação de dados de diagnóstico 

numa visão holística do conceito de paisagem da Bacia Hidrográfica do Rio Una, sendo essa 

bacia uma unidade espacial de grande relevância no contexto socioambiental regional, e 

especialmente do Estado de Pernambuco.  

O recorte espacial do alto curso não apresenta canais fluviais perenes, predominando 

cursos de águas com regime intermitentes. Em parte do seu curso, as margens são tomadas 

por aterros e construções, reduzindo a calha e destruindo as matas ciliares, condição 

considerada crítica nas áreas urbanas das cidades, onde a calha sofre estrangulamento e as 

margens são pavimentadas, reduzindo a área de drenagem para o solo, causando com certa 

frequência transbordamentos em períodos de grande precipitação pluviométrica (MUSEU DO 

UNA-PE, 2012). 

Por isso a abordagem da dinâmica do Rio Una se torna um acréscimo de grande 

relevância, pois através da análise das principais características da paisagem como categoria 

de análise resultará na união das relações natureza e sociedade, sendo essa união fundamental 

para práticas eficientes de gestão ambiental e de desenvolvimento sustentável. Neste sentido, 

as alterações que ocorrerão para a sociedade com o desenvolvimento dessa pesquisa, trarão 

abordagens norteadoras no contexto social na construção de ambientes fluviais equilibrados, 

como também na condução de aspectos antropológicos adequados para uso e ocupação da 

área da bacia. 

Esse estudo está dividido em seis capítulos: 

Inicialmente, na parte introdutória, fez-se um panorama geral sobre a bacia 

hidrográfica mostrando a relevância do tema e a necessidade de se realizar estudos a partir do 

enfoque geossistêmico, apresentando sequencialmente os objetivos que delinearam a 

pesquisa, além das questões norteadoras e os procedimentos técnicos e operacionais. 

No capítulo II, para melhor situar o leitor no tempo e espaço, priorizou-se fazer uma 

ligeira caracterização do objeto investigado, sem perder de vista o processo histórico de 

ocupação da área, tomando-se como referência a unidade municipal. 

O capitulo III de cunho teórico-metodológico, discute a bacia hidrográfica como 

unidade de referência para os estudos socioambientais a partir de quatro eixos, quais sejam: os 

sistemas ambientais e o estudo integrado das paisagens; planejamento ambiental e gestão 

territorial em bacias hidrográficas; uso de modelos e indicadores ambientais em bacias 

hidrográficas e meio ambiente, produção do espaço e desenvolvimento sustentável.  
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No capitulo IV aborda-se os condicionantes do sistema ambiental físico 

predominante no alto curso da bacia, enfatizando as potencialidades e restrições de uso, com 

destaque no clima, geologia e recursos hídricos. 

No capitulo V que visa a aplicação da abordagem metodológica de modo mais 

específico apresentou-se a taxonomia da paisagem com base na proposta apresentada por 

Bertrand estabelecendo os ajustes e adaptações à realidade local.  

Por fim, no capitulo VI, fez-se uma apreciação da produção do espaço e 

desenvolvimento socioeconômico do alto curso ainda na perspectiva da integração, 

contemplando os seguintes aspectos: cobertura vegetal, uso do solo e ocupação da terra, 

atividades econômicas básicas e dinâmicas populacionais.  

           

1.1 - OBJETIVOS 
 

1.1.1 - Objetivo Geral 

Analisar a dinâmica socioambiental no alto curso da bacia do rio Una/PE no período 

entre 1990 e 2012. 

 

1.1.2 - Objetivos Específicos  
 

• Caracterizar os condicionantes naturais do sistema ambiental físico; 

• Verificar as principais transformações socioambientais a partir da década de 

1990, sem perder de vista o processo histórico de ocupação do seu território;  

• Analisar o uso e ocupação do solo no território do alto curso da bacia a fim de 

verificar ao longo do tempo o processo de degradação ambiental; 

• Analisar as condições de saneamento ambiental, como indicadores de qualidade 

de vida da população inserida no recorte do alto curso. 

 

1.2 - QUESTÕES DE PESQUISA 
 

A partir da problemática apresentada elaboraram-se os seguintes questionamentos:  
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• Qual o papel dos condicionantes naturais no contexto do sistema ambiental físico 

do alto curso da bacia do rio Una? 

• Como se deu o processo de uso e ocupação do solo e quais as principais 

transformações socioambientais no alto curso da bacia do rio Una?  

• Como se apresentam os geossistemas face às interferências antropogênicas no alto 

curso da bacia do rio Una? 

• As condições de vida da população refletem o grau de desenvolvimento 

socioeconômico atual do alto curso da bacia do rio Una? 

1.3 – PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS 
  

O estudo se desenvolveu em fases distintas, utilizando-se a abordagem geossistêmica 

como modelo teórico da paisagem, seguindo principalmente a taxonomia da paisagem 

apresentada por Bertrand (1968) tomando por base a geomorfologia, com adaptação à 

realidade local. 

Inicialmente em gabinete, realizou-se o levantamento bibliográfico e documentação 

cartográfica básica, além dos dados e informações do meio socioeconômico e dos atributos e 

propriedades dos componentes físicos e abióticos em órgãos da administração pública direta e 

indireta.  

Assim, os aspectos socioeconômicos que embasaram as análises sobre uso do solo e 

ocupação da terra, atividades econômicas básicas e dinâmicas populacionais, foram 

verificados através dos dados censitários e agropecuários disponibilizados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Atlas do desenvolvimento humano no Brasil 

(PNUD), e Museu do Una, entre outros. 

Já a caracterização do sistema ambiental físico do alto curso, baseou-se nos 

principais componentes do estrato geográfico (clima, geologia, geomorfologia, pedologia, 

vegetação e hidrografia) cujos dados foram obtidos a partir de consultas em livros, periódicos 

especializados, órgãos públicos, complementados com as visitas de campo locais.  

As informações hidrogeológicas basearam-se numa rede de poços cadastrados pela 

Companhia de Abastecimento de água de Pernambuco (COMPESA), como também no 
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diagnóstico de abastecimento de água dos municípios que compõe o alto curso da bacia do rio 

Una (Projeto Cadastro da Infra-estrutura Hídrica do Nordeste). 

Os estudos geomorfológicos foram conduzidos para a análise da morfologia e dos 

processos morfogenéticos atuantes baseados no uso de técnicas de Sensoriamento Remoto e 

trabalho de campo. Esses estudos orientou-se para a individualização de áreas cujos atributos 

conferem relativa homogeneidade de aspectos, que nada mais são do que as unidades 

geomorfológicas aqui designadas de geossistemas, com seus aspectos peculiares 

representados pelos geofácies. 

Ainda na fase de gabinete, elaborou-se as cartas temáticas específicas de clima, 

geologia, solos, hidrografia e geomorfologia, entre outras, com apoio de técnicas da 

cartografia digital e utilização da ferramenta computadorizada. Na elaboração das referidas 

cartas utilizou-se uma mesma base cartográfica e fez-se uso do software ArcView 3.2 e o 

Spring versão 4.3.1 para facilitar a manipulação das informações. 

Na fase de trabalho de campo para estudo das condições geoambientais e aspectos 

socioeconômicos, foram feitas várias observações in loco em três momentos diferenciados, 

utilizando-se o GPS e a câmera fotográfica digital como instrumentos de apoio. Esta fase foi 

auxiliada através da caderneta de campo que possibilitou descrever os diversos aspectos da 

realidade local e o cotejo de informações existentes nas cartas temáticas e fotografias aéreas.  

O tratamento estatístico baseou-se em cálculos de médias simples com incremento 

percentual, sobretudo aplicados às formas de utilização das terras, dinâmica populacional e 

produção agrícola. 
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2. O ALTO CURSO DO RIO UNA NO CONTEXTO DA BACIA 

HIDROGRÁFICA 

________________________________________________________ 

 

2.1 - Caracterização geográfica da Área 

 

O Rio Una é considerado um dos mais importantes da rede hidrográfica do estado de 

Pernambuco. Tem a nascente na serra da Boa Vista no município de Capoeiras-PE, 

aproximadamente a 900 metros de altitude e chega à foz, nas vilas de Várzea do Una e Abreu 

do Una, no município de São José da Coroa Grande, depois de percorrer 255 km. 

Seus principais afluentes são o Rio Bom Retiro, Riacho Riachão, Riacho Maracajá, 

Rio da Prata, Rio Camevô e Rio Preto, na margem esquerda, e pela margem direita os rios 

Riacho Quatis, Rio da Chata, Rio Pirangi, Rio Jacuípe e Rio Carimã. Observa-se que somente 

na Zona da Mata o rio torna-se perene (MUSEU DO UNA, 2012). 

O Rio Una corta o município de Palmares na direção oeste-leste até a Fazenda 

Couceiro, onde toma a direção sul até encontrar a sede do município, seguindo novamente a 

direção leste até os limites de Água Preta, onde forma a cachoeira dos Martins (MUSEU DO 

UNA, 2012). O principal tributário é o rio Piranji, situado à margem direita. 

A bacia abrange 42 municípios localizados no vale do Ipojuca, Agreste Meridional e 

Mata Sul, comportando uma população total de 553.259 habitantes, sendo 318.214 na área 

urbana e 237.045 na área rural (IBGE, 2001).  

A referida bacia situa-se entre as coordenadas geográficas de 36044´10 e 35007´48” 

de longitude W e 8055´28” e 8017´14 de latitude S, abrangendo uma área de 6.736 km2, dos 

quais 6.270,44 km2 no Estado de Pernambuco, sendo 19,44 km2 em São José da Coroa 

Grande – PE e 188,80 em Barreiros – PE, tendo como limite ao norte a bacia do Rio Ipojuca e 

ao sul a bacia do Rio Mundaú, no Estado de Alagoas (MUSEU DO UNA -2012). 

O recorte espacial da pesquisa abrange o alto curso da bacia do Rio Una 

compreendendo três municípios, sendo eles: Capoeiras, São Bento do Una e Cachoeirinha, 

cujo critério de escolha desse recorte baseou-se no caráter intermitente dos canais fluviais 

predominantes nesse trecho, uma vez que a partir daí se tornam perenes (figura 2.1). 
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Tabela 2.1: Caracterização do alto curso do Rio Una - 2010 
 

 
MUNICÍPIOS 

 
POPULAÇÃO 
ESTIMADA 

 
ÁREA TOTAL DO 

MUNICÍPIO 

ÁREA QUE FAZ 
PARTE DA BACIA 

DO RIO UNA 

CORPO D´ÁGUA 

PRINCIPAL SECUNDÁRIO 

Denominação Habitantes Km2 Km2 % Banha sede 
Próximo da 

sede 

 
Capoeiras  

 
19.936 

 
344,30 

 
254,78 

 
74,00 

Riachos 
Mocambo e 

Bom Destino 

Rio Una e Rio 
Canhoto do 

Mundaú 

São Bento do Una 49.372 715,90 645,75 90,20 Rio Una 
Riacho do 
Mimoso 

Cachoeirinha 18.122 183,20 181,39 99,01 Rio Una Riacho Quatis 

Fonte: Bernardino, 2010 
Organização: Eliane Alves – 2012. 
 

O município de Capoeiras Localiza-se na mesorregião do Agreste Pernambucano, 

especialmente na microrregião Vale do Ipojuca, estando a uma altitude de 888 metros. Sua 

população estimada em 2009 era de aproximadamente 19.936 habitantes. Possui uma área de 

344,39 km². O distrito de Capoeiras foi criado pela lei municipal nº 31 da cidade de São Bento 

(atual São Bento do Una), datada de 24 de dezembro de 1901 e sancionada pelo prefeito 

Joaquim Gregório Simões de Macedo. 

A área do município com 344,39 Km², localiza-se no geossistema Planalto da 

Borborema. A vegetação compõe-se de florestas subcaducifólia e Caducifólia, características 

do agreste. 

O município está inserido na área geográfica de abrangência do semiárido brasileiro, 

definida em 2005 pelo Ministério da Integração Nacional, cuja delimitação levou-se em 

consideração o índice pluviométrico inferior a 800 mm, o índice de aridez até 0,5 e o risco de 

seca maior que 60%. 

O clima é Tropical Chuvoso, com verão seco. Capoeiras está inserido nos domínios 

das Bacias Hidrográficas dos Rios Una, Mundaú e do Grupo de Bacias de Pequenos Rios 

Interiores. Os principais são o Rio Una e os riachos do Mimoso, do Mocambo, Pau-Ferro, da 

Pracinha, Bom Destino, do Mel do Meio e São Pedro, todos de regime intermitente.  

 São Bento do Una Localiza-se na Mesorregião do Agreste Pernambucano, 

especialmente na Microrregião Vale do Ipojuca, estando a uma altitude de 614 metros. Em 

2007 apresentava uma população estimada em torno de 47. 230 habitantes. 

Sua área municipal está inserida no geossistema Planalto da Borborema. A vegetação 

nativa é composta por Florestas Subcaducifólia e Caducifólia. Está nos domínios da Bacia 

Hidrográfica do Rio Una. Seus principais rios são: os rios Una, Ipojuca e da Chata, e os 
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riachos: Liberal, Logradouro, Vieira, da Igrejinha, da Porteira, Riachão, da Onça, Pau Ferro, 

do Buraco, Mimoso, da Queimada, do Retiro ou Olho d’ Água das Pombas, da Macambira, da 

Jurubeba, Fundo, Xucurus, do Mandante, do Estreito e Cafofas, todos intermitentes. 

Cachoeirinha como os demais municipios do alto curso também Localiza-se na 

Microrregião do Agreste Pernambucano, mais precisamente na Microrregião Vale do Ipojuca 

, estando a uma altitude de 536 metros. Segundo dados do IBGE baseado no censo 2010 sua 

população estima-se em 18.955 habitantes.  

Insere-se na área geográfica de abrangência do semiárido brasileiro e do geossistema 

Planalto da Borborema, além de fazer parte da bacia hidrográfica do Rio Una. Os tributários 

neste trecho apresentam intermitência em seu regime, tais como o riacho Quatis, riacho do 

Retiro e riacho Bonito. Nos meses de janeiro a julho o Rio Una mantém seu fluxo perene, 

permanecendo seco no período de agosto a dezembro.  

O clima predominante é do tipo semi-árido. No verão do hemisfério sul, observam-se 

abundantes precipitações pluviométricas, já que neste período concentram-se as trovoadas no 

sertão e parte do agreste pernambucano. A partir do mês de maio até agosto observam-se 

precipitações mais constantes, porém menos abundantes, sendo os meses de maio a junho 

considerados os mais chuvosos. A vegetação do município é formada por caatinga hipo-

xerófila. 

É conhecida como a terra dos Arreios em Couro e Aço, devido a utilidade desses 

materiais na manufaturação de arreios e peças para o uso em animais de montaria, 

principalmente cavalos, sendo conhecida em todo Brasil e parte do exterior. 

 

2.2 - O Processo histórico de ocupação 
 

São Bento do Una foi fundada por volta de 1825, originada da fazenda chamada 

Santa Cruz. O território pertencia a Antônio Alves Soares, que chegou à região em 1777, 

fugindo da grande seca. 

Em pouco tempo, com a chegada de mais colonos, toda a região dos vales do Rio 

Una, Ipojuca e Riachão tornaram-se habitada e próspera. Com a chegada de mais pessoas, 

inclusive o Padre Francisco José Correia, construíram um imenso cruzeiro, transformado anos 

depois, na capela onde hoje se encontra a Igreja Matriz. 

A emancipação política ocorrida em 30 de abril de 1860 transformou o próspero 

povoado em vila, desmembrando-o de Garanhuns. Tendo em vista o desenvolvimento da vila, 
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São Bento foi elevado à categoria de cidade através da Lei estadual nº 440, de 8 de junho de 

1900. 

O nome do município tem origem na seguinte história: Preocupados com o 

aparecimento de cobras venenosas no local, os habitantes, invocaram em preces fervorosas a 

proteção de São Bento, santo reconhecido como protetor das vítimas dos ofídios. E foram 

tantos os apelos, e tanto se falou em São Bento, que culminou com a mudança de nome do 

lugar para Povoado de São Bento. 

Em 1941, quase meio século depois, para evitar que fosse confundido com outras 

localidades que possuíam o mesmo nome, foi-lhe acrescentado o do Una, inspirado no nome 

do rio que corta a cidade.  

Seus povoadores eram principalmente portugueses, vindos, quase todos, não 

diretamente de Portugal, mas da Paraíba, da região do Rio do Peixe. Almeida, Soares, 

Moraes, Oliveira, Manso, Siqueira, Cintra, muitos outros, entre os quais os Velozes, que por 

serem da cidade portuguesa de Braga passaram a assinar-se Braga, assim como os Rodrigues 

da Cunha, oriundos de Valença, no Minho, que trocaram o sobrenome para Valença.  

Os agricultores e pecuaristas, sem dúvida deram o impulso inicial que transformou 

São Bento do Una, até l960, no maior produtor de leite e produtos derivados do Estado. Hoje, 

com sua economia diversificada, ainda é o maior, no entanto, na avicultura. 

A estrada de ferro, marco de progresso de então, de São Caetano pulou para Belo 

Jardim, deixando São Bento de lado. A revolucionária estrada de rodagem, pomposamente 

conhecida por Estrada Contra a Seca, da mesma forma. Até l949, São Bento era uma cidade 

esquecida, ilhada entre as mais importantes dos arredores: Caruaru, Pesqueira e Garanhuns. 

As fábricas de queijo, de produção artesanal; o Quilombo do Gado Brabo; a Fazenda 

Pedra Comprida, com sítio arqueológico e inscrições rupestres são atrativos naturais e 

históricos dessa cidade. 

A corrida da galinha é um evento que ocorre há vários anos a ideia, surgiu com o 

intuito de divulgar de forma criativa e divertida o grande potencial de São Bento para a 

avicultura, atrai durante os cinco dias de festa cerca de 100 mil pessoas ao município. Os 

visitantes podem participar de palestras sobre avicultura, oficinas de culinária, exposições do 

artesanato local, shows e, no último dia, a da exótica disputa das galinhas. (CITYBRAZIL, 

2012). 

Ja a fazenda de nome Cachoeirinha, começou a se desenvolver após a dissolução da 

República dos Palmares. O distrito de Cachoeirinha foi criado no dia 12 de maio de 1874, 

pertencente ao município de São Bento do Una. A população é formada, majoritariamente, de 
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descendentes de portugueses, muitos de origem judaica sefardita (famílias Carneiro, Bezerra, 

Abreu, etc), índios e africanos, gerando uma rica e complexa miscelânea cultural. 

O município de Cachoeirinha foi criado no dia 12 de maio de 1874 pela lei municipal 

nº 15, de 21/11/1892, sendo desmembrado de São Bento do Una. Administrativamente, é 

formado pelos distritos sede e Cabanas.  

Elevado à categoria de município com a denominação de Cachoeirinha, pela lei 

estadual nº 7 3309, de 17-12-1958, desmembrado de São Bento do Una. Sede no antigo 

distrito de Cachoeirinha. 

O Município é famoso por ser um grande produtor de gado de corte com sua feira do 

gado e com a utilização e comercialização do couro do boi, consequentemente os utensilios de 

aço também possui grande importância na cidade.  

Em Capoeiras a história começa a partir de sua origem indígena. O nome da cidade 

provém do vocábulo - Capoeirã - relativo a "mato-frio", sendo corrigido para Capoeiras. De 

acordo com a Lei Municipal de 21 de dezembro de 1901, criou-se a vila de Capoeiras, 

permanecendo como 3º distrito de São Bento do Una. Distrito esse criado com a denominação 

de Capoeiras, pela lei municipal nº 31, de 24-12-1901, subordinado ao município de São 

Bento. 

O seu território abriga quilombolas, no Sítio Imbé e possui uma das maiores feiras de 

gado de corte da região, se destacando por possuir uma grande bacia leiteira. (CITYBRAZIL, 

2012). 
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3. A BACIA HIDROGRÁFICA COMO UNIDADE DE 

REFERÊNCIA PARA OS ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS 

________________________________________________________ 

 

3.1 - Os sistemas ambientais e o estudo integrado das paisagens 
 

A ciência geográfica apresenta o conceito de paisagem como tudo aquilo que é 

perceptível através de nossos sentidos (visão, olfato, tato e audição), no entanto, a análise da 

paisagem é mais eficaz através da visão.  

Nesse sentido a geografia moderna prioriza a fisionomia dos lugares, para que possa 

atingir êxito em suas abordagens geográficas, observando às transformações no espaço em 

decorrência as atividades humanas. 

A paisagem é formada por diferentes elementos que podem ser de domínio natural, 

humano, social, cultural ou econômico e que se articulam uns com os outros, ela esta em 

constante processo de modificação, sendo adaptada conforme as atividades humanas e 

naturais. 

A paisagem resulta do homem, de seu olhar, de seus atos. É exatamente essa a 

essência do que é paisagem, um conceito desenvolvido a partir da segunda metade do século 

XX, com base na identificação da interação entre o processo de apropriação de um território 

pelo homem e a base natural, em compartimentos espaciais delimitados. 

Segundo Bertrand (1968), a paisagem poderia ser classificada segundo seis níveis 

têmporo-espaciais: a zona, o domínio e a região natural (níveis superiores); o geossistema, o 

geofácies e o geótopo (unidades inferiores). 

 Nessa perspectiva Bertrand (1971), propôs a análise da paisagem a partir do potencial 

ecológico de clima, hidrologia, e geomorfologia como também a exploração biológica de 

fauna, flora e solo interligado com a ação antrópica. 

 Tomando por base essa conceituação se observa que a dinâmica da paisagem acontece 

através das relações recíprocas dos seus elementos que estão conectados e interligados. 

O modelo de Bertrand (1971) é simples e permite a consideração conjunta de atributos 

da natureza e da sociedade, ele leva em consideração o próprio sistema de desenvolvimento 

da paisagem, seu exercício evolutivo em relação ao sentido geral da dinâmica do tempo e do 

espaço. 
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Figura 3.1: Estrutura funcional dos geossistemas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Bertrand, 1971. 

 

 

Evidencialmente para se falar de paisagem teoricamente, é preciso abordar o conceito 

de geossistema, pois a aplicação deste conceito nos traz uma adequação fundamental para o 

entendimento da paisagem. 

O conceito de geossistema surgiu na escola russa a partir de um esforço de teorização 

sobre o meio natural, suas estruturas e seus mecanismos tal como existem na natureza. Esse 

termo foi utilizado em 1963 por Sotchava para descrever a esfera físico-geográfica, que 

apresentava características de um sistema, com base no fato de que as “geosferas” terrestres 

estariam interrelacionadas por fluxos de matéria e energia. 

Sob a influência das escolas russa e alemã, Bertrand (1968) propõe uma definição de 

geossistema e incorpora ao conceito original do “complexo territorial natural” a dimensão da 

ação antrópica.  

Nessa perspectiva, o geossistema é, para Bertrand, uma categoria espacial, de 

componentes relativamente homogêneos, cuja estrutura e dinâmica resultam da interação 

entre o potencial ecológico: processos geológicos, climatológicos, geomorfológicos e 

pedológicos (a mesma evolução); a exploração biológica: o potencial biótico (da flora e da 

fauna naturais) e a ação antrópica: sistemas de exploração socioeconômicos.  

Redefinido nas discussões teórico-metodológicas, o geossistema aproxima-se do 

conceito de paisagem como paisagem global, na qual se evidencia a preocupação com a 

interação natureza-sociedade. Na análise geossistêmica, o geossistema é uma categoria de 

sistemas territoriais regidos por leis naturais, modificados ou não pelas ações antrópicas. 
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 No Brasil, a produção geográfica sistêmica iniciou-se com as contribuições de 

Christofoletti que difundiu o conceito de geossistema, tanto em nível teórico como aplicado, 

procurando avançar no papel desempenhando pela Geografia Física na estruturação do meio 

ambiente e nas atuais questões ambientais globais (ARAÚJO, 2010). 

Segundo Penteado (1980) um sistema pode ser idealizado conforme a figura abaixo: 

 

Figura 3.2: Os elementos A B C e as suas relações a b c numa estrutura idealizada de sistemas. 
 

 

Fonte: Christofoletti, 1980. 

 

- Elementos ou unidades (A, B, C) como partes componentes do sistema; 

- Relações – ligações (a, b, c) em forma de fluxos que permitem a inter-relação dos 

elementos; 

- Atributos – qualidades atribuídas aos elementos do sistema a fim de caracterizá-lo, como por 

exemplo: volume, composição, largura, altura, comprimento, etc.; 

- Entrada (INPUT) – energia e matéria que o sistema recebe. A água e a carga sólida que um 

lago recebe de seu tributário é o INPUT no sistema lacustre. Alimentação orgânica e 

inorgânica e mais a energia solar soa os INPUTS de um sistema planta; 

- Saída (OUTPUT) – todo produto de energia e matéria que o sistema fornece. Representa o 

material e energia que entraram e saíram após sofrer modificações no corpo do sistema 

(PENTEADO, 1980). 

Já no pensamento de Branco (1999) é a apresentação de 4 conceitos fundamentais 

que regem a análise sistema, sendo:  
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1.  A interação entre os elementos do sistema é a ação recíproca que modifica o 

comportamento ou a natureza desses elementos, como relação causa-efeito, relação 

temporal, retroação, interação direta que cria ciclos longos e complexos. 

2. A totalidade: um sistema não é uma soma de elementos, é um todo não redutível às 

suas partes, é mais que uma forma global: implica o aparecimento de qualidades 

emergentes as quais não existiam nas partes. Isso implica a noção de hierarquia nos 

sistemas – dos simples aos complexos.  

3. A organização, considerada o conceito central da sistêmica, é definida como o arranjo 

de relações entre componentes ou indivíduos, produzindo uma nova unidade, 

possuidora de propriedades não contidas nos componentes. 

4. A complexidade depende do número de elementos e número de tipos de relações 

ligando, entre si, os elementos do sistema. O sistema complexo se caracteriza por uma 

grande variedade de componentes, arranjados segundo diferentes níveis hierárquicos e 

interconectados por uma variedade de ligações funcionais e estruturais. 

 

Rodriguez et al. (2007) ressalta que é “condição fundamental para utilizar o enfoque 

sistêmico a necessidade de realizar uma observação sequencial e dirigida dos princípios de 

sistematicidade em todos os níveis da investigação científica”. 

Desta forma, o conceito de paisagem se direciona para a abordagem sistêmica, onde 

todos os elementos fazem parte da natureza. A perspectiva de trabalho sistêmico envolve 

diretamente o conceito de sistema. Conceito este proposto por Tansley em 1935, cujo 

proposito era definir a unidade básica resultante da interação entre todos os seres vivos que 

habitam uma determinada área ou região, com condições físicas ou ambientais que as 

caracterizam (AMADOR, 2011). 

A abordagem sistêmica da paisagem se desvenda pela ideia de organização, para 

melhor se desembaraçar uma teia de inter-relações entre elementos, ações / indivíduos, numa 

relação de composição de sistemas. 

Amador (2011) ainda complementa: “O pensamento sistêmico é contextual, ou seja, 

o oposto do pensamento analítico requer que para se entender alguma coisa é necessário 

entende-la como tal, e em um determinado contexto maior”. 

Bertrand ao criar o sistema tripolar GTP – Geossistema, Território e Paisagem 

demonstra que este método de estudo traz um caráter cultural à paisagem, restringindo o 

mapeamento ao geossistema e ao território, esse sistema é um método aplicável e eficiente 
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para o planejamento das atividades que visam a preservação, a conservação e a recuperação 

dos recursos naturais.   

Com relação a complexidade do dinamismo das paisagens, Bertrand elaborou o GTP, 

apresentando uma forma de estudo baseada em um sistema tripolar e interativo. Segundo 

Bertrand esse sistema, trata se de três entradas ou três vias metodológicas que correspondem à 

trilogia fonte / recurso / aprisionamento e que são baseadas em critérios de antropização, de 

artificialização e de artialização, conforme o quadro a baixo: 

 

Quadro 3.1: Esquema demonstrativo do GTP 

Fonte: Bertrand, 1971. 
 

A finalidade do sistema GTP Geossistema, Território e Paisagem, é reaproximar 

estes três conceitos para avaliar como funciona certo espaço geográfico em sua soma. Tratam-

se então, de perceber as interações entre elementos distintos para compreender a interação 

entre a paisagem, o território e o geossistema. 

Em relação a essa abordagem, mais precisamente ao conceito de território podemos 

comparar considerações apontadas sobre a elaboração teórica de Bertrand com a de Raffestin, 

pois para este, o território é fruto do processo histórico de transformação do espaço 

(antropização), principalmente econômica e politicamente.  Raffestin nos adverte que espaço 

e território não são termos equivalentes, pois:  
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O território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida por um 
ator sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer nível. Ao se apropriar 
de um espaço, concreta ou abstratamente (por exemplo, pela representação), o ator 
“territorializa” o espaço. (...) O espaço é, de certa forma, “dado” como se fosse uma 
matéria-prima. Preexiste a qualquer ação. “Local” de possibilidades, é a realidade 
material preexistente a qualquer conhecimento e a qualquer prática dos quais será o 
objeto a partir do momento em que um ator manifeste a intenção de dele se 
apoderar. Evidentemente o território se apóia no espaço, mas não é o espaço. É uma 
produção, a partir do espaço. (RAFFESTIN, 1993, p.144). 

 

O conceito de território é respeitável também por envolver os processos de 

transformação social do espaço. O território pode ser compreendido como o espaço onde se 

cogitou o trabalho, o qual revela os arrolamentos marcados pelo poder (RAFFESTIN, 1993). 

Milton Santos (2001) considera que o território não é apenas um substrato material, mas, uma 

identidade, um sentimento de pertencer a um espaço.  

Já o conceito de espaço nos traz a abordagem de que é aquele que foi modificado 

pelo homem ao longo da história. Que contém um passado histórico e foi transformado pela 

organização social e econômica daqueles que habitam os diferentes ambientes.  

Um conceito bastante presente na geografia em geral, o espaço geográfico apresenta 

definição bastante complexa e abrangente.  

A primeira definição de espaço foi feita pelo filósofo Aristóteles para o qual este era 

inexistência do vazio e lugar como posição de um corpo entre outros corpos. Aristóteles 

ignorava o homem como constituinte do espaço, contudo, ele já considerava um aspecto 

importante da estrutura do espaço geográfico, a localização. 

Mais adiante, no século XVIII, Immanuel Kant define o espaço como sendo algo não 

passível de percepção, porém, o que permite haver a percepção. Ou seja, Kant introduziu a 

ideia de que o espaço é algo separado dos demais elementos espaciais. Entretanto, suas 

opiniões não permitem concebê-lo como algo constituído de significado ou estrutura própria. 

Mais tarde, outros filósofos inserem o homem como um componente essencial para a 

compreensão do espaço, com ser que cria e modifica espaços de acordo com suas culturas e 

objetivos. Por último, seguiu-se a concepção filosófica de espaço proposta por Maurice 

Merleau-Ponty que afirma: O espaço não é o meio real ou lógico onde se dispõe as coisas, 

mas o meio pelo qual a posição das coisas se torna possível. 

A concepção geográfica de espaço que predominou de 1870 a meados de 1950, 

embora este ainda não fosse considerado como objeto de estudo, foi a introduzida por Ratzel e 

Hartshorne para os quais a concepção de espaço vital se confundia com a de território a 

medida em que era atrelado à ele uma relação de poder.  
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Hartshorne usa o conceito de Kant, ou seja, para ele o espaço em si não existe, o que 

existe são os fenômenos que se materializam neste referencial. Aqui, espaço e tempo são 

desprezados. 

A partir de 1950 o espaço passa a ser associado à noção de planície isotrópica 

(superfície plana com as mesmas propriedades físicas em todas as direções, homogênea) sob a 

ação de mecanismos unicamente econômicos como uso da terra, relações centro – periferia, 

etc. 

Em 1970 surge uma nova concepção atrelada à geografia crítica, que tem por base os 

pensamentos marxistas e para a qual o espaço é definido como o locus da reprodução das 

relações sociais de produção. Nesta concepção espaço e sociedade estão intimamente ligados. 

Mais tarde surge uma nova concepção epistemológica para geografia que passa a 

encarar o espaço como fenômeno materializado. O espaço é, então, a materialização das 

relações existentes entre os homens na sociedade. 

É notório que as abordagens conceituais do espaço ao longo da história da geografia, 

foram concebidas de diferentes maneiras, entretanto, não é nosso objetivo retomá-las. 

Tomamos como referência para nossas finalidades, o conceito expresso por Milton Santos 

(1997) no qual o espaço geográfico constitui "um sistema de objetos e um sistema de ações", 

assim afirma:  

O espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e também 
contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados 
isoladamente, mas como um quadro único na qual a história se dá. No começo era a 
natureza selvagem, formada por objetos naturais, que ao longo da história vão sendo 
substituídos por objetos fabricados, objetos técnicos, mecanizados e, depois 
cibernéticos fazendo com que a natureza artificial tenda a funcionar como uma 
máquina. (SANTOS, 1997, p. 70) 

 
Observa-se que na concepção de espaço geográfico está contida a expressão de 

diferentes categorias. Entende-se por categoria palavras ou conceitos as quais se atribui 

dimensão filosófica, ou seja, produzem significado basicamente não de uso coletivo, mas do 

sentido que adquirem no contexto de sistemas de pensamento determinados que podem ser as 

categorias de natureza, sociedade, tempo e espaço. 

Ainda tratando de analise conceitual é importante frisar as abordagens de 

ecodinâmica, vislumbrando assim esta dinâmica. Para Tricart, (1977) o conceito de 

ecodinâmica indica um exemplo de avaliação conectado das unidades territoriais, com base 

nas expressões de pedogênese e de morfogênese, proporcionando sua classificação quanto aos 

graus de instabilidade.  
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Este conceito prevê que as trocas de energia e matéria na natureza se acionam em 

relações ao seu dinamismo. Deste modo, as áreas em que prevalecem os processos 

morfogenéticos são entendidas como instáveis, enquanto que aquelas nas quais predomina a 

pedogênese são consideradas estáveis, sob a perspectiva da ecodinâmica; já quando há 

equilíbrio entre os dois processos, a área é considerada de estabilidade intermediária. As 

Unidades Ecodinâmicas foram classificadas por Tricart (1977) em três categorias: meios 

estáveis, meios intergrades e meios fortemente instáveis.  

 

3.2 - Planejamento ambiental e gestão territorial em bacias hidrográficas 
 

O uso da bacia hidrográfica como unidade de estudo e planejamento, nas investigações 

e no gerenciamento dos recursos hídricos acarretou, de acordo com Espíndola et al. (2000), a 

abordagem da percepção de que os ecossistemas aquáticos são necessariamente abertos, 

trocando energia e matéria entre si e, com os ecossistemas terrestres imediatos, e sofrendo 

alterações em face as atividades antrópicas nele desenvolvidas. 

Na atualidade, o Planejamento Ambiental é considerado como um instrumento da 

Politica Ambiental, um suporte articulado ao processo de tomada de decisões, um exercício 

técnico-intelectual, um rumo para adequar as ações e intervenções dos governos e dos agentes 

econômicos e atores sociais aos sistemas naturais (SILVA, 2011). 

A visão setorizada dentro de um anexo de elementos que arranjam a paisagem tem 

levado a desequilíbrios ambientais. Guerra & Cunha (2004) veem na bacia hidrográfica uma 

unidade integradora dos setores naturais e sociais, que deve ser gerida com a função de 

minimizar os impactos ambientais apresentados. 

Estudar o planejamento das bacias hidrográficas implica em pesquisar seus 

componentes, processos (inputs - entradas e outputs - saídas) e suas interações, pois 

compreende não somente as águas, mas o solo, clima, geomorfologia, áreas urbanizadas. 

Todos subsistemas mantêm estreita relação de dependência, o que os torna elementos 

essenciais para uma boa avaliação da bacia e, principalmente, para a identificação dos pontos 

mais suscetíveis à influência antrópica (CUNHA, 1997). 

Christofoletti (1979, 1980 e 1999) considera a bacia hidrográfica como um sistema 

não-isolado, devido às relações mantidas com os demais sistemas do universo; é um sistema 

aberto, porque nela ocorrem constantes trocas de energia e matéria (inputs e outputs), tanto 

recebendo como perdendo. 
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Nesta mesma linha de pensamento, Guerra & Cunha (2004) colocam que as bacias 

hidrográficas são consideradas um sistema aberto onde ocorre entrada e saída de energia. 

Estes autores explicam que a energia recebida advém da atuação do clima e das tectônicas 

locais, eliminando fluxos energéticos pela saída da água, sedimentos e solúveis. 

A adoção da bacia hidrográfica como unidade de integração no planejamento de 

gestão ambiental é o principio fundamental que avança diante dos limites da área a ser 

planejada pois fica mais fácil fazer o confronto entre as disponibilidades e as demandas, 

efetivas para o estabelecimento do seu planejamento e gestão. 

As intervenções humanas levam a efeitos e consequências negativas e é por isso que 

o planejamento sobre o uso das bacias hidrográficas tem derivados importantes resoluções 

para a dinâmica da ação social com relação aos meios naturais. 

A politica e legislação de gestão ou gerenciamento de bacias hidrográficas no Brasil 

sofreram grandes transformações recentemente, a atual legislação federal sobre recursos 

hídricos (Lei das Águas, n° 9.433/97) instituiu a bacia hidrográfica como unidade físico-

territorial de planejamento e gestão ambiental, através do reconhecimento da água como um 

bem econômico e dos conflitos entre múltiplos interesses e usos dos recursos hídricos; além 

da instituição de um modelo de gestão descentralizado e participativo. (CUNHA; COELHO, 

2003).  

Assim entende-se que a concepção de bacia hidrográfica referendado pela 

comunidade cientifica nacional e internacional sugere a inclusão da noção de dinamismo, em 

virtude das alterações ocorridas nas linhas divisoras de água (ARAÚJO, 2010). 

Estudos relacionados com as drenagens fluviais sempre possuíram função relevante 

podendo levar à compreensão e à elucidação de numerosas questões, pois os cursos de água 

constituem processos dos mais ativos na esculturação da paisagem terrestre 

(CHRISTOFOLETTI, 1980). 

 Para Christofoletti (1980), a hierarquia fluvial consiste no processo de classificação 

de curso d´água (ou da área drenada que lhe pertence) no conjunto total da bacia hidrográfica. 

Isso é realizado com a função de facilitar e tornar mais objetivo os estudos de analise linear 

sobre as bacias hidrográficas. 

Ainda segundo o autor considerar a bacia como um todo, através de um sistema 

ambiental implica, portanto, entender que as relações entre os diversos componentes naturais 

e socioeconômicos que se manifestam na bacia interagem de forma complexa 

(CHRISTOFOLETTI, 1980). 
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O modelo de gestão ultimamente adotado é o modelo sistêmico de integração 

participativa que se caracteriza pelo planejamento estratégico por bacia hidrográfica. 

(CAMPOS, 2003).  

Desta forma, uma bacia hidrográfica torna-se uma unidade importante para o estudo 

da dinâmica em relação à ocupação e uso de sua área, para reconhecer e estudar as inter-

relações existentes entre os diversos elementos e processos que atuam no seu limite e 

caracterizar os impactos ambientais. 

Acrescenta-se, que segundo Guerra (2006), os níveis de gerenciamento de bacias 

hidrográficas devem contemplar a utilização multíplice dos recursos da água levando em 

conta a qualidade do ambiente físico e a qualidade de vida da população. 

O programa de planejamento e gerenciamento de uma bacia hidrográfica é essencial 

por considerar a mudança de paradigma de um sistema setorial, local e de respostas à crise 

para um sistema interligado, preditivo, pois na abordagem tradicional a gestão dos recursos 

hídricos sempre foi compartilhada e não integrada. 

Nesse sentido a adoção da bacia hidrográfica como integração de planejamento é o 

principio fundamental que avança na gestão dos recursos hídricos, pois diante dos limites da 

área a ser planejada fica mais fácil fazer a comparação entre as disponibilidades e as 

demandas, efetivas para a afirmação do seu planejamento e gestão. 

Desta forma, o estudo de uma bacia hidrográfica torna-se importante para a 

visualização da dinâmica real e autentica em relação à ocupação e uso de sua área, para que 

através disso se possa reconhecer e analisar as inter-relações existentes entre os diversos 

ambientes junto com seus elementos vislumbrando os processos que atuam no seu limite e a 

partir disso caracterizar os seus impactos ambientais. 

Portanto e saliente dizer que gerenciamento eficaz de bacias hidrográficas requer, 

antes de tudo, um processo de planejamento sócio-econômico ambiental dessas unidades, 

afim de, buscar soluções que se enquadrem dentro dos limites da capacidade de suporte 

ambiental das mesmas.  

 

3.3 - Uso de modelos e indicadores ambientais em bacias hidrográficas 
 

A palavra indicador deriva da palavra latina indicare, que significa destacar ou 

revelar algo. Os indicadores são informações de caráter quantitativo resultantes do 

cruzamento de pelo menos duas variáveis primarias. Não são, portanto, elementos 
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explicativos ou descritivos, mas informações pontuais no tempo e no espaço, cuja integração e 

evolução permitem o acompanhamento dinâmico da realidade (JÚNIOR & PEREIRA, 2011). 

Os índices de qualidade de água (IQA) são, ainda hoje, os indicadores sobre águas 

mais conhecidos mundialmente. O primeiro dos IQA foi proposto por Horton em 1965, mas 

os mais utilizados foram desenvolvidos nos anos 70 pela agencia americana NSF (National 

Sanitation Foundation) (JÚNIOR & PEREIRA, 2011). 

Os indicadores de recursos hídricos têm por objetivo orientar a gestão e criar uma 

base de informações a ser permanentemente atualizada e divulgada e subsidiar a delimitação 

das regiões. 

Idealmente um indicador deverá ser representativo, cientificamente válido, simples e 

fácil de entender; mostrar tendências temporais, apresentar avisos antecipados sobre 

tendências irreversíveis, quando possível, sensíveis a modificações ambientais ou econômicas 

que ele pretende representar. 

Baseado em dados prontamente disponíveis ou a um custo razoável e em dados 

adequadamente documentados e de reconhecida qualidade, capaz de ser atualizado em 

intervalos regulares e ter um nível de referência (situação ideal ou factível ou desejada) com o 

qual possa ser comparado. 

Os indicadores poderão ser adotados para projetar os impactos favoráveis e 

desfavoráveis das alternativas a serem analisadas para atendimento das demandas hídricas, 

permitindo uma seleção mais criteriosa de um elenco de propostas consistente com as 

estratégias. 

Os aspectos físico-químicos de qualidade da água receberam mais atenção no Brasil 

a partir do momento em que o programa politico nacional passou a valorizar os setores de 

abastecimento de água e de saneamento básico.  

O atual sistema de monitoramento da qualidade da água que possui grande relevância 

é o ISA, da SABESP Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, os 

indicadores apontados no ISA definem especificidades regionais no sentido de facilitar a 

elaboração do relatório sobre a situação de salubridade ambiental da bacia hidrográfica.  

(SABESP, 1999). 

Para tanto o ISA abre condições de debates de âmbito regional, mostrando 

comparativamente o estagio de áreas que exigem intervenções corretivas imediatas, 

permitindo a melhor aplicação dos recursos hídricos da localidade, bem como a formulação e 

o acompanhamento de metas e ações no esforço comum de contribuir para o desenvolvimento 

ambiental.  
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A expectativa é de que a construção dos indicadores de recursos hídricos 

relacionados a bacias hidrográficas contribua no sentido de gerar dados que permitam sua 

comparação com indicadores nacionais e internacionais, de subsidiar programas e ações de 

controle e proteção de determinadas áreas, ecossistemas, recursos e atividades ligadas ao 

ambiente, de estabelecer normas e políticas de ordenamento territorial, e de servir como 

referencial para ações de desenvolvimento sustentável. 

O estudo dos indicadores de qualidade ambiental voltados para bacias hidrográficas 

promove uma discussão sobre desenvolvimento sustentável, portanto a complexidade do tema 

mostra que, segundo a ótica utilizada no conceito, os indicadores términos também serão 

diferentes. 

Deve-se avaliar e apontar as condições iniciais e históricas e as forças de 

retroalimentação do sistema, para compreender o padrão dos indicadores (SILVA, 2005). 

Pode-se compreender como o sistema a transformação no decorrer do tempo, mas não é 

possível prever a evolução dele. 

Cada sistema é composto por unidades simples, porém interligadas entre si. E elas se 

influenciam mutuamente à medida que o sistema evolui dinamicamente. E esta evolução é 

imprevisível. Ela depende da interação das variáveis e estas, sofrem pequenas mudanças que 

podem diferir significativamente no processo. 

Os indicadores ambientais são formas de representação do sistema, e por isso, a sua 

orientação depende previamente de uma definição, das variáveis envolvidas e da dinamização 

do processo, e como detalhado anteriormente, as variáveis devem estar interligadas entre si, 

pois se influenciam mutuamente. 

Além disso, existe a necessidade de identificar vínculos entre as variáveis para que se 

possa entender o sistema como um todo. De acordo com Bellen (2005), deve-se promover 

uma integração entre os diferentes campos no sentido de ampliar o entendimento do conjunto 

de relações. 

É necessário estabelecer as relações que existem entre as diferentes variáveis que 

definem os indicadores. Entende-se por variáveis, as áreas ligadas à qualidade ambiental, ou 

seja, social, econômica, cultural e espacial. 

De acordo com Silva (2005, p.36), a compreensão do corpo analítico do 

desenvolvimento sustentável com único é, por conseguinte, uma forma de estabelecer uma 

ótica multidisciplinar de observar um determinado processo, resultado da interação social em 

um determinado espaço, com bases culturais, com finalidades econômicas e obedecendo às 
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instituições reconhecidas naquela sociedade e considerando a manutenção do estoque 

ambiental existente. 

Dahl (1997) afirma que o maior desafio dos indicadores é fornecer um retrato da 

situação de sustentabilidade, de uma maneira simples, apesar da incerteza e da complexidade. 

O autor ainda ressalta a diferença dos países, a questão da diversidade cultural e os diferentes 

graus de desenvolvimentos como importantes fatores na construção dos indicadores. 

A preocupação com o desenvolvimento sustentável vem aumentando, de acordo com 

a necessidade de se ter um ambiente natural viável para as gerações futuras. E, para facilitar a 

compreensão desta sustentabilidade, há a necessidade de desenvolver ferramentas que 

procurem mensurar a sustentabilidade. 

Neste sentido, fica como proposição, a necessidade de um método de definição de 

indicadores que permite validar a sua sustentação teórica visualizada no recorte da pesquisa, 

bem como no estudo integrado de bacias hidrográficas. 

Segundo Ramos (1997), os indicadores e os índices são projetados para simplificar a 

informação sobre fenômenos complexos de modo a melhorar a comunicação podendo ser 

aplicados em uma series de situações problemas como atribuição de recursos classificados de 

locais cumprimento de normas legais e analise de tendências informações ao publico e 

investigação cientifica. 

Para Marzall (1999), a construção de indicadores deve partir de uma análise 

sistêmica na busca do entendimento das interações, nesse caso, nos diferentes 

agroecossistemas, considerando não somente a diversidade de níveis de pressão antrópica 

sobre o meio ambiente, como também outras dimensões da sustentabilidade como a 

econômica e a social, incluindo-se aí política, cultural, demográfica. Um bom indicador dever 

sintetizar a complexidade das variáveis envolvidas para auxiliar o processo interpretativo. Ele 

se constitui em um elemento que absorve e produz informações durante esse processo. 

 

3.4 - Meio ambiente, produção do espaço e desenvolvimento sustentável 
 

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, celebrada em 

Estocolmo em 1972, lança uma cruzada em favor do meio ambiente; ao mesmo tempo, 

porém, reconhece que a solução da problemática ambiental implica mudanças profundas na 

organização do conhecimento.  

Dessa forma, propõe-se o desenvolvimento de uma educação ambiental fundada em 

uma visão holística da realidade e nos métodos da interdisciplinaridade. 
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Mais tarde, na Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, 

celebrada em Tbilisi em 1977, estabelecem-se as orientações gerais da educação ambiental, 

fundada em princípios da interdisciplinaridade como método para compreender e restabelecer 

as relações sociedade-natureza (UNESCO 1980). 

Nessa perspectiva, se reconhece-se que os problemas ambientais são sistemas 

complexos, nos quais intervêm processos de diferentes racionalidades, ordens de 

materialidade e escalas espaço temporais. 

A problemática ambiental é o campo privilegiado das inter-relações sociedade-

natureza, razão pela qual seu conhecimento demanda uma abordagem holística e um método 

interdisciplinar que permitam a integração das ciências da natureza e da sociedade; das esferas 

do ideal e do material, da economia, da tecnologia e da cultura (UNESCO, 1986). 

Nessa reflexão epistemológica e metodológica sobre a complexidade e a 

interdisciplinaridade nas relações sociedade- -natureza, tem predominado uma visão 

naturalista, biologista e ecologista (MORIN, 1973; WILSON, 1975).  

Os recursos hídricos, enquanto parte importante do meio físico, são também 

facilmente comprometidos, sejam no âmbito da qualidade e/ou quantidade, sejam por 

características como alteração de cursos d’água ou diminuição dos canais de drenagem, 

tornando o atual cenário de degradação e descaso preocupante. (SILVA, 2003). 

Neste contexto, as bacias hidrográficas têm sido adotadas como unidades físicas de 

reconhecimento, caracterização e avaliação, a fim de facilitar a abordagem sobre os recursos 

hídricos, pois o desenvolvimento sustentável deve ser o foco principal para uma análise de 

uma bacia hidrográfica, pois essa análise é a mostra da realidade daquela localidade com suas 

falhas, manchas e variações, mais também com suas probabilidades e possibilidades. 

A definição mais aceita para desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz 

de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as 

necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o 

futuro. 

O Desenvolvimento Sustentável é aquele que atende às necessidades da geração 

presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações de atender às suas necessidades 

(Nosso Futuro Comum/1991) 

Essa definição surgiu na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas para discutir e propor meios de harmonizar 

dois objetivos: o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental. (WWF-Brasil, 

2011). 



26 
 

 

O conceito de desenvolvimento sustentável ocupa disposição central nas discussões 

que incidem em todos os níveis da sociedade moderna e neste sentido pode se tornar 

atualmente um elemento central na mudança das relações sociais e na maneira de 

compreender o ordenamento do espaço regional. 

Para ser alcançado, o desenvolvimento sustentável depende de planejamento e do 

reconhecimento de que os recursos naturais são finitos. Esse conceito representou uma nova 

forma de desenvolvimento econômico, que leva em conta o meio ambiente. 

O desenvolvimento sustentável sugere, de fato, qualidade em vez de quantidade, com 

a redução do uso de matérias-primas e produtos e o aumento da reutilização. 

Assim a idealização e a organização do espaço e o coerente estabelecimento de 

parâmetros sustentáveis passam a ser destacados de acordo com as características ambientais, 

sociais e econômicas da localidade.  

Observar este conceito e seus princípios pode contribuir para um desempenho mais 

sustentável, pois esse é um processo que depende decisivamente de novas tecnologias que se 

interconectam numa teia de relações que auxiliam nos resultados que todos os agentes 

envolvidos. 

As discussões sobre a necessidade de observar o processo do desenvolvimento 

sustentável, vem sendo tratadas a partir da década de 1970 enxergando então conceitos de 

desenvolvimento sustentável e de sustentabilidade. 

Para Sachs (1997) o conceito apresenta quatro dimensões: social, econômica, 

ambiental e cultural. Portanto, além de um processo dinâmico, o conceito também envolve 

várias dimensões. E, para facilitar a compreensão desta sustentabilidade, há a necessidade de 

desenvolver ferramentas que procurem mensurar a sustentabilidade. 
 

Dimensão social: O homem é o “recurso” mais valioso e, por isso, precisa de 

emprego, segurança, qualidade das relações, respeito às diversidades culturais, implantação de 

ecossistema social e uma solidariedade diacrônica. Necessita, também, de condições para 

desenvolver autoconfiança e autonomia na tomada de decisões para definir seus objetivos e 

conseguir implementá-los. (SACHS, 2007) 

Dimensão econômica: No plano instrumental, Sachs (2007) argumenta que será 

necessário redefinir as bases da economia dos recursos e da escolha de técnicas apropriadas, 

com necessidade de integrar planejamento físico ao planejamento socioecômico ao ambiental. 

Ou seja, defende uma planificação centralizada para o ordenamento da produção.  
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Dimensão ambiental: O paradigma capitalista produtivista vem de longo período, 

provocando os mais diversos impactos ambientais no planeta. A lógica produtivista que 

“internaliza” os lucros e “externaliza” os impactos socioambientais está intensificando e 

“adiantando” a morte entrópica dos ecossistemas sociais e naturais. (SACHS, 2007) 

Dimensão cultural: Sachs defende três critérios para que ocorra o desenvolvimento: 

equidade – que apela aos objetivos sociais do desenvolvimento com imperativo ético de 

solidariedade com todos; prudência ecológica – que se refere a um postulado ético de 

solidariedade com gerações futuras sem descuidar da qualidade de vida presente; e eficácia 

econômica – fazer bom uso da mão de obra e dos recursos materiais do ponto de vista 

macrossocial. Para isso, seriam necessárias mudanças de comportamento para a eliminação de 

atitudes descuidadas, readaptar o aparato de consumo (desenho e rendimento, a exemplo de 

carros e utensílios), estabelecer medidas reguladoras e explorar padrões de consumo 

equivalente. 

Em se tratando de cultura Enrique Leff em seu livro Ecologia, Capital e Cultura – 

A territorialização da racionalidade ambiental, (2009) reconhece que a cultura ecológica 

abrange a construção da racionalidade ambiental mediante o: estabelecimento dos parâmetros 

axiológicos de uma ética ambiental; construção de uma teoria ambiental e mobilização de 

diferentes grupos sociais; e participação.  

Afirma, com base em experiências, que a cultura ecológica deve resgatar práticas 

tradicionais, com princípios éticos para preservar a identidade cultural e com princípio 

produtivo voltado para o uso racional e sustentável dos recursos. A preservação das 

identidades étnicas, dos valores culturais e das práticas culturais aparece como a condição 

para a gestão ambiental e o manejo sustentável dos recursos locais. 

Já com relação ao desenvolvimento econômico se faz necessário abordar as 

ambiguidades e interpretações conceituais, pois elas são rompidas pelo questionamento das 

bases conceituais que os sustentam e demonstram que as raízes do pensamento ocidental 

necessitam de novos referenciais epistemológicos para se começar a pensar a sustentabilidade 

socioambiental. 

Ao refletir sobre o processo econômico de produção do espaço e suas consequências, 

observa-se uma limitação quanto ao processo de degradação do meio ambiente e, 

principalmente, dos seres que o compõem, pois se enfatiza estes problemas urbanos 

denominados como ambientais quando na realidade são sociais.  
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Para tanto a apreciação das armações das bacias hidrográficas objetivam a verificação 

da dinâmica a que está sujeita essa unidade, contribuindo direta ou indiretamente para 

identificar e equacionar os problemas ambientais e possibilitando direcionar as ações da 

sociedade para possíveis soluções que cada cenário oferece, por conseguinte, 

  

Os sistemas ambientais físicos também designados geossistemas, representam a 
organização espacial resultante da interação dos elementos físicos da natureza. 
Todavia essa abordagem passa a integrar os efeitos ocasionados pelas atividades 
humanas, que por sua vez, constituem fatores para se compreender o ritmo e a 
magnitude das transformações geradas nos geossistemas (...) repercutindo pelo 
homem ganha relevância cada vez maior, repercutindo no funcionamento, no 
equilíbrio, e nas transformações (ARAÚJO, 2010, p.36). 
 
 
 

É importante ressaltar que o estudo da área espacial de uma bacia hidrográfica 

seja no seu alto, médio ou baixo curso, também traz aspectos importantes quanto ao contexto 

da vivência da população, bem como a interação dessa população com a bacia. 

Afirmando assim o contexto do espaço geográfico podemos evidenciar que é nele 

que os fenômenos das mais diversas naturezas ocorrem deixando assinalas questões que 

quando observadas abastecem elementos de entendimento da realidade tanto sob a ótica dos 

processos físicos como sociais. 

Então se é visualizado segundo Santos ( 2002) que o espaço é formado por um 

conjunto indissociável, solitário e também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de 

ações, não consideradas isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá. 

Nesse contexto, a adoção da Bacia Hidrográfica como unidade de gerenciamento 

representa uma estratégia cuja perspectiva mais ampla consiste em agregar valor a busca pelo 

Desenvolvimento Sustentável, assim: 

 

A utilização do conceito de Bacia Hidrográfica como unidade de estudo e 
gerenciamento, direciona à conservação dos recursos naturais, deve estar agregada 
ao conceito Desenvolvimento Sustentável, na perspectiva de atingir três metas 
básicas: (a) o desenvolvimento econômico; (b) a equidade social, econômica e 
ambiental, e (c) a sustentabilidade ambiental (PIRES, 2002, p.50). 
 
 

Este panorama reflete a falta de pensar em termos de sistema o que acarreta em larga 

escala na perda do controle de uma eficiente rede administrativa e de informações que 

traduzem com eficiência, às necessidades ambientais de cada recorte espacial. 
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Para que o desenvolvimento sustentável possa caracterizar-se de forma concreta, 

precisa-se ter um modelo de gestão estratégica que se solidifique, a fim de se construir 

cenários e estabelecer alternativas viáveis sem que com isto, mude a regulação ambiental. 

A necessidade de uma ação contínua e participativa, buscando soluções imediatas em 

longo prazo já é admitida, e chega finalmente, a hora da implementação. A parceria entre 

sociedade civil, poder público e setores privados é a predominância principal para o 

enriquecimento e materialização dos debates.  

O meio ambiente equilibrado é um bem de uso comum do povo e fundamental a 

qualidade de vida.  É a compreensão de que há relações entre um conjunto de impactos 

ambientais que são efêmeros e localizados da atividade com benefícios socioeconômicos 

permanentes. 

Podemos, então, afirmar que o desenvolvimento sustentável pode fornecer o 

fundamento para a estrutura de social que assegurem ao meio ambiente uma maior proteção e 

gestão de forma, que respeite as necessidades econômicas, sociais e ambientais de toda a 

comunidade. 

Com isso, a proposta para manejo integrado de recursos naturais em nível de bacias 

hidrográficas refere-se, ao uso e ocupação da área, evidenciando as aptidões de cada segmento 

e sua distribuição espacial na perspectiva desse estudo.  

Aborda-se, portanto de uma proposta para desenvolvimento sustentado, que utiliza os 

recursos naturais para fins diversos e uma ocupação adaptada do meio ambiente, evidenciando 

os limites ambientais, a preservação, correção e mitigação de prováveis impactos ambientais 

indesejáveis sob o ponto de vista econômico, social e ecológico.  

Em outras palavras, o uso e a ocupação do solo são dependentes das características 

de cada bacia hidrográfica, que determinam as potencialidades e limitações para as diversas 

modalidades de emprego e a potencialização de conflitos de interesses. 

A avaliação do nível de sustentabilidade atual pode ser realizada com base nos 

descritores patamares de referência propostos por Manzoni (2005), os quais aproximam-se de 

um instrumento desenvolvido a partir de um trabalho, interdisciplinar e integrador coordenado 

pelo Grupo Interdisciplinar de Tecnologia Rural Apropriada (GIRA) do México, proposto 

para projetos florestais, agrícolas e pecuários (DEPONTI et all, 2002 p... 46). 

Na interpretação de Deponti et all (op. cit.), esse método: 

• Permite a análise e a retroalimentação do processo de avaliação; 

• Promove a interação entre as dimensões: técnica, econômica, social e ambiental; 
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• Avalia de forma comparativa o sistema, seja mediante a confrontação de um ou 

mais sistemas alternativos com um sistema de referência ou mediante a observação das 

modificações das propriedades de um sistema ao longo do tempo; 

• Apresenta estrutura flexível para adaptar-se a diferentes níveis de informação e 

capacidade técnica disponível localmente; 

• Permite o monitoramento do processo durante certo período de tempo; 

• Favorece a participação do agricultor atuando de forma comunitária potencializam 

a descentralização e o desenvolvimento local. 

 

Os pontos críticos são aspectos que limitam ou fortalecem a capacidade dos sistemas 

de sustentarem-se no tempo. Os descritores estão sujeitos a significação de sustentabilidade e 

suas características, que idealizam, estes, por serem genéricos, qualitativos, portanto, não 

passíveis de mensuração, necessitam ser traduzidos em itens mensuráveis, quantificáveis, ou 

seja, em indicadores.  

Os parâmetros ou patamares de referência são os níveis ou as condições que deverão 

ser alcançadas ou mantidas para que o sistema seja sustentável. Esses patamares poderão ser 

sugeridos ou definidos de forma participativa com a comunidade. 
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4.POTENCIALIDADES E RESTRIÇÕES DE USO DOS 

CONDICIONANTES GEOAMBIENTAIS 

________________________________________________________ 

 

 

Dentre os recursos naturais componentes do sistema bacia hidrográfica, três deles 

serão inicialmente retratados na avaliação das potencialidades no alto curso da Bacia 

hidrográfica do Rio Una, quais sejam: os recursos climáticos, os recursos minerais associados 

a geologia e os recursos hidrológicos.   

 Neste sentido, a análise de dados climáticos (temperatura e distribuição de 

precipitação) revela informações extremamente importantes como potencialidades erosivas, 

riscos de estiagem, entre outras. 

Em termos gerais, pouco valorizada nos estudos de planejamento ambiental, a 

variável geológica tem muito a contribuir nas tarefas, não só de caracterização, como também 

de avaliação e prognóstico da área da bacia considerada. Assim, em função de suas 

características mineralógicas, texturais e estruturais, os corpos rochosos respondem 

diferentemente à ação dos processos exógenos influenciando nas formas de relevo. Com isso 

a informação dessa variável permite a reconstrução histórica da evolução da paisagem e do 

seu comportamento atual. 

O estudo da rede hidrográfica, envolve padrão, densidade e tipos de canais fluviais, 

além de turbidez e qualidade da água, entre outros parâmetros que permitem avaliar desde a 

disponibilidade de recursos hídricos para irrigação até o estado de degradação das terras 

circunvizinhas em função da constatação da alta carga de sedimentos transportados e ou 

assoreamento do leito do rio.  

Esses atributos possuem expressão espacial no alto curso da bacia em apreço e, como 

qualquer outro sistema funcionam através de fluxo de energia e matéria. A análise detalhada e 

setorizada desses atributos, por sua vez justifica-se pelo fato de não de encontrarem 

disponíveis de forma sistematizada, devendo sua produção facilitar os estudos de 

planejamento e gestão ambiental. 
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4.1 - Condições de tempo e clima 

No alto curso da bacia hidrográfica do Rio Una, predomina um clima quente tropical 

chuvoso e de monção, com temperatura média de 24oC e umidade relativa média de 80%, 

sendo maior nos meses de maio e junho e menor no período de outubro a dezembro.  

No período de janeiro a setembro os ventos sopram de sudeste, e de outubro a 

dezembro de nordeste, sendo a velocidade maior que 0,6m/s no período de junho a agosto e 

menor que 0,5m/s no período entre março a maio. 

O balanço hídrico geralmente é positivo, tendo como referência a precipitação média 

de 1800 mm/ano, sendo maior nos meses de junho e julho e menor nos meses de novembro e 

dezembro, enquanto que a evaporação média gira em torno de 1.025 mm/ano, apresentando-se 

maior nos períodos de outubro a janeiro e menor nos meses de maio e junho. 

No alto curso da bacia do Rio Una ocorrem enchentes anuais, a exemplo da ocorrida 

no ano de 2010, decorrentes de fenômenos climáticos concentrados, cujos eventos são de 

natureza histórica e cíclica previsíveis com suas consequências, pois segundo Bertrand (2010) 

as enchentes ocorrem a partir de enxurradas e inundações bruscas, causadas por imensas 

concentrações anormais de precipitações de água (Figura 4.1). 

Como se observa nas tabelas 4.1; 4.2 e 4.3, os totais anuais de precipitação 

apresentam índices muito baixos no conjunto dos três municípios. Em termos gerais, 

Capoeiras é o município que mesmo estando em situações equiparáveis aos demais, ainda no 

cômputo geral apresenta meses com mais índices de pluviosidade considerando a série 

1992/2004, elevando sua média histórica para 548,85mm (tabela 4.1).  

Cachoeirinha, por exemplo, é o município que demonstra ser mais castigado com 

secas anuais, apresentando uma média histórica de 367,67 mm, extremamente crítica sob o 

ponto de vista climático. Ao longo dos meses, principalmente no período setembro a março 

verifica-se a inexistência de chuvas com índices zero e mesmo nos demais a precipitação 

abrange patamares muito baixos. Os anos de 1993 (130mm), 1998 (191mm) e 2007 (274mm) 

foram assolados por grandes períodos de estiagem acarretando sérias consequências para as 

atividades agrícolas e sem dúvida para a população, sobretudo a rural (tabela 4.2). 

São Bento do Una não apresenta um quadro mensal de precipitação muito diferente 

de Cachoeirinha pois os meses com precipitações mais frequentes variam de abril a agosto 

coincidindo com o outono/inverno. Nesse município, bem como nos demais o balanço hídrico 

é geralmente negativo, sendo insignificante o excedente hídrico mesmo nos meses mais 

chuvosos (tabela 4.3). 
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Tabela: 4.1 - Capoeiras – Precipitação Pluviométrica Mensal e Anual – 1992/2007 

 

 

FONTE: IBGE, 2013  
Organização: Roberto de Abreu, 2013 

ANOS 
MESES TOTAL 

ANUAL Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

1992 101 147 87 193 45 33 105 57 66 2 10 - 846 

1993 64 - - 3 26 57 59 19 10 4 8 - 250 

1994 56 123 52 24 117 178 183 43 50 7 - - 833 

1995 3 10 151 68 159 96 83 18 3 - - - 591 

1997 - - 185 78 152 65 139 62 8 40 40 - 769 

1998 - - - 40 35 34 50 90 3 - - - 252 

1999 - 14 77 2 71 43 96 26 13 77 20 - 439 

2000 44 30 110 75 29 91 163 55 82 - 30 - 709 

2001 - - 42 27 12 274 90 60 5 140 - - 650 

2002 208 - 59 79 81 97 55 - - - - - 579 

2003 8 50 42 - - - - - - - - - 100 

2004 359 235 29 - 77 160 63 30 - - - - 953 

2007 - - 51 - - 14 - 60 34 - 5 - 164 

Media histórica 64,85 46,9 68,1 45,3 61,9 87,9 83,5 40 21,1 20,8 8,7 - 548,85 
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Tabela: 4.2 - Cachoeirinha – Precipitação Pluviométrica Mensal e Anual – 1992/2007 

 

 

ANOS 
MESES TOTAL 

ANUAL 
Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

1992 63 99 146 63 30 24 67 33 34 - - - 559 

1993 - - - 10 4 36 38 19 4 9 10 - 130 

1994 1 39 70 12 48 146 44 3 24 - 8 - 395 

1995 17 44 - 39 59 54 50 13 - - - - 276 

1996 3 - 25 64 57 85 60 20 - - - - 314 

1997 - - - 33 236 47 106 73 - - - - 495 

1998 - - 2 69 4 3 25 73 15 - - - 191 

2004 254 36 35 58 51 153 80 8 - - - - 675 

2007 - 120 33 - - - - 96 10 - 15 - 274 

Media 
histórica 

37,56 37,6 34,6 38,7 54,3 60,9 52,2 37,56 9,67 1 3,7 - 367,67 

FONTE: IBGE, 2013  
Organização: Roberto de Abreu, 2013 
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Tabela: 4.3 - São Bento do Una – Precipitação Pluviométrica Mensal e Anual – 1992/2007 
 

ANOS 
MESES TOTAL 

ANUAL Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

1992 119 168 129 160 21 25 44 13 68 - 1 - 748 

1993 - - - 16 18 35 51 26 - 65 13 - 224 

1994 45 91 137 31 166 106 92 27 44 4 6 - 749 

1995 81 97 75 239 64 68 105 27 5 - - - 761 

1996 7 32 38 65 82 66 67 47 16 - 23 - 443 

1997 94 67 156 90 110 39 49 30 - - - - 635 

1998 27 - 4 47 14 25 34 50 15 4 - - 220 

2001 - - - - - 136 103 34 23 - - - 296 

2002 112 - 56 11 7 - - - - - - - 186 

2003 89 42 20 7 - - - - - - - - 158 

2004 191 184 107 17 85 205 - 8 - - - - 797 

2007 - 19 31 - - 8 - 56 22 1 14 - 151 

Media histórica 63,75 58,3 62,8 56,9 47,3 59,4 45,4 26,5 16,1 6,17 4,8 - 447,33 

FONTE: IBGE, 2013  

Organização: Roberto de Abreu, 2013. 
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4.2 - Geologia de subsuperfície  
 

O recorte do alto curso da bacia como um todo é representada, quase inteiramente, 

por rochas cristalinas e cristalofilianas do Pré-Cambriano Indiviso. Grande parte de sua área é 

constituída pelo Complexo Migmatítico-Granitóide - pCmi com participação 

aproximadamente igualitária entre os migmatitos e os granitos. Os migmatitos, dos tipos 

estromático, epibolítico, nebulítico e diadisítico, com composição predominantemente 

granodiorítica possuindo paleossoma anfibolítico e neossoma quartzo-feldspático, ocorrem 

principalmente na área de São Bento do Una. 

No município de Cachoeirinha, em forma elíptica ocorre um corpo de sienito com 

variações entre quartzo-sienito e melasienito, do Pré-Cambriano Superior. 

Eventuais falhamentos transcorrentes destrógiros ocorrem nesses migmatitos, além 

de um falhamento transcorrente levógiro de maior extensão, de Capoeiras a São Bento do 

Una, com direção NE - SW a NNE - SSW. A área sedimentar é representada quase 

inteiramente por depósitos areno-argilosos de aluviões recentes, além de reduzidos 

testemunhos da Formação Barreira. 

Com relação aos recursos minerais e a geologia do alto curso da bacia hidrográfica 

do rio Una, observou-se a presença de cinco tipos de rochas graníticas: Rosa Imperial, Rosa 

Tropical, Cinza-Prata, Amarelo-Mel e Rosa Pernambuco. (Figura 4.2)  

 

 4.2.1 - Aspectos geológicos dos jazimentos (rocha rosa imperial)  
 

A rocha rosa imperial é constituída por faixas de coloração rosa-suave e preta que se 

alternam. Elas podem perder a continuidade, ficando difusas, quando tende à homogeneidade. 

Neste caso, mostra as estruturas nebulítica e schlieren (MEHNERT, 1968). Normalmente as 

faixas estão intensamente dobradas ou retorcidas. 

Em chapa polida mostra um conjunto harmonioso de notável efeito estético-

decorativo, com coloração rosa-suave, onde se nota a completa ausência de pontos de 

oxidação. Apresenta granulação média, textura dominantemente granoblástica. Trata-se de um 

migmatito, que aflora sob a forma de extensos maciços rochosos, notadamente nos sítios 

Guandu, Limitão e fazenda Aline, um jazimento com mais de 300m de comprimento e 100m 

de largura, com reservas acima de 1.000.000m3. 

A cor rosa-suave do migmatito Rosa Imperial (cor do leucossoma) é devido ao 

elevado conteúdo modal de microclina. Este mineral contém pontuações esbranquiçadas 
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(plagioclásio e quartzo), com raras palhetas negras de biotita e, segregações brancas de 

dimensões centimétrica. Representando o melanossoma ocorre biotita orientada, delineando a 

estrutura schlieren e, por vezes, formando concentrações de cor preta. 

Os migmatitos em questão (tipos Rosa Imperial), associam-se a metatexitos da Suíte 

Papagaio. O controle litológico na área de ocorrência das rochas do complexo corresponde à 

presença dos migmatitos homogêneos diatexíticos, com neossoma de coloração rosa, rico em 

microclina. 

Possivelmente relacionam-se às zonas de cisalhamentos dúcteis, notadamente a 

corpos máficos pré-existentes, de composição anfibolítica, sendo provavelmente resultado de 

um processo de fusão parcial deste material básico, com enriquecimento em minerais 

feldspáticos potássicos. 

 

 

4.2.1.1 - Características petrográficas e tecnológicas 
 

 

Em lâmina a rocha rosa imperial apresenta uma textura granular (blastoxenomórfica), 

discretamente orientada, com alguma lineação desenhada pelo conjunto de lamelas micáceas. 

O microclina mostra-se em cristais anedrais, comumente pertíticos, relativamente inalterados 

e geminados conforme a macla em xadrez. O plagioclásio ocorre em cristais geralmente 

anedrais e raramente subedrais, geminados ou não, levemente turvos devido à alteração para 

sericita e carbonato.  

O quartzo aparece em cristais anedrais, com tendências intersticiais em relação aos 

feldspatos e com xtinção ondulante, constituindo subgrãos. A biotita ocorre em palhetas 

isoladas ou em agregados. Estão orientadas subparalelamente, mostrando, em certos casos, 

associação com a moscovita, pela qual é invaginada ou mesmo, substituída.  

Os minerais essenciais são microclina, quartzo, plagioclásio e biotita. Dentre os 

minerais acessórios estão a titanita, muscovita, carbonato e clorita. Em termos de 

caracterização tecnológica, os valores de massa específica seca (2,616 ± 0,002kg/m) e massa 

específica saturada (2,616 ± 0,003 kg/m), situam-se dentro dos limites para rochas com fins 

ornamentais. 

Quanto à porosidade (0,676 ± 0,003%) e absorção d’água (0,258 ± 0,003%), os 

valores ora assinalados, situam-se dentro da média de utilização, mas em função do índice de 

porosidade aconselha-se a impermeabilização deste material, quando for empregado em 

revestimento de pisos ou na confecção de pias e balcões. Tal assertiva é confirmada pela 
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microscopia ao detectar a alteração do plagioclásio para a sericita e carbonato, o que indica a 

suscetibilidade da rocha ao processo intempérico, cuja ação reflete-se diretamente nos índices 

de absorção e porosidade. 

Quanto à resistência ao atrito, os valores de 0,33mm a 500m e 0,65mm a 1000m para 

o Desgaste de Amsler (abrasão a seco), situam-se dentro dos índices de emprego, sendo 

compatíveis para o revestimento de pisos em ambientes de médio a elevado trânsito de 

pessoas. Quanto à resistência à flexão, os valores de 148,15 ± 0,43 Mpa e de 118,61 ± 0,22 

Mpa, para aplicação do esforço normal e paralelo ao plano de fraqueza, indicam tratar-se de 

rochas de ótima qualidade para fins ornamentais. O mesmo pode-se dizer, pelos testes de 

ataques químicos realizados com produtos tais como; graxa, sabão, detergentes, óleos 

minerais e vegetais, além de ácidos. Apesar da agressividade a que foi submetido, o material 

não apresentou alterações sensíveis, o que confirma a possibilidade de sua aplicação, sem 

restrições, em ambientes sujeitos aos agentes intempéricos e agentes químicos e físicos 

internos. 

No município de Cachoeirinha, mais precisamente nos sítios Morro Alto, Vargem do 

Gado e São Francisco encontra-se o granito rosa tropical (SILVA FILHO et al., 2004). Os 

jazimentos deste litótipo apresentam boas condições de infra-estrutura, dispondo-se 

localmente de mão-de-obra com experiência nos serviços de cantaria. Próximo aos locais dos 

jazimentos, existe propriedades rurais que são servidas de eletricidade, pela rede de 

distribuição de energia da Companhia Elétrica de Pernambuco CELPE S/A. 

 

 

4.2.2 - Aspectos geológicos dos jazimentos (granito rosa tropical) 
 

 

O granito rosa tropical é formado por metatexitos com dobras delineadas por faixas 

difusas, irregulares de cor cinzaescura, que se alternam com faixas neossomáticas de cor rosa-

pálida. A tendência é para o aspecto homogêneo, com estruturas nebulítica/epibolítica. 

Apresentam granulação média à grosseira e espessura entre as faixas variando de 1 mm a 

2cm. As faixas rosa são compostas essencialmente por microclina, com quantidades 

subordinadas de plagioclásio e quartzo. As faixas cinza são constituídas predominantemente 

por plagioclásio, quartzo, poucas microclina e biotita. 

No geral, o migmatito apresenta um excelente aspecto estético-decorativo, devido a 

esta coloração rosa-suave a cinza e a alternância das faixas mencionadas, formando um 

conjunto harmonioso e contínuo. São migmatitos diatexíticos aflorantes sob a forma de 
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extensos maciços rochosos. Os migmatitos em questão, associam-se a granitos, ortognaisses e 

demais rochas migmatizadas indiferenciadas, de idade mesoproterozóica.  

Admite-se que estejam geneticamente relacionados com corpos máficos pré-

existentes, de composição que varia de anfibolítica a diorítica. No que concerne aos maciços 

aflorantes de Vargem do Gado e Morro Alto, constatou-se uma pequena incidência de 

fraturas, veios pegmatíticos e de quartzo, enclaves máficos e pontos de oxidação, o que 

favorece o aproveitamento econômico destes corpos. 

Com relação ao migmatito aflorante em São Francisco, a grande incidência de 

fraturas de cisalhamento e tensão (trincas), inviabilizaram o emprego da rocha para fins 

ornamentais. 

 

4.2.2.1 - Características petrográficas e tecnológicas 
 

Ao microscópio a rocha rosa tropical apresenta uma textura geral granoblástica, algo 

deformada, com o desenvolvimento de microfissuras, que em vários locais ultrapassam os 

limites dos grãos. Revela ainda, segregações de faixas de contatos difusos. 

A microclina ocorre em cristais anedrais inalterados, geminados segundo a macla em 

xadrez, pertíticos e localmente englobando cristais de plagioclásio e grãos arredondados de 

quartzo. 

O plagioclásio aparece em cristais inalterados anedrais e subedrais, incluindo em 

alguns pontos “manchas” do feldspato alcalino. A biotita ocorre em palhetas isoladas ou 

reunidas em baixa concentração, definindo a foliação da rocha. Associa-se a muscovita pela 

qual é invaginada. Altera-se localmente para clorita. O quartzo mostra-se em grãos anedrais, 

deformados, alongados na direção das micas, com clara tendência intersticial. 

Como minerais essenciais, têm-se microclina, plagioclásio, quartzo, biotita e 

muscovita. Dentre os acessórios tem-se granada e clorita. Quanto às características mecânicas 

e tecnológicas da rocha, pode-se afirmar que a ausência de microfissuras, aliada à textura 

blastogranular orientada e a não presença de alteração dos feldspatos para sericita e clorita, 

indicam que a rocha encontra-se pouco sujeita aos processos de alteração, o que caracteriza 

baixo índice de porosidade e absorção d’água, refletindo diretamente na sua resistência 

mecânica. 

Com base nos estudos microscópicos, pode-se concluir que o migmatito em questão, 

pode ser empregado como rocha ornamental, carecendo, entretanto, de ensaios tecnológicos 

que permitam a definição de seus ambientes de aplicações. 
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Além da rocha rosa tropical, encontra-se também o granito cinza prata cujo setor está 

na porção mediana do corpo de rochas graníticas de amplitude regional de direção E-NE, 

disposto em concordância com a estruturação regional e pertencente à Suíte Serrote dos 

Macacos. Os jazimentos contidos são formados por leucogranitos e metagranitóides a duas 

micas.  

Normalmente apresentam coloração cinza-esbranquiçada, com riscos prateados em 

razão da orientação das palhetas de muscovita. Possuem textura equigranular fina à média, 

orientada. Afloram sob as formas de maciço rochoso e de matacões, notadamente na serra do 

Gurjão. 

Neste local ocorre o Granito Cinza-Prata típico, onde foi constatada pouca densidade 

de fraturas, veios e xenólitos, além de confirmada a homogeneidade horizontal e vertical do 

litótipo, o que facilitou o seu emprego como rocha ornamental.  

O potencial em matacões ultrapassa o patamar de 4.500m3 de material explotável. 

No que concerne às ocorrências dos sítios Lagoa do Jenipapo e Olho D’água de Dentro, as 

reservas são também bastante expressivas e tecnicamente viáveis para a explotação de blocos. 

As ocorrências do sitio Calunga e da fazenda Pedra Comprida, normalmente estão sob a 

forma de extensos maciços, nos quais chama atenção às pedreiras artesanais implantadas para 

a produção de paralelepípedos, lajotas e meio-fio, de cor cinza, tratando-se de um tipo 

comum, na categoria de rochas para fins ornamentais. Até o momento estas ocorrências não 

foram estudadas para a produção de blocos.  

Já o granitóide tipo Amarelo-Mel compreende outra fácies do corpo granítico do 

município de Capoeiras pertencente à Suíte leucocrática metaluminosa. O setor situa-se na 

extremidade do corpo e os afloramentos estão sob as formas de maciço e de matacões. 

No geral, trata-se de um biotita granito de granulação fina, textura equigranular, 

constituído por quartzo, palhetas de biotita, muscovita e grãos amarelados ou cremes de 

feldspato, responsáveis pela tonalidade do conjunto. 

Quanto à cor amarela, origina-se da alteração mineralógica pelo intemperismo, 

limitado a pequenas profundidades (máximo de 6m). A chapa polida desse litótipo tem 

coloração amarelada e apresenta diminutas manchas com tonalidade escura. No conjunto, a 

chapa possui brilho intenso e homogeneidade, mostrando ótimo aspecto estético-decorativo. 

As reservas de maciço, dos sítios Preguiça e Lajes dos Caroços, situam-se na faixa 

dos 2.000.000m3, enquanto as de matacões ultrapassam facilmente a casa dos 5.000m3. Nos 

afloramentos estudados não foi visualizada grande incidência de veios, fraturas, xenólitos e 

ferrugens, o que facilita os serviços de exploração. 
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4.2.2.2 - Viabilidade da extração de blocos 
 

O fato de os granitos tipo Cinza-Prata e Amarelo-Mel, aflorarem sob a forma de 

matacões e maciços, aliado a baixa incidência de imperfeições (tais como fraturas, veios e 

xenólitos), evidência as amplas possibilidades de explotação dessas rochas na forma de blocos 

brutos e canteirados. Corroborando com tal assertiva, têm-se as lavras, em regime sazonal, da 

NORGRAN, na pedreira da serra do Gurjão em Capoeiras.  

O Granito tipo Rosa Pernambuco situa-se no sítio Bonito, município de 

Cachoeirinha-PE, próximo da rodovia secundária que liga São Bento do Una a Ibirajuba. No 

local afloram diques de quartzo sienitos de cor rosa. 

A disponibilidade da rede de energia elétrica, e da mão-de-obra semi-especializada 

para os trabalhos de cantaria, aliada a existência de boas vias de acesso, permitem estabelecer 

boas condições de infra-estrutura. As operações de lavras podem dispor do apoio logístico do 

centro urbano de Cachoeirinha. 

 

4.2.3 - Aspectos geológicos dos jazimentos (plutonitos) 
 

Os plutonitos são formados por uma rocha leucocrática de cor rosa, textura porfirítica 

grosseira, destituída de orientação. Ocorrem sob a forma de maciços, os quais, em alguns 

pontos, se destacam no relevo, formando paredões com altura média de 2,5m. Compõe-se de 

plagioclásio, microclina, biotita e pouco quartzo. São diques de quartzo sienito rosa 

encaixados em ortognaisse migmatítico, de idade mesoproterozóica. 

Em chapa polida a rocha apresenta uma coloração rosa suave, onde o caráter 

homogêneo, o brilho constante e a cor impõem ao conjunto um bom aspecto estético-

decorativo. Na interpretação de aerofotos na escala 1:70.000, verificou-se que os diques 

dispõem-se no terreno segundo uma direção NW-SE, com dimensões de 200m de largura por 

1000m de comprimento. 

 

4.2.3.1 - Viabilidade da extração de blocos 
 

A existência de um bom desnível topográfico, aliada a pouca incidência de fraturas, 

veios, xenólitos, pontos de oxidação e ao caráter homogêneo, refletem as excelentes 

condições de explotabilidade da rocha. As características mecânicas do litótipo e, as 
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condições dos afloramentos, possibilitam o emprego do método de serração contínua, para a 

abertura de bancadas.  

Pode-se também utilizar o maçarico para o corte primário das pastilhas, seguido de 

explosivos e marteletes neumáticos, visando à produção de blocos. 
 

 

4.2.3.2 - Considerações de caráter econômico e comercial 
 

O caráter homogêneo da rocha e o seu padrão estético possibilitam a sua utilização na 

indústria de rochas ornamentais, tanto como material de revestimento, de uso na construção 

civil, quanto na arquitetura, no setor de decoração. 

Em termos mercadológicos, o litótipo é classificado como um tipo comum ou similar, 

não passível de exportação sob a forma de blocos, mas com amplas chances de emprego no 

mercado doméstico de chapas e padronizados, onde podem ser negociados ao preço médio de 

R$50,00/m2.  
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4.4 - Recursos hídricos superficiais e subterrâneos 
 

A água representa um dos elementos mais importantes para a vida e possui importante 

papel por interligar fenômenos litosfericos, atmosféricos e relaciona-se com toda a vida 

existente através de sua relação com os demais elementos que compõem uma bacia 

hidrográfica.  

O alto curso da bacia é recortado por rios intermitentes, porém de pequena vazão 

comportando baixo potencial de água subterrânea. Os municípios de Capoeiras, Cachoeirinha 

e São Bento do Una estão totalmente inseridos no Domínio Hidrogeológico Fissural. O 

Domínio Fissural é formado de rochas do embasamento cristalino que engloba o sub-domínio 

rochas metamórficas constituído do Complexo Belém do São Francisco e do Complexo 

Cabrobó e o sub-domínio rochas ígneas da Suite Intrusiva Leucocrática Peraluminosa.  

No levantamento realizado para o município de Capoeiras verificou-se a existência de 

45 pontos d’água, sendo todos considerados poços tubulares. Quanto à propriedade dos 

terrenos dos referidos pontos d’água, tem-se os terrenos públicos, com 06 pontos d´água e 

particulares com 39. Quanto ao tipo de abastecimento de água, os pontos cadastrados foram 

classificados em comunitários (quando atendem a várias famílias) e particulares (quando 

atendem apenas ao seu proprietário). A figura 4.3 mostra que neste município 06 pontos d’ 

água destinam-se ao atendimento comunitário e 39 pontos ao atendimento particular. 
 

Figura 4.3 Relação entre poços em uso e desativados em 2004 no município de Capoeiras 

 
Fonte: EMBRAPA, 2004  
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Com relação à fonte de energia utilizada nos sistemas de bombeamento dos poços, a 

figura 4.4 mostra que 16 poços utilizam energia elétrica, sendo 15 particulares e 01 público, 

enquanto 08 poços utilizam outras formas de energia, sendo 07 particulares e 01 público. 

 

Figura: 4.4 Tipo de energia utilizada no bombeamento d´água – 2004 

 

Fonte: EMBRAPA, 2004 

As correntes superficiais do município de São Bento do Una, (Figura 4.5 A e 4.6 B) 

encontram-se inseridas nos domínios da Bacia Hidrográfica do Rio Una. Seus principais 

tributários são: os rios Una, Ipojuca e da Chata, além dos riachos: Liberal, Logradouro, 

Vieira, da Igrejinha, da Porteira, Riachão, da Onça, Pau Ferro, do Buraco, Mimoso, da 

Queimada, do Retiro ou Olho d’ Água das Pombas, da Macambira, da Jurubeba, Fundo, 

Xucurus, do Mandante, do Estreito e Cafofas.  

 

 

 

 

 

 

 

Créditos: Roberto de Abreu, 2012. 
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Figura 4.5 A - trecho do rio una no município de 
São Bento do Una em períodos de precipitações 
moderadas. 

Figura 4.6 B - trecho do rio una no 
município de São Bento do Una em 
períodos de estiagem. 
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Os principais corpos de acumulação são os açudes Novo e Gama. Todos os cursos d’ 

água no município têm regime de escoamento intermitente e o padrão de drenagem é o 

dendrítico. O levantamento realizado no município registrou a existência de 44 pontos d’ 

água, sendo todos poços tubulares, (figura 4.7). 

 

Figura 4.7 -Tipos de pontos d’ água cadastrados no município  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: EMBRAPA, 2004 

 

Com relação à propriedade dos terrenos onde estão localizados os pontos d’ águas, 

existem 14 pontos d’ água cadastrados em terrenos públicos e 30 em terrenos particulares. 

(figura 4.8) 

 

 

Figura 4.8 - Natureza da propriedade dos terrenos onde existem poços tubulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: EMBRAPA, 2004 
 

Quanto ao tipo de abastecimento a que se destina a água, predomina o particular com 

39 pontos, destinando-se apenas 5 pontos ao atendimento comunitário. (figura 4.9)  



48 
 

 

 

Figura 4.9 - Finalidade do abastecimento dos poços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: EMBRAPA, 2004 

Em relação ao uso da água, 14% dos pontos cadastrados são destinados ao uso 

doméstico primário (água de consumo humano para beber); 38% são utilizados para o uso 

doméstico secundário (água de consumo humano para uso geral); 03% para outros usos e 45% 

para dessedentação animal (figura 4.10)  

 

 Figura 4.10 - Uso da água 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: EMBRAPA, 2004 

 

Em relação aos poços tubulares atualmente em operação e os poços inativos 

(paralisados e não instalados) verificou-se a existência de 14 poços particulares e 04 públicos 

não instalados ou paralisados e, portanto, passíveis de entrar em funcionamento, podendo vir 

a somar suas descargas àquelas dos 15 poços que estão em operação. (figura 4.11) 
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Figura  4.11 - Relação entre poços em uso e desativados 

 
 Fonte: EMBRAPA, 2004 

  

Quanto à fonte de energia utilizada nos sistemas de bombeamento dos poços, nota-se 

que 19 poços utilizam energia elétrica, sendo 10 particulares e 09 públicos, enquanto 02 poços 

utilizam outras formas de energia, sendo todos particulares. 

 

Figura 4.12 - Tipo de energia utilizada no bombeamento d’ água 

 
Fonte: EMBRAPA, 2004  

 

O município de Cachoeirinha encontra-se inserido nos domínios da Bacia 

Hidrográfica do Rio Una. Seus principais tributários são: o Rio Una e os riachos: Quatis, do 
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Retiro e Bonito. Não existem açudes com capacidade de acumulação igual ou superior a 

100.000m3. Todos os cursos d’ água no município têm regime de escoamento intermitente e o 

padrão de drenagem é o dendrítico (figuras 4.13A e 4.14 B). 

 

Figura 4.13 A – Trecho do rio Una no município de Cachoerinha denunciando a intermitência 
do regime fluvial em períodos de estiagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Créditos: Roberto de Abreu, 2012. 

Figura 4.14 B – Trecho do rio Una no município de Cachoerinha apresentando leito bem 
delimitado com pequena lamina d´água refletindo períodos de secas mais severas.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créditos: Roberto de Abreu, 2012. 
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Com relação à propriedade dos terrenos onde estão localizados os pontos d’ água 

cadastrados, tem-se: terrenos públicos, quando os terrenos forem de serventia pública e, 

terrenos particulares, quando forem de uso privado, existem 03 pontos d’ água em terrenos 

públicos e 23 em terrenos particulares. 

Quanto ao tipo de abastecimento a que se destina a água, os pontos cadastrados 

foram classificados em: comunitários, quando atendem a várias famílias e, particulares, 

quando atendem apenas ao seu proprietário.  

No que pese aos poços tubulares atualmente em operação e os poços inativos 

(paralisados e não instalados) que são passíveis de entrar em funcionamento, verificou-se a 

existência de 02 poços particulares e 14 públicos não instalados ou paralisados e, portanto, 

passíveis de entrar em funcionamento, podendo vir a somar suas descargas àquelas dos 05 

poços que estão em operação (figura 4.15). 

 

Figura: 4.15 - Relação entre poços em uso e desativados no município de Cachoeirinha 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: EMBRAPA, 2004 

 

Com relação à fonte de energia utilizada nos sistemas de bombeamento dos poços, 

visualizou-se que 07 poços utilizam energia elétrica, sendo 05 particulares e 02 públicos. 

(figura 4.16) 
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 Figura: 4.16 - Tipo de energia utilizada no bombeamento d´água 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: EMBRAPA, 2004  

 

Tomando por base a situação apresentada, percebe-se que é urgente a necessidade da 

aplicação de politicas públicas e efetivas ações que possibilitem a proteção ambiental e 

remediação dos corpos d´água no âmbito da bacia hidrográfica do rio Una, contemplando 

sistemas de proteção contra enchentes e inundações e minimização dos danos por ela 

causados.  

Na realidade as legislações ambientais e sanitárias não são cumpridas em nenhum 

dos municípios referenciados neste trabalho. Mas os maiores problemas a serem enfrentados 

são a passividade, falta de educação ambiental da população em geral e o desconhecimento 

das leis. 

A conservação dos recursos naturais e o desenvolvimento sustentável para a grande 

maioria da população da bacia é algo muito distante de ser entendido principalmente no caso 

em apreço (Figura 4.17) em que as variadas formas de uso dos recursos hídricos oferecidas 

são elementos básicos para sua definição como unidade de planejamento territorial, 

influenciado em grande parte, pela crescente ocupação urbana.  
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Na bacia hidrográfica de um modo geral, verificou-se que a água apresenta diversos 

usos, tais como: consumo humano e abastecimento público, consumo animal, uso industrial, 

recepção de efluentes domésticos, industriais e agroindustriais, irrigação, limpeza e pesca, 

muito embora no alto curso predomine apenas o consumo no uso doméstico e irrigação. 

O destino final e tratamento inadequado dos resíduos sólidos vêm se constituindo em 

um dos grandes desafios para o equilíbrio do meio ambiente nos centros urbanos, pelo fato de 

provocarem problemas como: doenças relacionadas ao lixo; poluição dos mananciais e do ar; 

assoreamento dos cursos d’água; presença de vetores de doenças (moscas, baratas, ratos, 

mosquitos); presença de aves; problemas estéticos, de odor e sociais (catadores em lixões). 

As informações sobre a destinação final e tratamento dos resíduos sólidos 

depositados em diversas áreas do alto curso que compõem o recorte das unidades hídricas, são 

apresentados no quadro 4.1. 

Quadro: 4.1 Alto curso do rio Una – destino final e tratamento dos resíduos sólidos – 2010 

Município Destino final Tratamento Distancia do 
curso d´água 

Distancia da 
cidade 

Impacto 
 

Capoeiras Lixão Não Existe 500 m 200 m Baixo 

Cachoeirinha Lixão Não Existe 2 km 10 km Alto 

São Bento do 
Uma 

Lixão Não Existe 800 m 3 km 
Médio 

 

Fonte: Bernardino Bertrand – 2010 
Organização: Eliane Alves – 2012 

 
De uma maneira geral, os resíduos produzidos nos centros urbanos dos municípios 

pertencentes as três unidades hídricas em estudo, constituem-se basicamente de material 

orgânico (resto de alimentos, folha de árvores e cascas de frutas e legumes), com proporções 

menores para materiais recicláveis (vidro, metal, papel, latas, plástico) e outros (pedras, 

borracha, areia, entre outros). 

 

4.3.1 - Abastecimento d’água e esgotamento sanitário 
 

A carência dos serviços básicos de saneamento, como abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, implicam em condições socioeconômicas desfavoráveis para uma 

melhor qualidade de vida da população, proporcionando o agravamento de doenças no alto 

curso em épocas de cheias sazonais, relacionadas à veiculação hídrica do rio una, como: 

Esquistossomose, causada por parasita que transmite a doença através do hospedeiro 
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(caramujo encontrado em águas paradas ou de pouca correnteza); Hepatite, (causada por vírus 

encontrados em águas poluídas); Febre Tifoide, causada por bactéria (transmitida pelas águas 

poluídas e verduras cultivadas com águas impuras); Leptospirose; Conjuntivites; Verminoses 

em geral; Meningite (causadas por distintos tipos de bactérias ou vírus que chegam ao 

organismo através de água contaminada ou por via respiratória); Leishmaniose; Dengue e 

Cólera, entre outras (quadro 4.2). 

 

Quadro 4.2- Alto Curso da Bacia do Rio Una , Doenças de veiculação hídrica – 2010. 

Municípios Leptospirose Cólera Dengue Hepatite (viral) 
Capoeiras - - 14 - 

Cachoeirinha - - 01 20 

São Bento do Una 02 675 168 75 

Fonte Bernardino Bertrand, 2010.  
Organização: Eliane Alves 

 

4.3.2 - Impactos nos recursos hídricos 
 
 

O uso inadequado dos recursos hídricos no alto curso da bacia ao longo dos anos tem 

gerado impactos ambientais de diferentes magnitudes, a exemplo da lavagem de 

pulverizadores e embalagens de defensivos agrícolas nas águas dos rios, de descarga de 

efluentes domésticos, da retirada de areia e pedras do leito de vários rios, da construção de 

edificações (residências, entre outras), próximas aos cursos d’água, do plantio de culturas nas 

margens dos rios, de lançamento de efluentes oriundos de matadouros públicos e clandestinos 

localizados às margens dos rios, da captação desordenada de água dos rios, do desmatamento 

das áreas de nascentes e das matas ciliares, da presença de lixões nas proximidades de cursos 

d’água, do criatório de suínos, bovinos e aves nas áreas ribeirinhas, com os seus dejetos 

lançados nos rios, do lançamento de lixo doméstico pela população diretamente na calha dos 

rios e riachos, da descarga de efluentes da lavagem de veículos (lava-jato) nos cursos d’água 

do lançamento de esgoto público nos mananciais, de efluentes de curtumes e agroindústrias 

lançados nos rios e o aterramento em áreas da foz do rio Una. (figura 4.18) 
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Figura 4.18 - Poluição hídrica do rio na área urbana de Cachoeirinha – 2012 

 

Créditos: Eliane Alves, 2012.  

 

Situações dessa natureza merecem maior atenção dos gestores públicos municipais, 

uma vez que repercutem diretamente na qualidade de vida da população, que de uma forma 

ou de outra tem contribuído com o pagamento de impostos exorbitantes e que por isso 

merecem uma atenção especial do setor público.   
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5.TAXONOMIA E INTERAÇÕES DA PAISAGEM 

MORFOLÓGICA NO ALTO CURSO DA BACIA DO RIO UNA 

________________________________________________________ 
 

 

Para demarcação dos Geossistemas do alto curso da bacia hidrográfica do Rio Una 

utilizou-se o critério Geomorfológico, uma vez que se compõe como artifício facilmente 

discernível na paisagem. 

Os geossistemas foram identificados e hierarquizados e posteriormente relacionados 

aos componentes geoambientais, assim possibilitando identificar suas potencialidades e 

limitações. 

As unidades de paisagem existentes no alto curso da bacia são destacadas segundo a 

diversidade interna dos geossistemas. Dentro dessa ótica, a concepção de paisagem assume 

significado para a demarcação das subunidades em lugar da exposição de padrões uniformes 

ou atinente de homogeneidade. 

Sendo assim, ao propor uma metodologia de estudo da paisagem em 1968, inspirado 

nas concepções geoecológicas de Troll e geógrafos russos-soviéticos, Bertrand em sua obra 

“Paysage et geographie physique globale: esquisse methodologique”, define o geossistema 

como uma unidade básica para análise da organização do espaço não urbanizado (ARAÚJO, 

2010). 

O autor salienta que as escalas temporo espaciais são utilizadas como base geral de 

referência para todos os fenômenos geográficos e que todo estudo de um aspecto da paisagem 

se apóia num sistema de delimitação mais ou menos esquemático, formado por unidades 

homogêneas (em relação à escala considerada) e hierarquizadas, que se encaixam umas nas 

outras.  

No alto curso da bacia hidrográfica do Rio Una encontra-se o geossistema Planalto 

da Borborema, subdividido em unidades hierarquicamente menores, assim consideradas: 

Geofácies Pediplano Arenoso, Geofácies Pediplanos Arenosos Argilosos, Geofácies 

Superficies Dissecadas e Geofácies Serras e Serrotes.  

   

5.1 Geossistema Planalto da Borborema  

O Geossitema Planalto da Borborema, também conhecido como Serra da Borborema 

ou Serra das Russas ou, antigamente, como Serra da Copaoba, é uma região montanhosa 
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brasileira no interior do Nordeste medindo aproximadamente 250 km de norte a sul, 

localizando-se nos Estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. O termo 

Serra da Borborema é utilizado para indicar as várias porções do Planalto nos estados 

agraciados com a beleza de suas serras e vales (figura 5.1). 

 

Figura 5.1 - Fragmento do Planalto da Borborema  

 

Fonte: solonaescola.blogspot.com, 2013 

 

No seu rebordo oriental, escarpado, domina a baixada litorânea com um desnível de 

300m, o que lhe confere ao topo uma altitude de 500m. Para o interior, o planalto ainda se 

alteia mais e alcança média de 800m em seu centro, onde passa a baixar até atingir 600m 

junto ao rebordo ocidental. Diferem consideravelmente as topografias da porção oriental e da 

porção ocidental. 

A leste erguem-se sobre a superfície do planalto cristas de leste para oeste, separadas 

por vales, que configuram parcos relevos de 300 m. Aproximadamente no centro-sul do 

planalto eleva-se o maciço dômico de Garanhuns, que supera a altitude de 1. 000 m. 

Constitui uma área de transição entre a mata atlântica e a caatinga, possuindo 

vegetação variada que vai desde a caatinga propriamente dita até resquícios de mata atlântica 
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(matas de brejo) nos pontos mais altos das serras, os solos em geral são pouco profundos e de 

fertilidade natural bastante variada, com predominância de fertilidade média e alta.  

O clima do planalto é seco, muito quente e semi-árido com a estação chuvosa 

estendendo-se até o outono, e precipitações médias anuais de 400 a 650 mm, condições em 

que predomina a caatinga hipoxerófila. Nesta unidade de paisagem, existem ainda áreas de 

microclimas com pluviosidades bem mais elevadas, com trechos de floresta perenifólia, 

subcaducifólia e caducifólia. O potencial de águas subterrâneas também é baixo, com 

predominância de águas salinas. 

O Planalto da Borborema foi inicialmente definida por Almeida et al. (1977) como 

uma entidade geotectônica de idade brasiliana delimitada pelos crátons São Francisco e São 

Luís. Os primeiros estudos isotópicos realizados no Planalto da Borborema, através dos 

métodos K/Ar e Rb/Sr, permitiram identificar dois principais eventos orogênicos: Orogenia 

Transamazônica durante o Paleoproterozóico e a Orogenia Brasiliana no Neoproterozóico. 

Com base nos trabalhos de cunho estrutural e metamórfico, Jardim de Sá et al., 

(1987) propuseram um metamorfismo policíclico na Província Borborema associado às 

orogenias Transamazônica (Paleoproterozóico) e Brasiliana (Neoproterozóico). 

Posteriormente, Santos (1995) constatou um importante episódio acrescionário em 

torno de 1.0 Ga (final do Mesoproterozóico) na região central do Planalto da Borborema. Este 

episódio foi denominado de orogenia Cariris Velhos e considerado cronocorrelato a orogenia 

Grenviliana. 

A partir dessa pesquisa, Santos (1995) sugeriu que o Planalto da Borborema resultou 

de um orógeno colisional desenvolvido a norte do Cráton São Francisco a partir de uma 

complexa colagem tectônica associada aos eventos orogênicos Cariris Velhos 

(mesoproterozóico) e Brasiliano/ Pan-Africano (Neoproterozóico). 

Brito Neves et al. (2000) propuseram uma história evolutiva para o Planalto da 

Borborema baseada na aglutinação diacrônica de massas continentais e a sua subsequente 

fragmentação, destacando a atuação da Orogenia Transamazônica/Eburniana 

(Paleoproterozóico) na formação do supercontinente Atlântica, a Orogenia Cariris-Velhos 

(final do Mesoproterozóico) associada à formação do supercontinente Rodinia e finalmente, a 

influência da Orogenia Brasiliana/Pan-Africana (final do Neoproterozóico) no 

desenvolvimento do supercontinente Gondwana Ocidental.  

A compartimentação geotectônica do Planalto da Borborema foi a princípio sugerida 

por Brito Neves (1975) que denominou de maciços medianos do embasamento migmatítico e 

gnáissico (maciços Granja, Tróia, Rio Piranhas e Pernambuco-Alagoas), de sistemas ou faixas 
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de dobramentos as sequências de rochas supracrustais deformadas e metamorfizadas (faixas 

de dobramentos Médio Coreaú, Jaguaribe, Seridó, Piancó-Alto Brígida, Pajeú - Paraíba, 

Riacho do Pontal e Sergipano), e de extensas zonas de cisalhamento: Sobral Pedro II, Senador 

Pompeu, Patos e Pernambuco. 

Van Schmus et. al. (1995) separaram o Planalto da Borborema em três domínios 

tectônicos, com base em dados isotópicos (métodos U-Pb e Sm-Nd). Domínio Setentrional 

localizado a norte do Lineamento Patos, Domínio Central, que corresponde à Zona 

Transversal limitado pelos Lineamentos Patos e Pernambuco e Domínio Meridional 

localizado entre o Lineamento Pernambuco e o Cráton do São Francisco. 

Já Vauchez et. al. (1995) mostraram que os principais lineamentos estruturais, 

especificamente o lineamento Pernambuco, não delimitam os domínios tectônicos do Planalto 

da Borborema. Propuseram uma evolução monocíclica para a Província Borborema durante o 

Neoproterozóico com base no desenvolvimento de zonas de cisalhamentos em uma placa 

continental heterogênea durante o processo de colisão oblíqua em uma margem continental 

ativa.  

Estes mesmos autores subdividiram o sistema de cisalhamento em dois domínios: a) 

domínio ocidental, que abrange principalmente o estado do Ceará, caracterizado pela 

predominância de zonas de cisalhamentos dextrais com direção NE, e b) domínio oriental, que 

compreende os estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, exibe um sistema 

estrutural complexo, com duas zonas de cisalhamento maiores com direção E-W descontínuos 

(Sistema Patos-Campina Grande e Pernambuco), faixas de dobramentos transpressionais com 

direção NE (Seridó e Cachoeirinha), e zonas de cisalhamentos com direção NE com 

movimento dextral passando para sinistral entre as zonas de cisalhamento Patos e 

Pernambuco. 

Posteriormente, Brito Neves et. al. (2000) realizaram uma revisão dos trabalhos 

geológicos efetuados na Província Borborema durante os últimos anos e, com base nessa 

revisão redefiniram cinco segmentos crustais ou domínios tectônicos. Ressaltaram que os 

lineamentos ou zonas de cisalhamentos não foram critérios fundamentais para estabelecer os 

limites entre os cinco domínios tectônicos do Planalto da Borborema. 
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Figura 5.2 Perfis topográficos ao longo dos compartimentos estruturais. A-B: porção 
setentrional do planalto. C-D: porção meridional do planalto. E-F, mostrando a variação de sul 
para norte na compartimentação do planalto. Compartimentos do planalto. 
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Fonte: solonaescola.blogspot.com, 2013 

 

5.1.1 Geofácies Pediplanos Arenosos  
 

Esses geofácies são desenvolvidos a partir de materiais arenosos, e dão origem, em 

geral, a solos com horizonte B podzol, como o Podzol, Podzol Hidromórficos e Areia 

Quartzosa Hidromórfica. Estes solos apresentam sequências de horizontes A-E-B-C e A-C e 

são formados a partir de sedimentos areno-quartzosos, inconsolidados, de diversas origens. 

Estes solos podem ocorrer, também, em tabuleiros costeiros (Figura 5.4). 

No município de Capoeiras encontra-se em quase sua totalidade, pois essa elevação 

de terreno também é conhecida como morro testemunho, identificando que as áreas de seu 

entorno sofreram intemperismo e a ação de forças exógenas modelando o relevo (figura 5.3). 

 

Figura 5.3 – Relevo Pediplanado arenoso no município de Capoeiras 

Créditos: Roberto de Abreu, 2012.  
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5.1.2 - Geofácies Pediplano areno-argilosos ou argilo-arenosos 
 

Esses geofácies possuem materiais, provenientes tanto de sedimentos aluvionares, 

como de alteração, dão origem a solos denominados, Planossolo e Planossolo Glei Cinzento 

Solódico, com sequência de horizontes de A-E-B-C, contraste textural abrupto entre os 

horizontes A/E com o B (exceto o Glei Cinzento). O horizonte B pode apresentar forte indicio 

de redução do ferro (hidromorfia), com estrutura bem desenvolvida, em forma de blocos ou 

prismática, normalmente adensados, praticamente sem macroporos, favorecendo a 

concentração de água.  

A fração argila é de baixo grau de floculação, podendo apresentar, entre seus 

constituintes, illita, esmectita e camadas mistas, responsáveis por fenômenos de 

expansividade e contração. Estes pediplanos ocorrem em superfícies aplainadas, em geral 

rebaixadas, em terraços aluviais, pediplanos e fundo de vales, locais favoráveis à saturação 

em água, durante boa parte do ano.  

No município de Cachoeirinha é encontrado com precisão o exemplo do Pediplano 

Arenoso Argiloso (Figura 5.5) pois em sua totalidade regional os solos e a fisionomia da 

paisagem da região é destacada com essa feição.  

Em todos os casos, sua origem deve-se fundamentalmente à drenagem imperfeita, 

que dificulta o processo de lixiviação, possibilitando o acúmulo de sais solúveis e argila.  
 

Figura 5.5 – Pediplano Arenoso Argiloso no município de Cachoeirinha 

Créditos: Roberto de Abreu, 2012. 
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Nas superfícies suave onduladas a onduladas em São Bento do Uma ocorrem os 

Planossolos, medianamente profundos, fortemente drenados, ácidos a moderadamente ácidos 

e fertilidade natural média e ainda os Podzólicos, que são profundos, com textura argilosa, e 

fertilidade natural média a alta. Esses tipos de solos apresentam na área restrições a 

agricultura, mas vem sendo utilizados na prática da pecuária. 

 

5.1.3 Geofácies Serras e Serrotes 
 

Nesses geofácies os terrenos são acidentados com fortes desníveis, frequentemente 

aplicados a escarpas assimétricas, possuindo uma vertente abrupta e outra menos inclinada. 

As áreas circunvizinhas geralmente apresentam terrenos muito trabalhados pela erosão. Varia 

de 600 a 3.000 metros de altitude.  

Estas várias formas de relevo são visualizadas no município de Cachoeirinha como 

podem ser observadas na figura 5.6 Esses modelos de geofácies são o resultado de 

transformações que foram se produzindo, durante muito tempo, em dois diferentes grandes 

conjuntos geológicos. Estas formações são de idades muito antigas e são formadas por vários 

tipos de rochas e minerais.  

 

Figura 5.6 – Região serrana abrangendo o município de São Bento do Una  

 
Creditos: Roberto de Abreu, 2012. 
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O trecho desse geofácie que abrange o município de Cachoeirinha apresenta relevo 

geralmente movimentado sem regirtro de influência atrópica nas maiores elevações, como 

visto na figura 5.6 com vales profundos e estreitos dissecados. A fertilidade dos solos é 

bastante variada, com certa predominância de média para alta. Nas elevações ocorrem os 

solos Litólicos, rasos, com textura argilosa e fertilidade natural média. Nos vales dos rios e 

riachos, ocorrem os Planossolos, medianamente profundos, imperfeitamente drenados, com 

textura média/argilosa, moderadamente ácidos, fertilidade natural alta e problemas de sais. 

No município de São Bento do Una percebe-se também a existência de um relevo 

ligeiramente movimentado, com vales profundos e estreitos dissecados pela interferência dos 

processos morfogenéticos atuantes ao longo de sua evolução geológica, sobretudo marcada 

pelas condições climáticas atuais de semi-aridez, com predominância do intemperismo físico. 

No tocante a fertilidade dos solos predomina de média para alta com bastante 

variação.  

 

5.1.4 Geofácies Superfícies Dissecadas  

O relevo deste geofácies apresenta regiões dissecadas, com altitudes variando entre 

300 e 700 metros (Figura 5.8). Os solos são pobres e rasos, com pouca evoluão 

proporcionando o aparecimento de afloramentos rochosos, a exemplo do que se encontra no 

municipio de Capoeiras com trechos de melhor fertilidade nos vales. A vegetação nativa é a 

caatinga hiperxerófila (figura 5.7 A e B) 

Figuras 5.7 A - Relevo apresentando alto grau de dissecação no município de Capoeiras  
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Figuras 5.7 B - Relevo apresentando alto grau de dissecação no município de Capoeiras  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Creditos: Roberto de Abreu, 2012. 

 

Além do processo de dissecação natural do modelado do relevo neste geofácie, o 

fator antrópico em determinadas localidades se faz presente através da devastação da 

vegetação nativa para o implemento  de atividades agrícolas, sobretudo as de natureza 

familiar, associada às atividades pecuarinas. 
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6.PRODUÇÃO DO ESPAÇO E DESENVOLVIMENTO 

SOCIOECONÔMICO 

________________________________________________________ 

 

 

6.1 - Cobertura vegetal, uso do solo e ocupação da terra. 
  

A vegetação sempre desempenhou um importante papel nos processos de 

intemperismo e na evolução da paisagem sob vários aspectos. Sendo assim, a densidade da 

cobertura vegetal é fator importante na proteção do solo, podendo influenciar nos processos 

erosivos, diminuindo a formação de ravinas e voçorocas, como também atua na produção de 

matéria orgânica, contribuindo na agregação das partículas constituintes do solo (GUERRA, 

2011).  

As espécies nativas de vegetação existentes na área em estudo é totalmente 

evidenciada nas características do bioma da caatinga, essas espécies refletem as condições 

climáticas da região. Predomina a vegetação tipo xerófila com características bem definidas: 

árvores baixas e arbustos que, em geral, perdem as folhas na estação seca (espécies 

caducifólias), além de muitas cactáceas. 

 

6.1.1 - A Caatinga 
 

A Caatinga é o bioma pertencente ao Nordeste brasileiro. Ao todo são 826.411 mil 

km², o que representa 10% do território nacional e 70% da região nordeste. Seu patrimônio 

biológico é único, não sendo encontrado em nenhuma outra região do planeta. 

Durante muito tempo, a Caatinga foi considerada pobre em biodiversidade e sua 

riqueza subestimada, o que a levou a ser o bioma menos valorizado e conhecido do país. É a 

região semiárida mais rica em fauna e flora do mundo, e que contêm um número elevado de 

endemismos, ou seja, de espécies que não são encontradas em nenhuma outra parte do mundo. 

A caatinga apresenta três estratos: arbóreo, arbustivo e o herbáceo. 

Contraditoriamente, a flora dos sertões é constituída por espécies com longa história de 

adaptação ao calor e à seca, é incapaz de reestruturar-se naturalmente se máquinas forem 

usadas para alterar o solo. A degradação é, portanto, irreversível na caatinga. 

No alto curso da bacia do rio Una verifica-se a existência de apenas dois tipos de 

estratos: o arbustivo e o herbáceo (figura 6.1). 
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Figura 6.1- Estrato arbustivo encontrado no município de Capoeiras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créditos Roberto de Abreu, 2012. 

O aspecto geral da vegetação, na seca, é de uma mata espinhosa e agreste. Algumas 

poucas espécies da caatinga não perdem as folhas na época da seca. Ao caírem as primeiras 

chuvas, a caatinga perde seu aspecto rude e torna-se rapidamente verde e florida. Além de 

cactáceas, como Cereus (mandacaru e facheiro), (figura 6.2) a caatinga também apresenta 

muitas leguminosas. 

As espécies vegetais que habitam esta área são em geral dotadas de folhas pequenas, 

uma adaptação para reduzir a transpiração. Gêneros de plantas da família das leguminosas, 

como Acácia e Mimosa, são bastante comuns. A presença de cactáceas, notavelmente o cacto 

mandacaru (Cereus jamacaru), caracterizam a vegetação de caatinga. 

A flora da caatinga é tão marcante na paisagem que dela derivou o próprio nome do 

bioma (caatinga, do tupi = mata branca), assim chamada pelos índios pela sua característica 

marcante, a de perder as folhas no período de estiagem exibindo um emaranhado de troncos 

tortuosos e esbranquiçados. A transição entre o período seco e chuvoso é um dos fenômenos 

mais interessantes desse bioma.  
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Figura 6.2 - Mandacaru município de Capoeiras próximo a nascente do rio Una 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Créditos Roberto de Abreu, 2012. 

A vegetação do alto curso da bacia do rio Una é constituída de espécies lenhosas de 

baixo porte (geralmente até 5 m de altura) entremeadas por cactáceas e bromélias terrestres. 

O estrato herbáceo é constituído principalmente por ervas anuais (terófitas) e geófitas 

que aparecem apenas na curta estação chuvosa, sendo considerado por alguns estudiosos 

como mais diverso que a flora lenhosa (figura 6.3). 

Para sobreviver ao período seco do ano, as espécies vegetais da caatinga 

desenvolveram estratégias como xerofilia (tolerância a seca), microfilia (folhas pequenas) ou 

transformadas em espinhos para evitar a perda de água, suculência e presença de raízes 

tuberosas para armazenamento de água, o que permite a rebrota da planta mesmo após longos 

períodos de falta de água ou mesmo intervenções antrópicas. Exemplo disso são as Folhas 

modificadas em espinhos no mandacaru (cactáceas) e as folhas pequenas da catingueira 

(microfilia). 
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Figura 6.3 - Espécie herbácea encontrada no município de Capoeiras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créditos: Roberto de Abreu, 2012. 

 

Os principais gêneros registradas no recorte em apreço são: coroa-de-frade 

(Melocactus) (figura 6.4); mandacaru (Cereus jamacaru); facheiro (Pilosocereus); e palma 

(Tacinga), (figura 6.5) sendo este último endêmico. 

A conservação de toda essa rica biodiversidade de formas vegetais da caatinga 

possibilitará a permanência de uma fauna igualmente rica, que depende direta e indiretamente 

dos recursos vegetais e da geração de diversos serviços ambientais diretos e indiretos, assim 

como são essenciais para uma sadia qualidade de vida do homem e para a manutenção do 

equilíbrio do planeta. 

A singularidade da Caatinga e a sua diversidade de ambientes permitem supor que a 

sua fauna de invertebrados seja riquíssima, com várias espécies endêmicas, porém este grupo 

é o menos conhecido em distribuição e biologia. Sabe-se que os invertebrados formam a base 

da cadeia alimentar, fornecendo alimento para anfíbios, répteis, aves e pequenos mamíferos, 

além de serem responsáveis pela polinização das plantas. 
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Figura 6.4 - Coroa de frade encontrada na nascente do rio Una no munícipio de Capoeiras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créditos Roberto de Abreu, 2012. 

Figura 6.5 - Plantação de Palma encontrada no município de São Bento do Una 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créditos Roberto de Abreu, 2012. 
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Na região do alto curso, a fauna, é constituída de anfíbios, grupo que tem como habitat 

ambientes úmidos, e que desenvolveram adaptações morfológicas e fisiológicas que lhes 

permitem sobreviver maiores períodos sem água. Algumas das estratégias dos anfíbios são 

escavar e enterrar-se em solos e só sair após as primeiras chuvas, reprodução rápida e 

explosiva no período chuvoso. 

Contudo, a fauna da Caatinga sofre com a caça e a ocupação humana e, como 

consequência, muitas espécies já foram extintas. A conservação da biodiversidade da 

Caatinga é um dos maiores desafios da ciência brasileira, pois, além de ter poucos estudos e 

ser pouco protegida, está rapidamente sendo modificada. Quanto mais informações 

organizadas e disponíveis sobre as espécies, melhor podem sem traçadas estratégias para a 

conservação. 

Apresar da rica biodiversidade comprovada, a região do alto curso da bacia do Rio 

Una sofre muitas ameaças. A pressão populacional é grande, sendo uma das regiões 

semiáridas mais populosas do mundo. Os habitantes dependem dos recursos naturais para 

abastecimento de água, regulação do clima, fertilidade do solo, entre outros serviços 

ambientais. As drásticas modificações sofridas decorrem desde o período colonial, onde o 

homem estabeleceu um relação de exploração, com a extração irracional da cobertura vegetal. 

Uma vez estabelecida às relações entre os elementos fauna e flora, destaca-se a 

importância de ambos, pois qualquer alteração que venha a ocorrer no meio refletirá na 

dinâmica natural comprometendo as gerações futuras. 

 

6.1.2 - Pastagem 

 

Essa categoria de uso esta inserida no estudo evolutivo das formas de utilização das 

terras no alto curso da bacia do rio Una, onde levou-se em consideração os dados oficiais 

disponibilizados pelos IBGE através do censo agropecuário de 2006. Para efeito de análise 

priorizou-se quatro categorias: as lavouras, pastagens, matas e florestas e terras produtivas 

não utilizadas, assim consideradas pelo IBGE: 

 

• Lavouras permanentes: terras plantadas ou em preparo de cultura de longa 

duração que após a colheita não necessitam de novo plantio produzido por vários 

anos. 
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• Lavouras temporárias: Abrangem áreas plantadas ou em processo para o plantio 

de culturas de curta duração e que necessitam geralmente de novo plantio após cada 

colheita. 

 

• Pastagens naturais: são constituídas pelas áreas destinadas ao pastoreio do gado, 

sem terem sido formadas mediante plantio, ainda que tenham recebido algum trato. 

 

Em 2006 os municípios do alto curso no conjunto de suas terras rurais apresentou 

maior utilização das pastagens em relação às demais categorias (Tabela 6.1), isso mostra a 

importância da atividade  pecuarina  nos três municípios que o compõe.   

As pastagens naturais, representam  um dos principais tipos de vegetação que recobre 

o terreno durante a maior parte do ano com menor intensidade no período de estiagem. A 

vegetação, nesse caso, é importante, na medida em que protege o solo da erosão, pela 

capacidade que tem de diminuir a intensidade do escoamento superficial e prender as 

partículas de solo contra a pressão da água formando pequenas rugosidades no terreno que 

retardam o movimento da água (ARAÚJO, 2007). 

A lavoura temporária desempenha um importante papel no condicionamento 

agrícola, ganhando destaque o plantio de feijão, mandioca, milho, entre outros. O município 

que mais se destaca com a lavoura temporária é São Bento do Una, uma justificativa para isso 

é a quantidade de área destinada a esse tipo de cultura. 
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Tabela 6.1 – Alto curso do rio Una - Utilização das Terras - 2006 

 

 

Municípios 
Área  
Total 

UTILIZAÇÃO DAS TERRAS 
Lavoura Pastagens Matas e Florestas 

Permanente Temporária Naturais Plantadas Naturais Plantadas 
Área (há) % Área (há) % Área (há) % Área (há) % Área (há) % Área (há) % 

Capoeiras 17864 311 1,74 5232 29,28 6517 36,48 4897 27,41 907 5,07 - - 

São Bento do Una 37112 1149 3,09 8713 23,47 15438 41,59 4412 11,88 7105 19,14 295 0,79 

Cachoeirinha 7480 11 0,14 804 10,74 5984 80 159 2,12 522 6,97 - - 

Fonte : http://www.ibge.gov.br/cidadesat/ 
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6.2 - Atividades econômicas básicas 
 

A atividade econômica nos municípios do alto curso da bacia, em termos gerais é 

bastante diversificada. O trecho inferior da área que abrange as unidades hídricas em estudo é 

marcado, por uma economia predominantemente agrícola.  

Por outro lado, o perfil produtivo vem apresentando tendência à diversificação de 

atividades agrárias e não agrárias, a exemplo da pecuária de leite e corte. 

Quanto às atividades não agrárias, percebe-se a presença de indústrias de 

transformação, comércio varejista e a prestação de serviços. Estas atividades apresentam 

maior dinamismo nos centros de comando regionais. 

Em Capoeiras a maior produção econômica é a comercialização do boi de corte, com 

sua expressiva feira considerada uma das mais importantes do agreste.  

Em Cachoeirinha, a pecuária bovina leiteira e de corte tem forte expressão 

econômica além da vasta produção e comercialização de queijo e artesanato em couro e aço 

apresentando curtumes diversificados (figura 6.6).  

São Bento do Una também apresenta diversificação econômica com a presença de 

pecuária leiteira e de corte e policultura, especialmente nas áreas com disponibilidade hídrica 

e particularmente, avicultura. (Figura 6.8) 
 

Figura 6.6 - Curtume no município de Cachoeirinha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créditos Eliane Alves, 2012. 
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A produção da pecuária com maior vantagem econômica é visualizada no município 

de São Bento do Una conforme se verifica na tabela 6.2, o qual apresentou em 2011 um 

quantitativo de 70.200 cabeças de bovinos, muito embora seu maior destaque seja na 

produção de galináceos com 3.600.000 trazendo uma grandiosidade para o município no que 

se refere a comercialização desses animais em suas granjas (figura 6.7). Um estudo 

comparativo entre as tabelas 6.2 e 6.3 confirma essa excelente evolução desse contingente  no 

período 2004/2011. É interessante observar que esse município também esteve à frente dos 

demais municípios na produção de suínos, equinos, ovinos, asininos e caprinos. Em termos 

gerais a avicultura representada pelos galináceos é a base de sustentação econômica dos três 

municípios. 

 

Figura 6.7 - Visão panorâmica das granjas avícolas no município de São Bento do Una 

Créditos: Roberto de Abreu, 2012. 
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Tabela 6.2 – Alto curso do rio Una - Produção Animal, 2011. 

Município Bovinos Suínos Equinos Ovinos Galináceos Asininos Caprinos 

Capoeiras 25.636 4.040 550 2.100 38.300 149 420 

Cachoeirinha 18.239 4.018 800 3.600 391.000 120 1.000 

São Bento do Una 70.200 27.600 1.240 6.500 3.600.000 175 4.200 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

Tabela 6.3 – Alto curso do rio Una - Produção Animal, 2004. 

Município Bovinos Suínos Equinos Ovinos Galináceos Asininos Caprinos 

Capoeiras 17.125 2.973 421 1.216 32.504 150 670 

Cachoeirinha 20.000 3.400 600 3.500 20.000 70 2.000 

São Bento do Una 55.000 25.000 1.000 7.000 639.895 500 3.000 

Fonte: IBGE, 2004. 



80 

 

 

Outra atividade de suma importância na região do alto curso é a produção leiteira 

(Quadro 6.1). Essa atividade rende aos produtores uma arrecadação expressiva não só pela 

comercialização do leite, mas também pela produção de seus derivados. 

Quadro 6.1 – Alto curso do Rio Uma, Produção Leiteira, 2010. 

Estabelecimentos que produziram leite: 382 Unidades 

Vacas ordenhadas: 2.489 Cabeças 

Quantidade produzida de leite de vaca: 2.898 Mil litros 

Valor da produção de leite de vaca: 1.472 Mil Reais 

Quantidade produzida de leite de vaca (cru ou 
beneficiado): 

526 Mil litros 

Estabelecimentos que venderam leite cru: 153 Unidades 

Quantidade vendida de leite de vaca cru: 1.870 Mil litros 

Valor total da venda de leite de vaca cru: 954 Mil Reais 

Fonte: IBGE, Censo agropecuário, 2010. 

 

No quesito agricultura, o alto curso da bacia caracteriza-se pela diversidade agrícola. 

Dentre os produtos agrícolas cultivados pela população tem-se o feijão e o milho, o sorgo, o 

tomate e a banana, além de outras culturas de valor agregado (tabela 6.4). 

Predomina na região a agricultura familiar, face à precariedade das condições 

financeiras da população das pequenas propriedades. Assim, a policultura é marcada pela falta 

de recursos tecnológicos para mecanização da produção. 

São Bento do Una é o município que se apresenta em melhores condições na 

produção agrícola, na medida em que os dados confirmam o seu ranck na produção de feijão 

em 2007, quando se compara a área colhida (2.605), com a quantidade produzida (2.084), e o  

rendimento médio obtido em torno de 6.419 mil reais. Capoeiras ocupou a segunda posição, 

ocupando uma área de 4.400 hectares, produziu apenas 2.856 toneladas, apresentando um 

rendimento bem menor do que o registrado em São Bento do Una no mesmo ano, com 

aproximadamente 3.741 mil reais 

O milho como regra não exige cuidados especiais para o seu cultivo, vindo a facilitar 

o plantio de forma individual ou consorciada. Geralmente é cultivado em pequenas 
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propriedades, caracterizando-se pela presença do trabalho familiar. Além de outras utilidades, 

também é usado como alimentação complementar para o gado. O município de Capoeiras 

com menor área colhida destinada a produção desse cultivo, obteve maior rendimento 

(742.000) que o município de São Bento do Una (639.000) em 2007. 

Na produção de sorgo a liderança tem sido para o município de São Bento do Una 

em todos os aspectos. Cachoeirinha ainda apresenta uma produção muito incipiente, 

destinando apenas 70 hectares de toda sua área para o cultivo desse produto. Capoeiras até o 

momento não se mostrou interessado pelo cultivo do sorgo. 
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Tabela 6.4 – Alto curso do rio Una – Produção dos Principais Produtos Agrícolas – 2007. 

 

Municípios 

Feijão Milho Sorgo 
Área 

colhida 
(ha) 

Quant. 
Prod. 

(T) 

Rend. 
Médio 
(kg/ha) 

Valor 
(mil 

reais) 

Área 
colhida 

(ha) 

Quant. 
Prod. 

(T) 

Rend. 
Médio 
(kg/ha) 

Valor 
(mil 

reais) 

Área 
colhida 

(ha) 

Quant. 
Prod. 

(T) 

Rend. 
Médio 
(kg/ha) 

Valor 
(mil 

reais) 

Capoeiras 4.400 2.856 649 3.741 2.400 1.440 600 742.000 - - - - 

São Bento 
do Una 

2.605 2.084 800 6.419 3.000 1.800 600 639.000 200 400 2.000 120.000 

Cachoeirinha 1.000 800 800 2.000 1.500 900 600 342.000 70 140 2.000 42.000 

Fonte: http://www.ibge.gov.br/cidadesat/ 
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6.3 - Aspectos populacionais, estrutura ocupacional e condições de vida. 
 

Os estudos do crescimento populacional merece atenção uma vez que está 

diretamente relacionado a configuração da paisagem e por isso acaba trazendo reflexos no 

meio físico natural. Neste sentido, para melhor compreender de que forma vem ocorrendo a 

dinâmica da população da área de estudo, é necessário fazer um acompanhamento dos últimos 

censos demográficos para que assim  possamos verificar a variação populacional no tempo e 

no espaço. 

Atualmente o município de Capoeiras, conforme já visto, possui uma população de 

aproximadamente 19. 596 habitantes, sendo 4.843 (24,8%) na zona urbana e 14.713 (75,2%) 

na zona rural. Os homens perfazem um total de 9.793 (50,1%) habitantes, enquanto as 

mulheres totalizam 9.763 (49,9%). A densidade demográfica corresponde a 58,45 hab./km² 

(IBGE, 2010). 

No período de 1991-2000, a população de Capoeiras apresentou uma taxa média 

negativa de crescimento anual em torno de -0,01%, passando de 19.577 habitantes em 1991 

para 19.556 em 2000. A taxa de urbanização apresentou um ligeiro aumento de 3,3%, 

passando de 22,43% em 1991 para 24,76% em 2000. Em 2000, a população do município 

representava 0,25% da população do Estado, e 0,01% da população do país (tabela 6.5). 

 

Tabela 6.5 – Capoeiras, População por domicilio, 1991/ 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano, 2000. 

  

Quanto a composição etária da população municipal nota-se que o grupo de idade 

entre 15 a 64 anos é o que perfaz o maior número, com percentual considerável da população 

já na fase adulta. O envelhecimento populacional é notável muito embora apresente valores 

absolutos ainda muito baixos, o que não dispensa um olhar do setor público, principalmente 

na área de saúde e social, com extensão para os demais grupos de idades (tabela 6.6). 
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Tabela 6.6 – Capoeiras, Estrutura Etária, 1991/2000. 
 

Município de 

Capoeira 

GRUPOS DE IDADE 
1991 2000 

- de 15 15 a 64 65 e + - de 15 15 a 64 65 e + 

8.253 10.029 1.295 7.149 10.982 1.425 

Razão de 
Dependência 

95,2% 78,1% 

Fonte: Atlas Desenvolvimento Humano, 2000. 

 

No período 1991-2000, a taxa de mortalidade infantil do município diminuiu 

25,58%, passando de 88,65 (por mil nascidos vivos) em 1991 para 65,97 (por mil nascidos 

vivos) em 2000, e a esperança de vida ao nascer cresceu 6,93 anos, passando de 56,40 anos 

em 1991 para 63,33 anos em 2000 (tabela 6.7). 

 

Tabela 6.7 – Capoeiras, Indicadores de Longevidade, Mortalidade e Fecundidade, 1991/ 2000. 

ANOS 
1991 2000 

Mortalidade até 1 ano de 
idade (por 1000 nascidos 

vivos) 

Esperança de 
vida ao nascer 

(anos) 

Taxa de 
Fecundidade 

Total (filhos por 
mulher) 

Mortalidade até 1 
ano de idade (por 

1000 nascidos 
vivos) 

Esperança de vida 
ao nascer (anos) 

Taxa de Fecundidade 
Total (filhos por mulher) 

88,7 56,4 4,6 66,0 63,3 2,6 

Fonte Atlas de Desenvolvimento Humano, 2000 
 

No período 1991-2000, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) 

de Capoeiras cresceu 23,28%, passando de 0,481 em 1991 para 0,593 em 2000. 

A dimensão que mais contribuiu para este crescimento foi a Educação, com 57,3%, 

seguida pela Longevidade, com 34,4% e pela Renda, com 8,3%. Neste período, o hiato de 

desenvolvimento humano (a distância entre o IDH do município e o limite máximo do IDH, 

ou seja, 1 - IDH) foi reduzido em 21,6% (figura 6.8). 

Se mantivesse esta taxa de crescimento do IDH-M, o município levaria 18,1 anos 

para alcançar São Caetano do Sul (SP), o município com o melhor IDH-M do Brasil (0,919), 

e 15,5 anos para alcançar Fernando de Noronha (Distrito Estadual de Pernambuco) que é o 

município com o melhor IDH-M do Estado (0,862). 

Já em 2000, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Capoeiras foi de 

0,593. Segundo a classificação do PNUD, o município está entre as regiões consideradas de 

médio desenvolvimento humano (IDH entre 0,5 e 0,8). Em relação aos outros municípios do 
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Brasil, Capoeiras apresenta uma situação ruim: ocupa a 4786ª posição, sendo que 4.785 

municípios (86,9%) estão em melhores situações e 721 municípios (13,1%) estão em 

situações piores ou iguais. 

Em relação aos outros municípios do Estado, Capoeiras apresenta uma situação ruim: 

ocupa a 127ª posição, sendo que 126 municípios (68,1%) estão em situação melhor e 58 

municípios (31,9%) estão em situação pior ou igual. 

 

Figura 6.9 - Contribuição para o crescimento do IDH do município de Capoeiras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano, 2000. 

Organização: Eliane Alves, 2013. 

 

A rede de saúde se compõe de 01 Hospital, 26 Leitos, 05 Ambulatórios, e 26 Agentes 

Comunitários de Saúde Pública. A taxa de mortalidade infantil, segundo dados da DATASUS 

é de 86,95 para cada mil crianças. 

Na área de educação, o município possui 60 estabelecimentos de ensino fundamental 

com 5.611 alunos matriculados, e 02 estabelecimentos de ensino médio com 546 alunos 

matriculados. A rede de ensino totaliza 141 salas de aula, sendo 15 da rede estadual, 113 da 

municipal e 13 particulares. 

Dos 4.422 domicílios particulares permanentes, 1.297 (29,3%) são abastecidos pela 

rede geral de água, 63 (1,4%) são atendidos através de poços ou fontes naturais e 3.062 

(69,2%) por outras formas de abastecimento.  
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A coleta de lixo urbano atende 1.243 (28,1%) dos domicílios. Os gastos sociais per 

capita são R$ 35,00(trinta e cinco reais) em educação e cultura, R$ 22,00 (vinte e dois reais) 

em habitação e urbanismo, R$ 24,00 (vinte e quatro reais) em saúde e saneamento e R$ 12,00 

(doze reais) em assistência e previdência social (2000). 

O Índice de Exclusão Social, que é construído por 07 (sete) indicadores (pobreza, 

emprego formal, desigualdade, alfabetização, anos de estudo, concentração de jovens e 

violência) é de 0,311, ocupando a 150º colocação no ranking estadual e a 5.070º no ranking 

nacional. 

O município de Cachoeirinha possui um total de contingente populacional 

aproximado de 18.955 habitantes, sendo 12. 084 (70,9%) habitantes na zona urbana e 4.958 

(29,1%) na zona rural. Os habitantes do sexo masculino totalizam 8.258 (48,5%), enquanto os 

do sexo feminino totalizam 8.784 (51,5%), comportando uma densidade demográfica de 

105,74 hab/Km2. o IDH compõe 0, 692 médio e  o PIB R$ 787.072,825 mil (PNUD). 

No período 1991-2000, a população de Cachoeirinha apresentou uma taxa média de 

crescimento anual de 0,84%, passando de 15.852 habitantes em 1991 para 17.042 habitantes 

em 2000. A taxa de urbanização cresceu 6,71%, em 1991 era 66,45% e em 2000 ampliou para 

70,91% . Em 2000, a população do município representava 0,22% da população do Estado, e 

0,01% da população do País (tabela 6.8). 

 

Tabela 6.8 – Cachoeirinha, População por situação de domicilio, 1991/ 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte Atlas de Desenvolvimento Humano, 2000. 

     

 

Quanto a composição etária da população municipal nota-se que o grupo de idade 

entre 15 a 64 anos é o que perfaz o maior número, com percentual considerável da população 

já na fase adulta. O envelhecimento populacional é notável muito embora apresente valores 
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absolutos ainda muito baixos, o que não dispensa um olhar do setor público, principalmente 

na área de saúde e social, com extensão para os demais grupos de idades (tabela 6.9). 

          

Tabela 6.9 - Cachoeirinha, Estrutura Etária, 1991/2000. 

Fonte Atlas de Desenvolvimento Humano, 2000. 

 

Tabela 6.10 – Cachoeirinha, Indicadores de Longevidade, Mortalidade e Fecundidade, 

1991 e 2000. 
 

Fonte Atlas de Desenvolvimento Humano, 2000. 

 

No período 1991-2000, a taxa de mortalidade infantil do município diminuiu 23,7%, 

passando de 71,41 (por mil nascidos vivos) em 1991 para 47,66 (por mil nascidos vivos) em 

2000, e a esperança de vida ao nascer cresceu 7,51 anos, passando de 59,85 anos em 1991 

para 67,36 anos em 2000. 

No período 1991-2000, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) 

de Cachoeirinha cresceu 17,80%, passando de 0,545 em 1991 para 0,642 em 2000. A 

dimensão que mais contribuiu para este crescimento foi a Educação, com 46,7%, seguida pela 

Longevidade, com 43,0% e pela Renda, com 10,3% ( figura 6.10). 

Neste período, o hiato de desenvolvimento humano foi reduzido em 21,3%. Se 

mantivesse esta taxa de crescimento do IDH-M, o município levaria 19,0 anos para alcançar 

São Caetano do Sul (SP), o município com o melhor IDH-M do Brasil (0,919), e 15,6 anos 

para alcançar Fernando de Noronha (Distrito Estadual de Pernambuco, município com o 

melhor IDH-M do Estado (0,862) 

Em 2000, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Cachoeirinha foi 

Município de 

Cachoeira 

GRUPOS DE IDADE 
1991 2000 

- de 15 15 a 64 65 e + - de 15 15 a 64 65 e + 

5.919 8.737 1.196 5.272 10.241 1.529 

Razão de 
Dependência 

81,4% 66,4% 

ANOS 
1991 2000 

Mortalidade até 1 ano 
de idade (por 1000 

nascidos vivos) 

Esperança de 
vida ao nascer 

(anos) 

Taxa de 
Fecundidade 

Total (filhos por 
mulher) 

Mortalidade até 1 
ano de idade (por 

1000 nascidos 
vivos) 

Esperança de vida 
ao nascer (anos) 

Taxa de Fecundidade 
Total (filhos por mulher) 

71,4 59,9 4,0 47,7 67,4 2,7 
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0,642. Segundo a classificação do PNUD, o município está entre as regiões consideradas de 

médio desenvolvimento humano (IDH entre 0,5 e 0,8). 

Em relação aos outros municípios do Brasil, Cachoeirinha apresenta uma situação 

ruim: ocupa a 3878ª posição, sendo que 3.877 municípios (70,4%) estão em situação melhor e 

1.629 municípios (29,6%) estão em situação pior ou igual. 

Em relação aos outros municípios do Estado, Cachoeirinha apresenta uma situação 

boa: ocupa a 59ª posição, sendo que 58 municípios (31,4%) estão em situação melhor e 126 

municípios (68,6%) estão em situação pior ou igual. 

 

Figura 6.10 - Contribuição para o crescimento do IDH município de Cachoeirinha, 2000. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano, 2000. 
Organização: Eliane Alves, 2013.  

 

A rede de saúde apresenta apenas 01 Hospital, 11 Leitos, 03 Ambulatórios, e 20 

Agentes Comunitários de Saúde Pública. A taxa de mortalidade infantil, segundo dados da 

DATASUS é de 86,95 para cada mil crianças. 

Na área de educação, o município possui 27 estabelecimentos de ensino fundamental 

com 3.706 alunos matriculados, e 02 estabelecimentos de ensino médio com 556 alunos 

matriculados. A rede de ensino totaliza 85 salas de aula, sendo 21 da rede estadual, 50 da 

municipal e 14 particulares. 

Dos 4.693 domicílios particulares permanentes, 3.021(64,4%) são abastecidos pela 

rede geral de água, 674 (14,4%) são atendidos por poços ou fontes naturais e 998 (21,3%) por 

outras formas de abastecimento. 
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A coleta de lixo urbano atende 3.293 (70,2%) dos domicílios. Os gastos sociais per 

capita são R$ 33,00 (trinta e três reais) em educação e cultura, R$ 24,00 (vinte e quatro reais) 

em habitação e urbanismo, R$ 33,00 (trinta e três reais) em saúde e saneamento e R$ 13,00 

(treze reais) em assistência e previdência social (2000). 

O Índice de Exclusão Social é de 0,355, ocupando a 58º colocação no ranking 

estadual e a 3.942º no ranking nacional. 

De acordo com o censo demográfico de 2010, a população residente total de São 

Bento do Una é de aproximadamente 45.360 habitantes, sendo 23.306 (51,4%) na zona urbana 

e 22.054 (48,6%) na zona rural. A população masculina totaliza 22.618 (49,9%), enquanto a 

feminina totaliza 22.742 (50,1%), resultando numa densidade demográfica de 63,6 hab/km2. 

No período 1991-2000, a população de São Bento do Una apresentou uma taxa 

média de crescimento anual de 0,83%, passando de 42.236 habitantes em 1991 para 45.360 

habitantes em 2000. A taxa de urbanização cresceu 5.38%, passando de 46,00% em 1991 para 

51,38% em 2000. Em 2000, a população do município representava 0,57% da população do 

Estado, e 0,03% da população do País (tabela 6.11). 
 

Tabela 6.11- São Bento do Una, População por situação de domicilio, 1991/ 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte : Atlas de Desenvolvimento Humano, 2000. 

Quanto a composição etária da população municipal nota-se que o grupo de idade 

entre 15 a 64 anos é o que perfaz o maior número, com percentual considerável da população 

já na fase adulta. O envelhecimento populacional é notável muito embora apresente valores 

absolutos ainda muito baixos, o que não dispensa um olhar do setor público, principalmente 

na área de saúde e social, com extensão para os demais grupos de idades, pois constata-se que 

neste município a população jovem é bastante significativa (tabela 6.12). 
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Tabela 6.12 – São Bento do Una, Estrutura Etária, 1991 /2000. 

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano, 2000 
 

No período 1991-2000, a taxa de mortalidade infantil do município diminuiu 16,2%, 

passando de 88,63 (por mil nascidos vivos) em 1991 para 72,40 (por mil nascidos vivos) em 

2000, e a esperança de vida ao nascer cresceu 5,65 anos, passando de 56,40 anos em 1991 

para 62,05 anos em 2000. A taxa de fecundidade manteve-se quase inalterada (tabela 6.13). 

 

Tabela 6.13 – São Bento do Una, Indicadores de Longevidade, Mortalidade e Fecundidade 1991 
/2000. 

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano, 2000 

 

No período 1991-2000, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) 

de São Bento do Una cresceu 23,61%, passando de 0,504 em 1991 para 0,623 em 2000. A 

dimensão que mais contribuiu para este crescimento foi a Educação, com 51,5%, seguida pela 

Longevidade, com 26,5% e pela Renda, com 22,0% (figura 6.11). 

Neste período, o hiato de desenvolvimento humano foi reduzido em 24,0%. Se 

mantivesse esta taxa de crescimento do IDH-M, o município levaria 15,9 anos para alcançar 

São Caetano do Sul (SP), o município com o melhor IDH-M do Brasil (0,919), e 13,3 anos 

para alcançar Fernando de Noronha (Distrito Estadual de Pernambuco), município com o 

melhor IDH-M do Estado (0,862). 

Em 2000, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de São Bento do Una era 

0,623. Segundo a classificação do PNUD, o município está entre as regiões consideradas de 

médio desenvolvimento humano (IDH entre 0,5 e 0,8). 

Em relação aos outros municípios do Brasil, São Bento do Una apresenta uma 

Município de 
Cachoeira 

GRUPOS DE IDADE 
1991 2000 

- de 15 15 a 64 65 e + - de 15 15 a 64 65 e + 

17.330 22.092 2.814 16324 25.781 3.255 

Razão de 
Dependência 

91,2% 75,9% 

ANOS 
1991 2000 

Mortalidade até 1 ano 
de idade (por 1000 

nascidos vivos) 

Esperança de 
vida ao nascer 

(anos) 

Taxa de 
Fecundidade 

Total (filhos por 
mulher) 

Mortalidade até 1 
ano de idade (por 

1000 nascidos 
vivos) 

Esperança de vida 
ao nascer (anos) 

Taxa de Fecundidade 
Total (filhos por mulher) 

88,6 56,4 4,9 72,4 62,0 4,8 
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situação ruim: ocupa a 4248ª posição, sendo que 4247 municípios (77,1%) estão em situação 

melhor e 1259 municípios (22,9%) estão em situação pior ou igual. Em relação aos outros 

municípios do Estado, São Bento do Una apresenta uma situação intermediária: ocupa a 88ª 

posição, sendo que 87 municípios (47,0%) estão em situação melhor e 97 municípios (53,0%) 

estão em situação pior ou igual. 

Figura 6.11 - Contribuição para o crescimento do IDH do município de São Bento do Una 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte Atlas de Desenvolvimento Humano, 2000. 
Organização: Eliane Alves, 2013. 

 

A rede de saúde é composta de 01 Hospital, 28 Leitos, 10 Ambulatórios, e 60 

Agentes Comunitários de Saúde Pública. A taxa de mortalidade infantil, segundo dados da 

DATASUS é de 86,95 para cada mil crianças. 

Na área de educação, o município possui 78 estabelecimentos de ensino fundamental 

com 10218 alunos matriculados, e 02 estabelecimentos de ensino médio com 1176 alunos 

matriculados. 

A rede de ensino totaliza 235 salas de aula, sendo 40 da rede estadual, 157 da 

municipal e 38 particulares. Dos 10.917 domicílios particulares permanentes, 6.231 (57,1%) 

são abastecidos pela rede geral de água, 1.073 (9,8%) são atendidos por poços ou fontes 

naturais e 3.613 (33,1%) por outras formas de abastecimento.  

A coleta de lixo urbano atende 5.807 (53,2%) dos domicílios. Os gastos sociais per 

capita são R$ 31,00 (trinta e um reais) em educação e cultura, R$ 27,00 (vinte e sete reais) em 

habitação e urbanismo, R$ 24,00(vinte e quatro reais) em saúde e saneamento e R$ 13,00 

(treze reais) em assistência e previdência social (2000). 
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O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal-IDH-M é de 0,623. Este índice 

situa o município em 88º no ranking estadual e em 4.249º no âmbito nacional. 

O Índice de Exclusão Social é de 0,329, ocupando a111ª colocação no ranking 

estadual e a 4.629º no ranking nacional. 
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Tabela 6.14 – Alto curso do rio Una - Ranking do IDH dos Municípios, 2000. 

 

MUNICÍPIO IDHM,  
1991 

IDHM, 
 2000 

IDHM-
Renda, 1991 

IDHM-
Renda, 2000 

IDHM-
Longevidade, 

1991 

IDHM-
Longevidade, 

2000 

IDHM-
Educação, 1991 

IDHM-
Educação, 2000 

Capoeiras (PE) 0,481 0,593 0,461 0,489 0,523 0,639 0,458 0,651 

Cachoeirinha (PE) 0,545 0,642 0,548 0,578 0,581 0,706 0,505 0,641 

São Bento do Una (PE) 0,504 0,623 0,536 0,615 0,523 0,618 0,452 0,637 

 

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil 2003 (Censo 2000) 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

________________________________________________________ 
 

 

Nos últimos anos tem sido crescente a preocupação de se estudar as bacias 

hidrográficas como unidade de planejamento. Esse fato se dá uma vez que o estudo cria 

condições que tornam comparáveis as atividades produtivas e a preservação ambiental, o que 

permite o desenvolvimento sustentável dos sistemas ambientais associados ao econômico. 

Não resta dúvida de que a bacia hidrográfica é uma alternativa de estabelecimento 

para o manejo e o planejamento ambiental, pois ela oferece a vantagem de sua drenagem 

constituir-se num dos caminhos preferenciais de boa parte da relação causa-efeito 

particularmente aquelas que envolvem mais diretamente o meio hídrico. 

A abordagem sistêmica mostra-se eficiente na implementação de estudos dessa 

natureza servindo não apenas para dar consistência metodológica a analise do ambiente 

desenvolvida através de suas diferentes etapas mais também para compreender a organização 

espacial do alto curso da bacia em questão. 

Ao aplicar a metodologia geossistêmica no alto curso da bacia hidrográfica do rio 

Una evidenciou-se as interferências antrópicas marcadas ao longo do tempo configurando 

diversas fases do seu processo evolutivo que teve inicio desde o século XVI por meio do 

processo de ocupação o que deixou marcado até os dias de hoje uma estrutura fundiária com 

sérios problemas refletindo no desenvolvimento social da população.  

Com esse estudo foi possível identificar vários problemas de cunho socioambiental 

no alto curso da bacia do rio Una dentre eles destacam-se a degradação da qualidade da água 

do curso do rio Una principalmente pela falta de tratamento adequado dos resíduos sólidos e 

efluentes domésticos de diversas fontes como: lavagem de roupas e banho, lavagem de carros, 

matadouro, pocilgas, curtume, cemitério, entre outros. 

A disponibilidade de água também é uma característica que se mostra preocupante 

uma vez que o avanço urbano e o desmatamento em alto grau associado a degradação do solo, 

provoca irregularidades no abastecimento dos municípios e de suas comunidades rurais, esse 

comportamento se deve principalmente pelo fato de na região o rio principal (Rio Una) 

apresentar um regime intermitente com períodos de extrema seca. 

Portanto a aplicação do referencial teórico-metodológico orientado a partir da 

proposta Geossistêmica de Bertrand (2004) possibilitou a análise integrada dos municípios 
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que compõem o alto curso da bacia hidrográfica do Rio Una permitindo atribuir o nível de 

vulnerabilidade socioambiental que cada município apresenta. 

Para se mostrar a real situação dos aspectos naturais e das atividades humanas 

estabelecidas na área do alto curso da bacia do rio Una foi se utilizado os levantamentos de 

informações bibliográficas, cartográficas e trabalhos de campo permitindo assim um 

conhecimento apurado e racional dos fatos.     

Pois foi verificado que a paisagem resulta de uma evolução e funciona por meio de 

uma dinâmica muito complexa e perceptível. Ela é composta de objetos naturais aliadas com 

outros resultantes do trabalho humano. Alguns processos participantes do funcionamento das 

paisagens da bacia hidrográfica do Rio Uma podem ser medidos, mas outros são subjetivos. 

Os modelos de interpretação até então propostos tentam envolver uma grande 

variedade de processos físico-naturais e esbarram em desafios surgidos diante das tentativas 

de consideração das modificações impostas em função da necessidade de subsistência 

humana, questões de ordem econômica, social. 

Muitos progressos já foram alcançados no sentido da proposição de metodologias e 

técnicas de representação e entendimento da estrutura da paisagem, incluindo seus 

constituintes em níveis diversos de integração. 

Entretanto, o compromisso de entender definitivamente a ordem funcional dos 

sistemas naturais integrados segundo seus padrões de regularidade ou aleatoriedade em 

diferentes graus de humanização ainda permanece como um grande desafio. 

Então como demonstrado, as bacias hidrográficas vêm se consolidando como 

compartimentos geográficos coerentes para planejamento integrado do uso e ocupação dos 

espaços, tendo em vista o desenvolvimento sustentável no qual se compatibilizam atividades 

econômicas com qualidade ambiental. 

Pelo caráter integrador, a bacia hidrográfica pode ser considerada uma excelente 

unidade de gestão dos elementos naturais e sociais. Ressalta-se que o estudo ambiental não 

deve ser realizado apenas sob o ponto de vista físico. Na realidade, para que o planejamento e 

gestão possam ser entendidos de forma global, integradora e holística, deve-se levar em conta 

as relações existentes entre a as atividades da sociedade e suas relações com o ambiente no 

qual estão inseridas. 

A caracterização de uma bacia é uma dos primeiros e mais comuns procedimentos 

executados em análise hidrológicas ou ambientais e tem como objetivo elucidar as várias 

questões relacionadas com o entendimento da dinâmica local e regional. Entretanto, cabe 
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ressaltar que nenhum desses índices, isoladamente, deve ser entendido como capaz de 

simplificar a complexa dinâmica da bacia, a qual inclusive tem magnitude temporal. 

Ademais, vale destacar, a importância da utilização do geoprocessamento nos 

processos de caracterização, pois não é possível planejar o que não se conhece, nem gerenciar 

o que não se controla, caso contrário, será contínua a observação dos erros de planejar sem 

informações e depois não ter como controlar e fiscalizar as ações já efetivadas. 

Por fim, ao retratar algumas peculiaridades do alto curso da bacia hidrográfica do rio 

Una espera-se fomentar as tomadas de decisão em relação à conjuntura social e ambiental 

desta porção do território nos municípios pertencentes a esse recorte espacial. 

Desta forma, o presente estudo objetiva contribuir para despertar, na administração 

pública municipal, a necessidade de um planejamento e gestão da bacia hidrográfica em 

questão e que possam subsidiar futuras atividades do município para implementação de ações 

sustentáveis. 
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