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RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo analisar a degradação hídrica da nascente Vila 
Maria no Bairro do Magano na cidade de Garanhuns – PE. O relevo do município é marcado por 
geoformas onduladas, principalmente colinas, com média altimétrica de 850m e máxima de 1030m 
no sítio urbano. A geomorfologia da área aliada ao ritmo acelerado de expansão urbana sem 
planejamento adequado, acarretou na ocupação de áreas de risco como encostas assim como 
locais que deveriam ser de proteção ambiental como as adjacências de nascentes. A análise foi 
realizada a partir de um mapeamento topográfico no ambiente do geoprocessamento e por 
informações coletadas em visitas ao local. A análise constatou a degradação hídrica da nascente 
agravada por um descarte inadequado do esgoto pluvial que contribuiu na intensificação dos 
processos erosivos e gerou uma voçoroca nas imediações. Ademais, constatou-se o mal 
aproveitamento do fluxo da nascente pela gestão pública que tem a maior parte do seu fluxo 
integrado ao esgoto pluvial e descartado no fundo da vertente correndo alto risco de contaminação. 
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INTRODUÇÃO 

A partir do instante em que o homem passou a exercer moradia fixa ele passou também a 
manipular a natureza e seus recursos, e, com o passar da evolução dos grupos, mais tarde 
chamados de sociedade(s),  tais práticas foram se expandindo gradativamente ao ponto em que a 
exploração dos recursos naturais não mais refletiam uma necessidade de alimentação e 
sobrevivência da espécie, mas sim uma forma de acumulo de capital monetário.  

Os recursos hídricos que representam uma parte significativa do material explorado passam 
a apresentar sua influência e valor de diferentes maneiras ao redor do mundo. Nos ambientes com 
baixas precipitações ou simplesmente nos climas áridos e semiáridos, a água é o “ouro” da 
população, chegando até mesmo a ser comercializada a quantias exorbitantes.  

Em um contexto geral, a água é tida como abundante no Brasil, porém o Nordeste Brasileiro 
há muitos anos sobrevive o estigma da seca, cujas consequências chegaram a dizimar parte de sua 
população ao aumentar a taxa de mortalidade e encorajar fortes movimentos migratórios.   

Embora haja a crença de falta de água no Nordeste os lençóis subterrâneos da região não 
condizem com o argumento, pois a quantidade de rios espalhados pelos mais diversos ambientes 
revelam a existência de bacias hidrográficas por praticamente em todo o seu domínio geográfico. 
Contudo, grande parte das nascentes, especialmente aquelas localizadas em sítios urbanos, estão 
contaminadas ou impermeabilizadas, o que traz à tona a má gestão dos recursos hídricos na região. 

Segundo Felippe e Magalhães Junior (2012) além da contaminação, possíveis alterações na 
vazão das nascentes são consequências da ocupação urbana que podem significar o 
desaparecimento da nascente ou sua transformação em nascente temporária. 
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Por definição, denomina-se nascente o afloramento do lençol freático, que dará origem a uma 
fonte de água ou cursos d’água. Em condições ideais a nascente fornece água de boa qualidade 
de forma abundante e contínua, sendo sua localização propícia para a distribuição de água por 
gravidade (CALHEIROS et al., 2004). 

Nascentes podem ser classificadas quanto ao seu regime de água, sendo perenes quando 
apresentam fluxo contínuo; temporárias caso o fluxo ocorra apenas durante a estação de chuvas e 
efêmeras quando surgem durante uma chuva e permanecem somente por alguns dias (CASTRO, 
2001 apud MARMONTEL, 2014). 

Quanto ao grau de conservação, Pinto et al. (2003, apud VILELA, 2006) classificou as 
nascentes como preservadas, perturbadas e degradadas. As que apresentam um mínimo de 50 
metros de vegetação natural em seu entorno sem sinais de perturbação ou degradação são 
classificadas como preservadas. Perturbadas são as nascentes que não possuem o mínimo de 
vegetação de 50 metros, porém, encontram-se em bom estado de conservação mesmo com a 
presença de pastagem ou agricultura. Enquanto que as degradadas são as que possuem elevado 
grau de perturbação, escassez de vegetação e sinais de erosão. 

Todavia, considerando a baixa precipitação e histórico recente de secas hidrológicas 
juntamente com o crescimento desordenado que afeta o Semiárido brasileiro, é imprescindível o 
desenvolvimento de pesquisas que evidenciem a análise e recuperação de áreas degradadas como 
nascentes, especialmente aquelas localizadas em áreas urbanas.  

Sendo assim, o presente trabalho teve como objetivo analisar a degradação hídrica na 
nascente Vila Maria localizada no Bairro do Magano na cidade de Garanhuns do Estado de 
Pernambuco. O município de Garanhuns (Figura 1) possui uma área de 458.55 km² delimitado pelas 
coordenadas geográficas de: -8° 51’ 37” / -8° 55’ 40” e -36° 26’ 06” / -36° 30’ 52”. 

 

 

Figura 1. Localização da área de estudo. 

 

O sítio urbano de Garanhuns possui elevada amplitude topográfica com média altimétrica de 
830m e máxima de 1030m conforme a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço – NASA 
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(2011). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia - INMET (2013) a região possui um alto 
índice pluviométrico, com médias mensais de 80mm, com exceção do mês de julho em que tal 
índice pode ser superior a 155mm. 

Entre 1982 e 2004, a extensão urbana de Garanhuns sofreu um aumento considerável de 
76,43 km² para 150,57 km² em decorrência do papel de polo regional que o munícipio exerce e pela 
política de erradicação do café implantada pelo Instituto Brasileiro do Café – IBC (MELO, 2013).  

A referida erradicação fez com que Garanhuns passasse a receber um contingente 
populacional de forma repentina sendo aqueles oriundos do campo fixados em áreas de baixo valor 
comercial como encostas e fundos de vales (MELO; SOUZA, 2015). 

A falta de planejamento urbano aliada à geomorfologia da região faz com que a população 
acabe ocupando áreas acidentadas, como as encostas de alta declividade. De acordo com Soares 
(2015) a nascente Vila Maria está localizada próxima ao centro comercial de Garanhuns e suas 
adjacências foram ocupadas em virtude da facilidade em se obter água abundante e gratuita. Ainda 
conforme o Autor, a nascente sofre constantemente com o descarte inadequado de esgoto na região 
e mesmo em face da contaminação o seu fluxo é utilizado para abastecer uma lavanderia 
comunitária construída na década de 1950 pelo governo municipal. 

Conforme Silva (2012) a nascente Vila Maria sempre foi consagrada como a segunda fonte 
mais importante da cidade de Garanhuns, superada apenas pela nascente Serra Branca e de 
acordo com Rego (1987 apud Silva 2012) a qualidade do fluxo contínuo oriundo da nascente Vila 
Maria teve uma grande influência na história do município. Para Silva (2004, apud CAVALCANTI, 
2013) as adjacências da nascente são atrativas para a população carente pois ela age como uma 
fonte de apoio para a subsistência, principalmente em virtude da construção da lavanderia pública. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

A análise da degradação hídrica da nascente Vila Maria foi realizada a partir da avaliação de 
informações coletadas por uma visita técnica e por um mapeamento topográfico da nascente e suas 
adjacências no ambiente do geoprocessamento. 

Inicialmente foi-se utilizado o software Google Earth para identificar a área em que a nascente 
se encontra, tendo como referência a lavanderia comunitária construída pelo governo municipal. 
Após a identificação da região, foi elaborado um retângulo envolvente da área que foi exportado do 
Google Earth para o software Global Mapper onde foram extraídos dados topográficos com 
resolução de 30 metros, oriundos do satélite ASTER GDEM v2 da Administração Nacional da 
Aeronáutica e Espaço - NASA (2011). Essas informações foram posteriormente exportadas para o 
software Surfer onde foi possível coletar dados da declividade da região. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir dos métodos supracitados, constatou-se a existência de indicadores de processos 
erosivos intensos (Figura 2A) que formaram uma voçoroca considerável na região da nascente. 
Conforme Soares (2015) essa voçoroca possui 300 metros de comprimento com pouco mais de 
sete metros de profundidade, e teve origem em função do descarte inadequado de esgoto pluvial 
no topo da vertente. A visita técnica constatou que o dispositivo de drenagem (canaleta) responsável 
pelo descarte foi desativado (Figura 2B) recentemente pela atual gestão pública. 

Contudo, somente cessar o descarte inadequado não é o suficiente, o governo municipal não 
implementou medidas para recuperação do dano causado que ao longo dos anos irá agravar a 
degradação hídrica da nascente ao contribuir para a sua sedimentação. 

O fluxo da nascente é coletado por uma galeria que o direciona ao longo da vertente, havendo 
uma bifurcação para alimentação da lavanderia comunitária (Figura 2C e 2D). O fluxo é então 
conectado ao esgoto pluvial da região e descartado no fundo da vertente. Observa-se que a água 
da nascente não é adequadamente aproveitada pelo município e conforme Soares (2015) o seu 
fluxo, acaba sendo contaminado pelo esgoto pluvial agravado pela ausência de saneamento no 
município que encoraja os moradores a conectarem o esgoto residencial na rede pluvial. 
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Figura 2. Voçoroca, canaleta desativada, lavanderia comunitária, esgoto pluvial. 

 

A Tabela 1 consiste nos dados da declividade da nascente Vila Maria e suas adjacências 
classificados conforme o critério de classificação de relevo da Empresa Brasileira De Pesquisa 
Agropecuária - EMBRAPA (2013). 

 
Tabela 1. Classificação do relevo a partir da declividade. Fonte: NASA, 2011 e EMBRAPA, 2013. 

 

Declividade Relevo % da Área 

0-3 Pleno 10.86 

3-8 Suave Ondulado 54.64 

8-20 Ondulado 34.05 

20-45 Forte Ondulado 0.45 

 
Conforme a Tabela 1 a região é considerada suave ondulada, porém, observa-se que existe 

uma parcela substancial de relevo ondulado. Para Mendes (2006) áreas com alta declividade são 
mais afetadas pela erosão, em decorrência do aumento da velocidade de escoamento superficial. 

Considerando os resultados do mapeamento topográfico e da visita técnica, pode-se 
caracterizar a nascente, quanto ao seu regime de água, como perene que são aquelas que possuem 
fluxo contínuo conforme Castro (2001 apud MARMONTEL, 2014). Quanto ao grau de conservação 
da nascente constatou-se que ela se trata de uma nascente degradada em virtude da presença de 
sinais de erosão e elevado grau de perturbação conforme PINTO et al. (2003, apud VILELA, 2006). 

A ocupação desordenada das adjacências da nascente Vila Maria aliada a geomorfologia da 
região e a ausência de medidas que visem remediar a degradação sofrida por ela, configura um 
ambiente de risco geomorfológico impulsionado pela intensificação dos processos erosivos, assim 
como o risco da proliferação de doenças de veiculação hídrica. 

Considerando que conforme Soares (2015) a nascente Vila Maria contribui diretamente para 
o fluxo do Rio Mundaú que por sua vez abastece Garanhuns, é imprescindível a implementação de 
projetos que visem a recuperação da nascente. 
 

CONCLUSÕES 

1. Os resultados da análise classificaram a nascente Vila Maria como perene de relevo suave 
ondulado com alto grau de degradação. 

2. A degradação hídrica da nascente é agravada pelas consequências de um descarte 
inadequado de esgoto pluvial que já foi desativado. 

3. Constatou-se o mal aproveitamento do fluxo da nascente que acaba sendo integrado ao 
esgoto pluvial e descartado no fundo da vertente correndo um grande risco de 
contaminação. 
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