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RESUMO – Este trabalho tem como objetivo, georreferenciar, localizar, analisar e propor melhoria
nos pontos de passivos ambientais recentes em áreas de vegetação de mangue no baixo curso dos rio
Tejipió, além de apresentar as principais estações de tratamento de efluentes, próximas à bacia do rio
Tejipió. Através do desenvolvimento deste trabalho foi possível identificar de forma espacial, os
principais passivos ambientais na bacia do rio Tejipió. A calha urbana do rio Tejipió apresenta
elevadas concentrações de resíduos sólidos e ocupações irregulares de comunidade bem como baixa
cobertura de sistema de esgotamento sanitário na área de influência da bacia. Adicionalmente, foi
possível fornecer informações ambientais que subsidie o poder público na tomada de decisão
tencionado a adoção de ações corretivas, investimentos em pesquisa e mudanças no padrão de uso e
ocupação do solo na área de influência do rio Tejipió.
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ABSTRACT– This work aims to georeferentiate, locate, analyze and propose improvement in the
points of recent environmental liabilities in areas of mangrove vegetation in the low course of the
Tejipió river, besides presenting the main effluent treatment stations, near the Tejipió river basin.
Through the development of this work it was possible to identify in a spatial way, the main
environmental liabilities in the Tejipió river basin. The urban trough of the Tejipió River presents
high concentrations of solid waste and irregular community occupations as well as low coverage of
sanitary sewage system in the area of influence of the basin. In addition, it was possible to provide
environmental information that would subsidize public decision-making in order to adopt corrective
actions, investments in research and changes in land use and land use patterns in the Tejipió River's
area of influence.
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1. INTRODUÇÃO

A origem do Recife remonta à terceira década do Século XVI, quando era uma estreita faixa de
areia protegida por uma linha de arrecifes que formava um ancoradouro. Por se tratar de região
portuária, a atividade comercial desenvolveu-se rapidamente impulsionando o crescimento do
povoado. E em 1537, a constituição da Vila do Recife é registrada. No século XVII, com o
desenvolvimento econômico da colônia, o porto prosperou favorecendo a expansão da vila que toma
forma de cidade. A atividade açucareira também cresceu e as margens dos cursos d´água passaram a
serem ocupadas por engenhos e casebres, enquanto os rios tornaram-se caminhos navegáveis para
transporte dos produtos. (IBGE, 2014). A cidade do Recife é conhecida como “Veneza Brasileira” e
devido a grande quantidade de Rios que existe na cidade. O Recife é a capital e o núcleo metropolitano
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do Estado de Pernambuco, situada na costa Oriental da América do Sul, na Região Nordeste
Brasileiro.
Por muito tempo, a sociedade ficou alheia ao uso indiscriminado de recursos e à degradação do
ambiente, decorrente dos mecanismos de produção que vêm ao longo do tempo comprometendo a
qualidade de vida e à exaustão dos recursos naturais. Apesar de, a aparente responsabilidade desta
situação ser atribuída ao setor empresarial, tais questões vão muito além de um segmento específico.
A sociedade civil organizada, entidades filantrópicas, ONGs, consumidores e a população em geral,
têm um importante papel na proteção do meio ambiente, atuando como agentes ativos na fiscalização
e atuação. Por outro lado, o Estado, em suas diversas esferas de poder, exerce papel fundamental
mediante a elaboração de leis e políticas governamentais voltadas para a preservação e conservação
do meio ambiente e da implantação de instrumentos coercitivos e fiscalizadores.
Considerando a premissa de fornecer subsídios técnicos para o tomadores de decisão no
contexto da revitalização urbana, este trabalho tem como objetivo, georreferenciar, localizar e
analisar pontos de passivos ambientais recente em áreas de vegetação de mangue no baixo curso dos
rios Tejipió, além de apresentar as principais estações de tratamento de efluentes, próximas à bacia
do rio Tejipió. Outrossim, os manguezais (Vegetação predominante à margem do rio Tejipió) são
ecossistemas de suma importância ecológica, recicla o nitrogênio, as substancias poluidora retêm os
nutrientes (CPRH, 1999), e sedimentos, protegendo a linha de costa da erosão. Tais funções são
prejudicadas pelo desmatamento e ocupação desordenada e predatória sobre este ecossistema.
Na figura 1 podemos ver o inicio do trecho estudado.
Figura 1 (A) Pontilhão do metrô próximo a estação Tejipió e (B) Ponte que liga a Av. Dr. José
Rufino a Av. Falcão de Lacerda.

(A)

(B)

Fonte: Autor
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Na figura 3, o trecho do baixo curso do rio tejipió que passa pela ponte da Av. Recife, a partir
deste trecho o rio passa a ser navegável. Nas seguintes coordenadas UTM Sirgas 2000, 287508m E e
9103876m S
Figura 3 (A) e (B) Ponte da Av. Recife

(A)

(B)

Fonte: Autor
E por fim temos o trecho em que o rio se encontra com a bacia do pina na figura 4, com as
seguintes coordenadas UTM Sirgas 2000, 289893m E 9105990m S
Figura 4 (A) e (B) Vistas da ponte da Av. Motocolombó

(A)

(B)

Fonte: Autor

Destarte o pesquisa visa a implantação de programas de monitoramento, integrada a uma
política pública urbana para reabilitar o meio ambiente.
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2. METODOLOGIA
2.1 ÁREA DE ESTUDO
O Tejipió em conjunto com as áreas de drenagem dos rios Jordão/Setúbal e Jiquiá, drenam
uma área de 93, 2 Km² (Feitosa, 1988), e está localizada na Região Metropolitana do Recife. Drena
parte dos municípios, Jaboatão dos Guararapes e São Lourenço da Mata. Banha cerca de 67,6 Km²
do município do Recife.
O rio Tejipió possui uma extensão de 20 Km e têm como principal afluente o rio Jiquiá,
localizado totalmente na cidade do Recife, juntos drenam quase toda zona urbanizada situada no setor
oeste da cidade do Recife (Nascimento, 2001). E compreende 24 bairros, entre eles, Afogados,
Imbiribeira, Jardim Brasil, Caçote, Jiquiá, Estância, Tejipió.
Os rios Tejipió, Jiquiá, Jordão, Pina e braço Sul do rio Capibaribe, em suas confluências
formam a Bacia do Pina, ou “Estuário Comum do Recife” (PCR, 2000). O rio Tejipió em conjunto
com as áreas de drenagem dos rios Jordão/Setúbal e Jiquiá, drenam uma área de 93, 2 Km² (Feitosa,
1988), e está localizada na Região Metropolitana do Recife. Drena parte dos municípios, Jaboatão
dos Guararapes e São Lourenço da Mata. Banha cerca de 67,6 Km² do município do Recife (Figura
6)

.
Figura 6 – Bacia do Rio Tejipió
Fonte: CPRH, 2010

Apresentando uma extensão de 93,3Km² a bacia do rio tejipió representa cerca de 42% de toda
a o minicipio de Recife, que conta com uma área de aproximadamente 218 km² representando assim
cerca de 680 mil habitantes lançando seus efluentes no rio tejipió.

2.2 LEVANTAMENTO DOS PASSIVOS AMBIENTAIS
Para o estudo foram distribuídos 7 pontos nas margens do baixo curso dos rios Tejipió e Jiquiá,
a partir da ponte da Av. Recife, subindo o rio Tejipió, até as imediações da Lagoa do Araçá,
atravessando os Bairros da Imbiribeira/Vila Pinheiros.
Para o levantamento dos passivos ambientais na calha urbana do rio Tejipió foram utilizadas
imagens de satélite e documentos técnicos. Adicionalmente, foi realizada visita in loco onde os pontos
foram georreferenciados com auxílio de um rastreador GPS modelo 76CSX Garmim de alguns pontos
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de interesse da pesquisa e ainda registradas imagens fotográficas dos passivos ambientais durante o
mês de março de 2017. Após a coleta foi utilizado o software Qgis desktop – 2012, para a geração
dos mapas, utilizando o Datum SIRGAS 2000. Também foi realizado o levantamento de sistemas de
esgotamento sanitário existentes na bacia do rio Tejipió, com o intuito de saber quais áreas ainda não
tem os esgotos coletados e tratados.
2.3 COLETA DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA
Foram determinados 4 pontos de coleta de água para retirar-se as amostras do Rio Tejipió sendo
o primeiro próximo à Av. Doutor José Rufino – Ponto T1 (Figura 8A e Figura 8B), o segundo na Av.
Recife – Ponto T3 (Figura 9A e Figura 9B) e por fim na Av. Motocolombó – Ponto T4 (Figura 10A
e Figura 10B). Também foi realizada uma análise de um efluente industrial -Ponto T2 (Figura 7)
próximo a Av. Dr. José Rufino, que estava sendo lançado in-natura no leito do Rio. As coletas foram
realizadas no período da manhã no horário das 10h às 11h . Foram realizadas as análises de:
coliformes totais, coliformes termotolerantes, E. Coli (Escherichia coli), temperatura, condutividade
elétrica, cor, potencial hidrogeônico - pH, turbidez e acidez. Sendo estas, realizadas em triplicatas e
os resultados foram expressos pela média aritmética dos valores encontrados (ver Tabela 1).
As análises foram realizadas no Laboratório do Departamento de Química do IFPE. Foram
coletadas as amostras em Dezembro de 2017. Coletou-se as amostras de água em recipiente plástico
de 2 litros, na margem do leito do rio a uma profundidade de aproximadamente 15 cm. Após a coleta,
os recipientes foram conduzidos ao laboratório de análises. Após as análises físico-químicas e
microbiológicas, realizou-se a análise comparativa com análises realizadas por FAUSTINO &
FIALHO (2013).
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3.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

3.1 GEOREFERENCIAMENTO DOS PASSIVOS AMBIENTAIS
Na Figura 7 é possível observar que em seu baixo curso, a bacia do rio Tejipió, é formada por
uma planície costeira, constituída por depósitos recentes de aluviões e mangue. Outrossim, nos
últimos anos o rio apresenta vários passivos ambientais dentre os quais podemos citar, uma ocupação
irregular de suas margens, grande quantidade de lixo em seu leito, lançamento de efluentes industriais
e domésticos sem o devido tratamento e a devastação da mata ciliar do rio.

Figura 7 – Georreferenciamento do Baixo curso do Rio Tejipió
Fonte: Próprio Autor
Devido a um crescimento populacional desordenado a infraestrutura sanitária entrou em
falência. Em 2017 temos bastantes residências informais, construídas ao longo do rio, descarregando
efluentes domésticos diretamente nos corpos d’águas e também resíduos sólido como podemos ver
no primeiro ponto estudado na figura 8 o acúmulo de resíduos sólidos no leito do rio. Além disto
todos os parâmetros analisados no tocante a qualidade da água nos pontos monitorados estavam em
desacordo com as normas ambientais vigentes
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(A)
Figura 8 – Acumulo de Lixo na Calha do Rio
Fonte: Autor

(B)

No segundo ponto estudado percebemos estruturas de lançamento de esgoto domésticos sem
tratamento e também acúmulo de lixo na calha do Rio tejipió.

(A)
Figura 9 –

(B)

Lançamento irregular de esgoto e Acumulo de Lixo na calha do rio
Fonte: Autor

E por fim no terceiro ponto temos bastantes residências informais, construídas ao longo do rio,
descarregando efluentes domésticos diretamente nos corpos d’águas e também resíduos sólido, nas
figura 10 podemos observar estes passivos.
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Figura 10 – Casas irregulares
Fonte: Autor
A Figura 11 apresenta uma síntese do levantamento dos passivos ambientais identificados na
pesquisa. O despejo de resíduos sólidos na área de influência da bacia hidrográfica é um grande
problema de saúde pública, além disso provoca assoreamento da calha principal (potencializando as
inundações urbanas) e poluição hídrica pela geração de chorume através da decomposição anaeróbia
do resíduo. Também observa-se a presença de ocupações irregulares (comunidade “EMLURB”,
Dance Days, e Vila de São Miguel) e lançamentos de esgotos in natura.
Em estudo realizado por Freitras Filho (2011) foi constatado que a bacia hidrográfica do rio
Tejipió predomina um alto grau de urbanização (67,4%), o que corresponde a 63,11 km², seguido da
ocupação da mata, uma área de preservação, que corresponde a 22,5% da bacia.
Na Figura 12 é possível identificar as áreas com implantação de sistema de esgotamento
sanitário de influência direta no rio Tejipió.
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Figura 11 – Passivos Ambientais ao longo do Rio Tejipió
Fonte: Autor
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SES – Cabanga
SES – Magueira
SES- Cardeal
Figura 21 – Sistemas de esgotamento sanitários próximos ao Rio Tejipió
Fonte: Autor

4. CONCLUSÃO
Através do desenvolvimento deste trabalho foi possível identificar de forma espacial, os
principais passivos ambientais na bacia do rio Tejipió. A calha urbana do rio Tejipió apresenta
elevadas concentrações de resíduos sólidos e ocupações irregulares de comunidades. Também foi
possível identificar bem como baixa cobertura de sistema de esgotamento sanitário na área de
influência da bacia. Adicionalmente, foi possível fornecer informações ambientais que subsidie o
poder público na tomada de decisão tencionado a adoção de ações corretivas, investimentos em
pesquisa e mudanças no padrão de uso e ocupação do solo na área de influência do rio Tejipió.
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