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RESUMO
O rio Beberibe é um dos responsáveis pelo processo de formação da planície

flúvio-marinha onde se assenta a cidade do Recife. A área de sua bacia hidrográfica

apresenta grande importância ambiental por ser área de preservação de nascentes e

recarga de aquíferos, além de abrigar importantes reservas florestais com resquícios de

Mata Atlântica. Sendo por isso, protegida por diversas leis ambientais, especialmente o

código florestal, que determina que as matas ciliares devem ser preservadas em pelo

menos 30 metros em ambas as margens. O Beberibe foi uma das primeiras fontes de

abastecimento de água potável para os habitantes de Recife e Olinda, sendo este ainda

um uso atual do rio. A bacia do rio Beberibe apresenta alto grau de degradação na maior

parte do seu curso, tendo sua vegetação ripária sido reduzida ou até suprimida pela

ocupação densa e irregular, principalmente a partir do médio curso. Dessa forma, e com

intuito de contribuir com projetos de restauração ambiental na bacia hidrográfica do rio

Beberibe, o presente trabalho se propôs a criar simulações de recomposição da mata

ciliar de um trecho do rio utilizando modelagens computacionais a partir da utilização

dos softwares ArcGis e Maya 3D. Pretendeu-se a reconstrução (hipotética)

tridimensional da vegetação ripária, com o intuito de simular o ambiente mais próximo

dos seus aspectos naturais. Visto ser de fundamental importância a manutenção do

equilíbrio ambiental do sistema fluvial, com intuito de garantir também a

disponibilidade e perenidade dos recursos hídricos para a população em geral. Espera-se

com o projeto, contribuir para a implementação de ações que visem a recuperação da

mata ciliar do rio Beberibe.
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1. INTRODUÇÃO

O rio Beberibe é um dos principais rios do estado de Pernambuco, e, juntamente

com o rio Capibaribe , é responsável pela formação da planície flúvio-marinha onde se

assenta o sítio urbano da cidade do Recife. Segundo Castro (2013), o Recife tem sua

Geografia estabelecida a partir da ação das águas. Para o autor, a cidade foi tomada das

águas.
É essa planície constituída de ilhas, penínsulas, alagados, mangues e pauis,
envolvidos pelos braços d’água dos rios que rompendo passagem através da
cinta sedimentar das colinas, se espraiam remansosos pela planície inundável.
Foi nesses bancos de solo ainda mal consolidados mistura ainda incerta de
terra e de água – que nasceu e cresceu a cidade do Recife, chamada anfíbia,
como Amsterdã e Veneza, porque assenta as massas de sua construção quase
dentro de água, aparecendo numa perspectiva aérea, com seus diferentes
bairros flutuando esquecidos à flor das águas” (CASTRO, 2013).

Ao longo do processo temporal de ocupação e expansão urbana da cidade do

Recife, que ocorreu de forma desordenada, a planície foi sendo ocupada e a área central

mais valorizada. A população de menor poder aquisitivo foi sendo levada a ocupar as

áreas mais frágeis do ecossistema urbano, em especial, as áreas ribeirinhas, acarretando

no surgimento de um processo degradação ambiental cada vez mais intenso e danoso.

Nesse processo, o rio Beberibe é um dos representantes que mais evidencia os

resultados da ação humana degradante no ambiente.

Ao analisar a situação de intensa degradação socioambiental na qual se encontra

a bacia hidrográfica do rio Beberibe, especialmente no médio e baixo cursos, foi

elaborado o projeto rio Beberibe, com intuito de chamar atenção da sociedade para sua

valorização enquanto rio provedor de vida e criar mecanismos que possam colaborar

com projetos de restauração deste, que é um dos rios formadores da planície

flúvio-marinha do Recife.

O projeto rio Beberibe surgiu em novembro de 2017, momento no qual foi

desenvolvida a primeira etapa, que consistiu em realizar levantamento as paisagens da

bacia hidrográfica, estabelecendo diferenças por trecho, e identificar os variados usos do

rio Beberibe, bem como a relação entre os usos e a manutenção do equilíbrio e/ou

degradação ambiental do sistema fluvial. Inicialmente, o projeto foi desenvolvido a

partir de trabalhos de campo, buscando o conhecimento detalhado da dinâmica da

paisagem  e usos nos diferentes trechos do rio Beberibe. (Figura 1).



Figura 1: Modelo digital do terreno (MDT) da bacia do Beberibe, com destaque  para os

locais nos quais foram realizados os trabalhos de campo.

Fonte: os autores, 2017.

No decorrer dos trabalhos de campo, foi observado que a mata ciliar é

praticamente inexistente a partir do médio curso do rio Beberibe. Dessa forma, foi dada

sequência ao projeto inicial, sendo elaborada a presente etapa, que busca simular a

recomposição da vegetação ripária a partir de modelagem computacional e posterior sua

implantação efetiva em projeto piloto em um trecho do baixo curso da bacia

hidrográfica.

A bacia hidrográfica do rio do Beberibe está inserida numa área na qual existem

várias unidades de proteção ambiental com resquícios de Mata Atlântica, como a Mata

de Dois Irmãos, a Mata do Passarinho, a Floresta Urbana de Dois Unidos e a

recém-criada Área de Proteção Ambiental Beberibe (APA Aldeia-Beberibe). Esta

localização faz com que a bacia esteja incluída em várias leis ambientais.

No entanto e apesar de ser protegida por diferentes leis ambientais, a bacia

hidrográfica do rio Beberibe apresenta alto grau de degradação na maior parte do seu

curso, tendo sua mata ciliar sido reduzida ou até suprimida pela ocupação densa e

irregular e usos indevidos do canal fluvial, a partir do médio curso.



Desta forma, percebe-se que se faz necessária uma mudança na maneira da

sociedade se relacionar com o rio Beberibe, visando seu equilíbrio enquanto sistema

natural. É preciso ainda, algum tipo de intervenção, buscando a restauração da mata

ciliar do rio Beberibe para tentar reduzir os graves danos e impactos causados a este

ecossistema, considerando que os recursos hídricos são fundamentais para a

manutenção da vida.

2. OBJETIVOS E RELEVÂNCIA DO TRABALHO

A bacia hidrográfica do rio Beberibe está localizada ente as latitudes 7º30’ e 8º

05’ e longitudes de 34º45’35” e 35º10’. De acordo com a secretaria de recursos

hídricos do Estado de Pernambuco, a bacia do rio Beberibe possui uma área total de

drenagem de 81,0 Km² que estão distribuídos de forma político-administrativa, por três

municípios: Recife (64,51%), Olinda (21,29%) e Camaragibe (14,19%). Em alguns

trechos, serve de limite entre os municípios de Recife e Olinda. (Figura 2).

Figura 2: Localização da bacia hidrográfica do rio Beberibe.

Fonte: Lima, 2018.



O rio Beberibe não apresenta nascente, pois surge da confluência dos rios Pacas

e Araçá, no bairro de Pau Ferro, em Recife, numa altitude de cerca de 40 metros e

percorre, a partir daí, cerca de 19 km, até sua chegada na planície estuarina e

desembocadura no Oceano Atlântico.

O conceito oficial de nascente no Brasil é apresentado pela Lei Federal

12.651/2012 (Art. 3º, XVII), que a considera como o “afloramento natural do lençol

freático que apresenta perenidade e dá início a um curso d’água”. No dicionário

geológico geomorfológico define nascente como: O mesmo que cabeceira de um rio.

Geralmente não é um ponto e sim uma zona considerável da superfície terrestre. Os

principais formadores do Beberibe, os rios Pacas (7,42 m²) e Araçá (7,34 km²), nascem

numa altitude de cerca de 130 metros, sobre os tabuleiros costeiros, no município de

Camaragibe - PE. (Figura 3).  (LIMA, 2018).

Figura 3: Local de formação do rio Beberibe, na confluência
dos rios Pacas e Araçá e formação do rio Beberibe. Bairro de
Pau Ferro/Recife.

Fonte: Lima, 2018.

O rio Beberibe banha cerca de 19 bairros do Recife e em alguns trechos, serve de

limite entre as cidades de Recife e Olinda. Apresenta orientação predominante no

sentido Oeste-Leste até o baixo curso, na cidade de Olinda, onde faz uma deflexão para

Sul, correndo paralelo ao Oceano Atlântico e segue para o Recife, onde deságua em foz

estuarina conjunta com o rio Capibaribe.



Do ponto de vista hídrico, a bacia do Beberibe apresenta a seguinte

compartimentação: o alto Beberibe, que vai de sua origem, confluência dos rios Pacas e

Araçá, até a rodovia BR 101 Norte, num trecho de aproximadamente 06 km; o médio

Beberibe, que vai da BR 101 até o encontro com o rio Morno, no bairro de Beberibe,

num trecho de 3,5km; o baixo Beberibe, que se estende por uma ampla várzea que se

transforma em planície de inundação e se alarga até o litoral, por cerca de 8,5km.

A bacia hidrográfica do rio Beberibe está inserida totalmente na Região

Metropolitana do Recife (RMR), possui densidade demográfica de cerca de

7.3000hab/km² e atravessa a área com maior concentração de baixa renda de toda a

RMR e de ocupação desordenada, ocupação que ocorre, quase sempre, de forma

irregular.

Os assentamentos mais precários da bacia estão localizados principalmente nos

ambientes conhecidos por morros e áreas alagadiças da planície estuarina e planícies

aluviais (ambientes marginais dos cursos d’água). Esses assentamentos,

caracterizam-se basicamente pela precariedade e baixo padrão das habitações e da

estrutura urbana, praticamente sem disponibilidade de equipamentos de infraestrutura

urbana básica, como rede de esgoto e drenagem das águas pluviais, pavimentação e

canalização de água domiciliar. Tudo isso, gera um ambiente com baixa qualidade do

habitabilidade e faz com que as oportunidades dos moradores da bacia do rio Beberibe

alcançarem boa qualidade de vida, sejam bastante reduzidas (FIDEM, 2001;

CAVALCANTI et. al, 2008;  LIMA, 2018).

As características apresentadas, fazem da bacia hidrográfica do rio Beberibe

uma área de forte pressão e degradação ambiental atingindo especialmente o ambiente

fluvial e os recursos hídricos. As marcas da ocupação são traduzidas nos impactos

causados nos recursos e visualizados na paisagem fluvial, como a diminuição da

qualidade da água superficial pelo lançamento dos mais diferentes resíduos no cursos

fluviais; aumento das vazões médias de cheia devido à diminuição da capacidade de

infiltração, a partir da impermeabilização do solo; aumento da produção de sedimentos

devido à desproteção das superfícies e à produção de resíduos sólidos, entre outros.

(Figura 4).



Figura 4: área degradada no baixo curso do rio Beberibe. Bairro de Cajueiro/Recife.

Fonte: os autores, 2018.

Apesar da intensa degradação, especialmente no médio e baixo cursos, O rio

Beberibe ainda é utilizado para captação de água superficial para consumo humano,

realizada tanto pelos próprios moradores, quanto pela Companhia de Saneamento de

Pernambuco (Compesa). A captação ocorrem principalmente no alto curso e em alguns

pontos do médio curso. A água extraída do rio Beberibe pela Compesa abastece uma

população da ordem 45.000 pessoas dos bairros de Dois Irmãos, Apipucos, Macaxeira e

Alto do Mandu, em Recife. (DANIEL FERREIRA, 2017 apud LIMA, 2018). (Figura

5).

Figura 5: Estação de captação de água superficial no médio curso do rio Beberibe



Foto: Carlos Pereira, 2018.

Segundo a COMPESA, nos pontos de captação, a água é considerada de boa

qualidade e necessita apenas de tratamento convencional de desinfecção, seguindo as

normas da portaria 2914 de 2011, do Ministério da Saúde (BEZERRA, 2017apud

LIMA, 2018).

Para garantir o cumprimento das normas de potabilidade da água e a segurança

aos consumidores, a Agência Estadual do Meio Ambiente de Pernambuco (CPRH),

monitora a qualidade da água na bacia do rio Beberibe mensalmente, em cinco pontos

diferentes. (Quadro 04). E, segundo o relatório mais recente do monitoramento, as

águas do rio Beberibe se enquadram na classe 2. No entanto, nas estações de

monitoramento do baixo curso, a água se apresenta muito poluída e sem possibilidade

de uso para o abastecimento humano. No médio curso, a água possui boa qualidade,

apesar de ser moderadamente poluída e , apenas na estação de monitoramento do alto

curso, o rio Beberibe apresenta água de boa qualidade e pouco comprometida (CPRH,

2017 apud LIMA, 2018).

Figura 6: Quadro de estações de monitoramento do rio Beberibe.

Estação Corpo D’água Local Coordenadas

BE 01 Araçá Na nascente do rio Beberibe, no açude no

Clube Sete Casuarinas, em Aldeia,

Camaragibe.

-7,947886111

-35,01731389



BE09 Beberibe Na estação de captação da COMPESA em

Guabiraba, Recife.

-7,9739

-34,93045556

BE30 Morno Na ponte na Estrada do Cumbe, acesso à Linha

do Tiro, Recife.

-8,0038

-34,9009

BE45 Lava-Tripa Na ponte da Av. Presidente Kennedy, Olinda. -8,004630556

-34,88554167

BE50 Beberibe Após receber o Canal Vasco da Gama, na

ponte de Peixinhos, na divisa das cidades de

Olinda e Recife.

-8,020216667

-34,87378611

Fonte: CPRH, 2017.

Considerando as águas subterrâneas, estas são exploradas de duas maneiras na

bacia do rio Beberibe: através de poços instalados pela COMPESA no canal fluvial e no

Aquífero Beberibe e também através de poços instalados por indústrias, condomínios,

residências e empresas de exploração de água mineral existentes, principalmente, na

área do alto curso. A água extraída pela COMPESA é distribuída para parte da

população dos bairros de Dois irmãos, Apipucos, Macaxeira e Alto do Mandú, em

Recife e abastece  uma população da ordem 45.000 pessoas (BEZERRA, 2017 apud

LIMA, 2018).

O aquífero Beberibe se constitui no principal aquífero que abastece a parte norte

da Região Metropolitana do Recife e sua exploração foi iniciada na década de 1960.

Devido às suas características hidrogeológicas e hidroquímicas privilegiadas, o aquífero

Beberibe é ideal para extração de águas minerais e também é utilizado para reforçar o

abastecimento através do sistema público de distribuição de água potável. De uma

maneira geral, os poços que são perfurados no Aquífero Beberibe apresentam água de

boa qualidade, porém, na área centro-oriental do Recife, na qual os poços chegam a

atingir profundidade de 260 metros, a água de melhor qualidade. (CPRH, 2003).

No entanto, alguns trechos de da área de recarga do Beberibe apresentam

elevada vulnerabilidade à poluição, principalmente, nos locais onde a Formação

Beberibe aflora ou acha-se encoberta por sedimentos com permeabilidade alta. Nessas

áreas, a Formação Beberibe comporta-se como um aquífero livre e o nível freático

encontra-se próximo à superfície, estando sujeito à intensa carga de poluição e

degradação a partir de lançamento de resíduos indiscriminados por parte das mais

variadas atividades. (CPRH, 2003).



Devido à sua importância socioambiental, especialmente do ponto de vista dos

recursos hídricos, a área na qual está inserida a BHRB, é beneficiada por diversas leis

de proteção ambiental, que visam reduzir os diferentes impactos sobre seus recursos

hídricos, buscando preservar as áreas de recarga da bacia e do aquífero Beberibe, bem

como proteger as diversas áreas de reservas ambientais contidas na bacia. No conjunto

da legislação, pode-se destacar a lei estadual de proteção dos mananciais, a lei de

proteção ambiental estuarina do rio Beberibe, ambas de 1986, além da lei de

conservação e proteção de águas subterrâneas, de 1997 e o Código Florestal Brasileiro.

Apesar de ser protegida inúmeras leis, especialmente o código florestal, a bacia

hidrográfica do rio Beberibe encontra-se em situação crítica e degradante do ponto de

vista ambiental e paisagístico, considerando a situação da mata ciliar e dos recursos

hídricos. Observa-se que o elevado grau de degradação do rio Beberibe na maior parte

do seu curso, causa forte impacto na vegetação ripária, que vem sendo reduzida

drasticamente ou até suprimida pela ocupação densa e irregular, a partir do médio curso.

Segundo o Código Florestal (2012), as margens de cursos d’água e sua mata

ciliar devem ser preservadas, sendo que a dimensão de áreas marginais a serem

protegidas são definidas de acordo com a largura do canal fluvial, respeitando o limite

mínimo de 30  metros de área preservada em ambas as margens. (Figura 6).

Figura7: Dimensões de preservação das matas ciliares segundo o código florestal.

Fonte: código florestal, 2012.

A Constituição Federal em seu artigo 225, define que “Todos têm direito ao

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à

sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de



defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” Dessa forma, todo

cidadão brasileiro tem direito ao meio ambiente que garanta seu acesso aos recursos

naturais visando sua qualidade de vida e entre estes, pode-se destacar os recursos

hídricos , considerando que a água é essencial e fundamental para a nossa existência.

Nos tempos atuais, nos quais a escassez hídrica é um fenômeno conhecido e

recorrente em praticamente todas as regiões do Brasil, é importante dedicar atenção

especial à vegetação que compõem o ambiente próximo às nascentes e corpos d’água,

especialmente às matas ciliares. Mata ciliar protege os corpos d’água, impedindo que

resíduos sólidos, material de origem química como restos de inseticidas, herbicidas,

fungicidas e adubos cheguem aos mesmos. (EMBRAPA, 2008).

Ab’Saber (2004), define matas ciliares como massas de vegetação que se

formam espontaneamente nas margens de cursos d’água e que apresentam

significativas variações em sua composição florística. As matas ciliares também são

conhecidas como vegetação ripária, mata de galeria e mata de várzea, sendo uma das

mais importantes funções, preservar as cabeceiras de drenagem ou nascentes, locais

onde surgem os cursos d’água.

A mata ciliar é considerada pelo Código Florestal (2012) como "área de

preservação permanente", por apresentar diversas funções ambientais, devendo respeitar

uma extensão específica de acordo com a largura dos rios, córregos, lagos, represas e

nascentes. Pois, segundo o código, toda a vegetação natural presente ao longo das

margens dos rios, e ao redor de nascentes e de reservatórios, deve ser preservada.

Ainda segundo o código florestal (2012), as principais funções da mata ciliar

são: conter a erosão e assoreamento dos rios; mitigar riscos de enchentes e

deslizamentos; filtrar as águas e controlar o ciclo de nutrientes; abrigar exemplares da

fauna e flora ameaçados de extinção; assegurar condições de bem-estar público e

proteger áreas úmidas e nascentes de rios.

Vieira (2013), ao caracterizar as funções da mata ciliar, destaca que, da mesma

forma que os cílios protegem os olhos contra o suor e a poeira, as matas ciliares

exercem a função de proteger os rios e cursos d’água de modo em geral, contra as

intempéries provocadas pela natureza e pelas ações antrópicas.

Segundo Attanasio et al (2012), a área onde se localiza a vegetação marginal dos

cursos d’água, a mata ciliar, é definida como zona ripária e corresponde à zona de

saturação hídrica das bacias hidrográficas, formando um ecossistema diferenciado. Para

o autor, esse microecossistema abrange o conjunto da vegetação ribeirinha e suas



interações com o solo e a água e além da sua importância na manutenção da saúde

ambiental da bacia, também é de fundamental importância para a geração, escoamento,

capacidade de armazenamento e para a qualidade da água e ainda, promove a

estabilidade dos solos das margens, mantém o equilíbrio térmico e pode formar

corredores ecológicos.

De modo geral, esse importante papel da vegetação como um todo e em

particular, da vegetação ripária, recebe pouca ou nenhuma valorização por parte da

sociedade como um todo. Daí a necessidade de destacar que, segundo Toledo (2014),

nas áreas nas quais a vegetação foi suprimida, pode ocorrer alteração na distribuição das

chuvas, prejudicar a recarga de aquíferos subterrâneos e ainda reduzir drasticamente os

recursos hídricos disponíveis para o abastecimento humano. A autora lembra ainda que

o desmatamento da vegetação ripária, em especial, traz como uma das consequências,

um forte impacto sobre a qualidade da água, aumentando os custos do tratamento em

cerca de 100 vezes para torná-la potável.

Desta forma, considerando que a vegetação contribui sobremaneira para a

retenção da água da chuva, liberando-a gradativamente para o lençol freático e os

corpos d’água, a existência da vegetação na forma de matas ciliares torna-se

fundamental para a manutenção da qualidade da água dos rios e para a recarga dos

aquíferos. (KUNTSCHIK, 2011).

Segundo Macedo (1993), as matas ciliares degradadas, que margeiam os cursos

d'água, são áreas que devem ser prioritárias para desenvolvimento das ações de

reflorestamento. Considerando que as mesmas exercem função estratégica na

conservação da biodiversidade, na preservação da qualidade da água e ainda na

formação de corredores ecológicos entre as áreas que possuem

No que diz respeito à mata ciliar da bacia hidrográfica do rio Beberibe,

verificou-se durante as observações realizadas nos trabalhos de campo ao longo de toda

a extensão do rio Beberibe, que nas áreas nas quais há intensa pressão antrópica,

notadamente no médio e baixo cursos da bacia, a mata ciliar foi parcial ou totalmente

suprimida. Apenas no alto curso do rio ainda é possível encontrar a mata ciliar em

estado de conservação, dando ao rio Beberibe um aspecto natural e limpo, visto que o

trecho não atravessa áreas intensamente urbanizadas. (Figura 7).

Figura 8: Trecho do alto curso do rio Beberibe com mata ciliar preservada.



Foto dos autores, 2017.

Dessa forma e com intuito de chamar a atenção da sociedade visando resgatar a

importância e a necessidade da manutenção e restauração deste ecossistema, que foi

elaborado o projeto rio Beberibe. O projeto original se desdobrou no subprojeto atual

que tem por objetivo criar simulações da recomposição da mata ciliar em um trecho da

bacia hidrográfica do rio Beberibe, a  partir de modelagens computacionais.

Espera-se dessa forma, contribuir com projetos de restauração ambiental na

bacia do rio Beberibe, através da demonstração e reconstrução (hipotética)

tridimensional da mata ciliar, com intuito de simular o ambiente com seus aspectos

naturais, visando sua posterior implantação.

3. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

O projeto SIMULAÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE MATA CILIAR NA

BACIA DO RIO BEBERIBE - RECIFE – PE, foi iniciado como atividade

extracurricular do Clube de História e Geografia do Colégio Militar do Recife com os

alunos Robalinho, Lucas Acioly e Victor Gabriel, a professora doutora em geografia

Goretti (orientadora), e a arquiteta e urbanista Ana Paula Costa (coorientadora), no

período de novembro de 2017 até os dias atuais.

Visando chamar a atenção da comunidade, inserida nesta bacia, para a

importância de sua valorização, enquanto sistema natural, foi realizado o levantamento

da bacia hidrográfica do rio Beberibe a partir do identificação de suas diferentes

paisagens e usos.



Para maior detalhamento dos dados e implementação do projeto foi utilizado

como procedimento metodológico a divisão do projeto em três etapas, nomeadas da

seguinte forma:

● Etapa 1- Rio Beberibe: a  Paisagem;

● Etapa 2 - Simulação de Recomposição da Mata Ciliar em trecho do rio

Beberibe; e

● Etapa 3 - Recuperação da mata ciliar do rio Beberibe.

3.1. Etapa 1 -  Rio Beberibe: a  Paisagem

Desenvolvido buscando realizar o reconhecimento da dinâmica natural e

ocupacional da bacia hidrográfica do rio Beberibe, em seus diferentes trechos, a

diferenciação paisagística e os diferentes usos do rio.

A etapa 1, realizada de novembro de 2017 até março de 2018, teve as seguintes

atividades:

- Levantamento de material cartográfico e bibliográfico de diferentes

temporalidades buscando o reconhecimento do ambiente da bacia hidrográfica

do rio Beberibe na integralidade, suas alterações temporais.

- Realização de trabalhos de campo com intuito de observação e identificar os

principais elementos que caracterizam a dinâmica da paisagem fluvial e os

diferentes usos do rio Beberibe.

- Oficina de cartografia no Departamento de Engenharia Cartográfica da UFPE,

em parceria e coordenação do professor Carlos Alberto Borba Schuler, com a

utilização dos softwares Argis 10.0 e Anaglyph Maker.

- Produção de material cartográfico e imagens em três dimensões dos diferentes

trechos da bacia hidrográfica do rio Beberibe (mapa de declividade do terreno

e livreto Beberibe em 3D), visando caracterizar o ambiente a partir das

observações in loco.

3.2. Etapa 2 - Simulação de Recomposição da Mata Ciliar em trecho

do rio Beberibe

Realização de modelagem ambiental visando a simulação computacional da

recomposição da mata ciliar em um trecho da bacia hidrográfica do rio Beberibe.

A etapa 2 , desenvolvida de abril a novembro de 2018, teve como atividades:



- Pesquisa do ambiente da bacia hidrográfica através de trabalhos de campo para

observação de trechos do rio Beberibe que ainda possuem mata ciliar e também

de trechos nos quais a vegetação é inexistente;

- Produção de imagens dos trechos observados com utilização de câmera

fotográfica;

- Seleção de material cartográfico através do google maps;

- Aquisição de fotografias aéreas e orfotocartas com o apoio do Departamento de

Cartografia da UFPE; e

- Realização de modelagem ambiental e simulação em 3D com utilização dos

softwares Arc Gis 10.1 e Autodesk Maya 3D®, nos quais foram inseridas

ortofotocartas, imagens aéreas e fotografias de diferentes pontos da bacia

hidrográfica do rio Beberibe.

3.3. Etapa 3 - Recuperação da mata ciliar do rio Beberibe

Projeto piloto com intuito de reflorestar trecho no baixo curso da bacia

hidrográfica a partir do cultivo de mudas de espécies da mata ciliar.

A etapa 3, desenvolvida de dezembro de 2018 até os dias atuais. foi realizada

com as seguintes atividades:

- Realização de oficina de cultivo de mudas com apoio técnico do Centro de

Pesquisas Ambientais do Nordeste (CEPAN );

- Escolha da área para projeto piloto de replantio de espécies de mata ciliar a

partir de observações em material cartográfico e trabalhos de campo. (Figura

8); e

- Elaboração de panfleto de educação ambiental para realização de atividade

com a comunidade residente na área do projeto piloto.

Figura 9: Área piloto do projeto para reflorestamento da mata
ciliar no baixo curso do rio Beberibe.



Fonte: Os autores, 2019.

4. RESULTADOS

O projeto Beberibe alcançou os objetivos propostos para cada etapa estabelecida

e, até o momento, os resultados têm se mostrado satisfatórios. Despertar o interesse da

comunidade ao qual foi apresentado o projeto, fez perceber que ainda vale a pena

desenvolver projetos de pesquisa científica tendo como tema a análise de questões

ambientais. Embora, no momento no qual a ideia foi apresentada, tenha despertado

inicialmente, observações desencorajadoras. Para muitos, não seria viável desenvolver

tal projeto visto que pesquisar meio ambiente não geraria produtos que pudessem ser

apresentados em eventos científicos.

Considerando o subprojeto Rio Beberibe: a paisagem, conhecer toda a extensão

da bacia hidrográfica e analisar a dinâmica da paisagem, levou ao entendimento de que

a maneira pela qual a sociedade se relaciona com seus recursos naturais deixa marcas na

paisagem e contribuem para sua valorização ou degradação.

No caso do rio Beberibe, os usos que a população faz do mesmo em seus

diferentes trechos, altera o equilíbrio do sistema fluvial e transforma o rio, que ainda é

usado como fornecedor de água potável em seu alto curso, em um esgoto a céu aberto

no baixo curso.

Na desenvolvimento do projeto de modelagem ambiental com vistas à

demonstração da importância da mata ciliar para o sistema lótico, foram escolhidos

softwares de fácil utilização e que suportassem apresentar o ambiente reflorestado de

maneira tridimensional em forma de maquete virtual. Os programas utilizados se



mostraram eficientes para caracterizar a possibilidade de restauração ambientes

degradados como no caso do rio Beberibe. (Figura 9).

Os resultados alcançados com a modelagem se mostraram satisfatórios,

demonstrando que é possível implementar, de fato, a reconstituição da mata ciliar do rio

Beberibe, atendendo o que preconiza a legislação ambiental.

Dessa forma percebe-se que elaborar projetos de pesquisa científica abordando a

temática meio ambiente em sintonia com os avanços tecnológicos como modelagem

computacional e impressão em três dimensões, pode ser de grande utilidade para

incentivar o público estudantil a dedicar mais atenção à valorização dos recursos

naturais de modo geral e aos recursos hídricos especialmente.

Na atual fase do projeto, que visa o replantio de mata ciliar em área piloto do rio

Beberibe, as parcerias estabelecidas com escolas, ONG e poder público, demonstram

que é possível despertar a consciência da sociedade para a necessidade de buscar reduzir

a degradação e os impactos danosos causados ao rio Beberibe.

Figura 10: Simulação de recomposição da mata ciliar com o software Autodesk Maya 3D®.

Fonte: Os autores, 2019.

E assim, considera-se que o projeto Rio Beberibe tem realizado seu papel de

chamar a atenção da sociedade pernambucana para a valorização deste, que é um dos

mais importantes rios de Pernambuco . do ponto de vista histórico, social, ambiental e

econômico.



5. CONCLUSÕES

O projeto Beberibe, desenvolvido desde o início do ano de 2017, inicialmente

como trabalho de observação e descrição da paisagem fluvial, tomou novos rumos e se

tornou projetos de iniciação científica com apoio do CNPq e UFPE. Dessa forma,

foram estabelecida novas etapas as quais demonstraram a importância de apresentar e

debater, com a sociedade e o meio acadêmico, a relação sociedade/meio ambiente.

Os diferentes subprojetos originados do projeto Beberibe comprovaram a

validade da ideia original que tinha como intuito contribuir para a tentativa de resgatar

e buscar a restauração do equilíbrio ambiental da bacia hidrográfica do rio Beberibe.

Espera-se ter colaborado para a implementação de projetos que visem a

recuperação da mata ciliar do rio Beberibe. Visto ser de fundamental importância a

manutenção do equilíbrio ambiental, com intuito de garantir também a disponibilidade

dos recursos hídricos para a população em geral.

Como próxima etapa do projeto, na qual irá ocorrer o reflorestamento de mata

ciliar em área piloto da bacia do rio Beberibe, espera-se contar com o apoio da

comunidade ribeirinha visando a manutenção das espécies cultivadas, a partir de

campanhas de educação ambiental. Dessa forma, uma etapa precedente ao plantio das

mudas será a realização de uma campanha de educação ambiental com a comunidade

usuária do rio e a população em geral, visando a conscientização quanto à necessidade

da manutenção da mata ciliar.

Toda a equipe do projeto se sente satisfeita em contribuir para trazer para o

conhecimento do público escolar e a sociedade em geral, a possibilidade de debater a

situação de degradação na qual se encontra o rio Beberibe e a necessidade de buscar a

revalorização do mesmo.
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