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Introdução

A relação sociedade e meio ambiente é algo a ser 
pensado. Isso porque as alterações ambientais são cada 
vez maiores, pondo em risco a vida do próprio homem
que extrai os recursos naturais para sua sobrevivência. 
Com o desenvolvimento sócio-econômico, muitas 
vezes o meio natural é deixado de lado, e o processo de 
urbanização desordenado traz consigo o manejo 
inadequado dos recursos naturais, a poluição, 
destruição e o desequilíbrio ecológico.  Na maioria das 
vezes as águas naturais localizadas nas áreas urbanas 
são usadas como condutos de despejo para dejetos e 
esgotos, pois se percebe que há uma tradição que está 
enraizada na sociedade, ou seja, de se colocar coisas 
impuras na água, atos que trazem os mais 
diversificados problemas de cunho ambiental. 

A questão dos recursos hídricos tem se tornado cada 
vez mais debatida e estudada, ressaltando-se sua
importância para o próprio futuro da humanidade. 
Sabe-se que, “a maior parte das cidades brasileiras não 
tem um sistema de coleta e tratamento do esgoto. Em 
alguns casos, há apenas a coleta e não o tratamento dos 
efluentes, que acabam sendo despejadas nos rios, baías, 
lagos, lagoas ou no mar.” [3] (AOKI, 2006, p. 101).  A 
falta de informação, consciência ambiental e de 
recursos a serem utilizados, levam ao descaso para com 
o meio ambiente.  

O objetivo, então desse trabalho, é apresentar a 
paisagem da nascente do Rio Mundáu, situado no 
perímetro urbano de Garanhuns- PE, em sua plena 
realidade. Garanhuns está localizado na Mesorregião 
Agreste e na Microrregião Garanhuns do Estado de 
Pernambuco. Segundo dados da [1] AMUPE
(Associação Municipalista de Pernambuco, 2000), a 
área do município de Garanhuns está dividida, 
aproximadamente, em 87,8% urbana e 12,2 % rural. O 
limite municipal ocupa 465,8 km² e representa 0.47 % 
do estado de Pernambuco. A sede do município tem 
uma altitude, aproximada, de 842 metros e coordenadas 
geográficas de 8° 53’ 25’’ de latitude sul e 36° 29’ 34’’
de longitude oeste, distando 228,8 km da capital.

O setor onde foi feita a observação, corresponde a 

uma das nascentes do Rio Mundaú, localizada nas 
proximidades da Vila Maria. A condição ambiental 
observada foi responsável pela elaboração deste 
trabalho, pois “sérios problemas ambientais enfrentam 
os cursos d’água pernambucanos, a exemplo do 
desmatamento de suas nascentes e margens, do 
assoreamento de seus leitos, além da poluição de suas
águas” [2] (ANDRADE, 2003, p. 57), situação em que 
a localidade estudada pode se enquadrar. Verifica-se, 
ainda que, suas margens se encontram expostas sem 
uma árvore sequer, bem como é evidente a completa
destruição da mata ciliar e, o descaso geral identificado 
pelo lançamento de esgotos em suas águas de forma 
constante.

Material e métodos

O reconhecimento da área envolveu a visitação 
sistemática ao local da nascente durante os primeiros 
meses desse ano de 2009, associada ao estudo de 
bibliografia pertinente envolvendo teoria e técnica, 
registros fotográficos e análise do espaço em seus 
aspectos sociais e ambientais. 

Resultados e discussão

Constatou-se problemas ambientais relacionados aos 
recursos hídricos, os quais são fortemente presentes no 
município, pois quase todos os cursos de água se 
encontram poluídos. Apenas as águas provenientes de 
fontes cercadas/protegidas, são comercializadas. É 
patente que a falta de educação ambiental leva ao 
desperdício e descaso, a população precisa valorizar 
seus bens naturais para que possa garantir bem estar e 
qualidade de vida das futuras gerações. Sabe-se que 
"educar é impregnar de sentido as práticas da vida 
cotidiana" [5] (GUTIÉRREZ, 2002. p. 14). 

É preciso um processo de (re) educação contínua, 
para que o ser humano se harmonize com o meio 
ambiente. Já que “a problemática ambiental exige 
mudanças de comportamentos, de discussão e 
construção de formas de pensar e agir na relação com a 
natureza”. [4] (BRASIL, 1998. p.180).
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A. Nascente cercada por lixo e total ausência de mata ciliar. B. Crianças tomando banho no pequeno lago que a 
nascente forma, reservatório cheio de lixo. C. Animais pastando em cima da nascente. D. Lavanderia formada por 
água corrente vinda da nascente.


