
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O OLHAR SOBRE A 
REALIDADE RURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▀ ��������   ��                    COPLAD Coordenação do Plano Diretor ��   ▄ ��������    
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Autoria Arquiteta e Urbanista Maria Grasiela de Almeida Dantas 

Engenheira Elisângela Araújo   
ÁGUA NA ZONA RURAL 

  A interrupção e deficiência do abastecimento de água para beber,  tanto na zona 
urbana  como na zona rural  e para a agricultura  irrigada, que tem resultado em queda da 
qualidade de vida da população das áreas urbana e rural  e  prejuízos econômicos para os 
agricultores, levaram os Secretários de Agricultura e da Infra estrutura e os Sub-
Coordenadores e Consultores contratados da COPLAD – Coordenação do Plano Diretor , 
 a sugerirem projetos  no sentido de ampliar a rede de abastecimento de água e 
 esgotamento sanitário da área urbana e rural, e a  sugerirem  ações no sentido de  preservar 
os  rios e suas nascentes, evitando  a contaminação  dos mesmos,  tornando o Meio 
Ambiente uma das principais prioridades do Plano Diretor do Município de Santa Rita, 
amparados sobretudo nas determinações da lei nº 4771 de 1965, denominada Código 
Florestal e suas alterações posteriores e  na  Lei nº 7754/89, que estabelece medidas para a 
proteção de florestas existentes nas nascentes dos rios e ainda pelo Estatuto da Cidade que 
define como âmbito de atuação do Plano Diretor, toda a Área do Município. 
  

A interrupção de água vem colocando também em cheque o abastecimento de 
produtos horti-frutigranjeiros da área metropolitana da grande João Pessoa  e  
 encarecendo  o preço destes produtos, obrigando a  importação dos mesmos de outros 
estados em algumas épocas do ano.  
  Estas questões tem estimulado o aparecimento de associações por todo o Estado da 
Paraíba, onde atualmente existem cerca de  60 associações de usuários de água  e três 
comitês em processo de formação.  Segundo estudos realizados pelos pesquisadores  Maria 
Socorro Mendes Rosa e Alain M. B. Passerat de Silans, da UFPB - Universidade Federal da 
Paraíba, estas associações comunitárias são consideradas muito  importante para a vida de 
 86,66 % dos agricultores da Bacia do Rio Gramame .  
  Em virtude de demandas de algumas comunidades rurais,  para a solução dos 
problemas de abastecimento de água para consumo humano, o Prefeito de Santa Rita 
resolveu empreender visitas in loco a estas comunidades rurais, realizadas com a participação 



da Coordenadora do Plano Diretor,  na data de 18 de julho de 2006, conforme relatadas e 
sistematizadas após  os quadros que permitem avaliar o contingente populacional dos  
povoados rurais e os equipamentos comunitários postos a disposição destas comunidades. 
  
 

 
 POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA 

RITA E PROPOSTAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
   
 
Distrito / 
Povoado Proposta abastecimento de água População 

(habitantes)   
Usina São João   2.139 
Odilândia Construção de Poços e ou estação de tratamento das águas do Rio Caiçara 2.933 
Bebelândia Construção de Caixa de Água e Poço 3.314 
Lerolândia Construção de Caixa de Água e Poço 3.866 
Livramento Construção de Caixa de Água e Poço 2.554 
Forte Velho/Ribeira Construção de Caixa de Água e Poço 1.005 
Usina Miriri   841 
Cicerolândia Construção de Caixa de Água, Poço e sistema de distribuição 865 
Total   17.517 

Fonte: SIAB – Sistema de Informação de Atenção Básica Ano: 2005 
  
 
 
 
 
 
O PSF Usina São João compreende as seguintes localidades onde existem os 

seguintes equipamentos comunitários: 
   



  Fazenda/ Sítio Famílias EMEF Creche PSF Merc. Igreja Orelhão 
01 Fazenda Patricinio 43 - - - - - - 
02 Sitio Obim - - - - - - - 
03 Sitio Isabel Dias - - - - - - - 
04 Sitio Cauíra 22 - - - - - - 
05 Sítio Chã do Congo - - - - - - - 
06 Sítio Paul 04 - - - - - - 
07 Sítio Pé de Coelho 03 - - - - - - 
08 Fazenda Socorro 12 - - - - 01 - 
09 Ilha 56 - - - - - - 
10 Cangulo 03 - - - - - - 
11 Sítio Igreja 

Velha 112 - - - - - - 
12 Sitio 

Açudinho - - - - - - 
13 Usina São 

João 01 - 01 01 01 01 
14 Engenho 

Central - - - - - - 
15 Vila 

Operária 70 - - - 01 - 01 
16 Volta do Coimbra 47 - - - - - - 
   

 
 
 
 
 

O PSF Odilândia compreende as seguintes localidades onde existem os 
seguintes equipamentos comunitários: 

 



 
  Fazenda/ Sítio Famiías EMEF Creche PSF Merc. Igreja Orelhão 
01 Sede/Povoado 603 01 01 01 03 04 07 
02 Mumbaba dos Canários 43 01 - - - - - 
03 Fazenda Alecrin 21 - - - - - - 
04 Salomé 23 - - - - - - 
05 Sítio Caiçara 41 - - - - - - 
06 Sítio Caldeirão 14 01 - - - - 01 
07 Imbiribeira 09 - - - - - - 

  
 
O Sítio Tibirizinho não consta no mapeamento da saúde, mas apresenta 

uma EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) e localiza-se depois do 
Loteamento João Ursulo. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O PSF Bebelândia compreende as seguintes localidades onde existem os 
seguintes equipamentos comunitários:  

 
 



  Fazenda/ Sítio Famiías Escola Creche PSF Merc. Igreja Orelhão 
01 Sede/Povoado 204 - - 01 05 02 04 
02 Engenho do Meio 40 01 - - 01 01 - 
03 Sítio Claraneta 03 - - - - - - 
04 Fazenda Jaburu 09 - - - - - - 
05 Sítio Mucuta 09 - - - - - - 
06 Engenho São Pedro 06 - - - - - - 
07 Engenho Santana 04 - - - 01 01 01 
08 Engenho Novo 04 - - - - - - 
09 Oiteiro  30 01 - - 01 - - 
10 Diogo 10 - - - - - - 
11 Sitio Pitimbu de Baixo 14 - - - - - - 
12 Sitio Pitimbu 

de Cima 54 - - - - - - 
13 Aldeia 03 - - - - - - 
14 Planalto 04 - - - 01 - - 
15 Aterro de Cima 34 - - - 01 02 - 
16 Sitio Gargaú 25 01 - - - 01 - 
17 Sitio Pau Darco 01 - - - - - - 
18 Sitio Catolé 01 - - - - - - 
19 Mangabeira de Baixo 11 - - - - - - 
20 Mangabeira de Cima 11 - - - - - - 
21 Pirpiri 42 01 - - - - 01 
22 Pragatão 20 - - - - - - 
23 Ubim 10 - - - - - - 
24 Usina Santana 88 01 - - 01 01 01 
25 Macaíba 40 - - - - - - 

  
 

O Sítio Pitombeira não consta no mapeamento da saúde, mas apresenta 
uma EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) e segundo Zé Gotinha localiza-se 
na região centralizada por Bebelândia e também apresenta mercearia e igreja. 

A Fazenda São Bento não consta no mapeamento da saúde, mas apresenta 
uma EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) e uma igreja. Por localizar-se 



próximo ao Castanheiro (Loteamento Santo Amaro) em Várzea Nova, não consta no 
levantamento da Zona Rural para a Secretaria de Saúde. 

  
 
 O PSF Livramento compreende as seguintes localidades onde 

existem os seguintes equipamentos comunitários: 
 
 

  Fazenda/ Sítio Famiías Escola Creche PSF Merc. Igreja Orelhão 
01 Sede/Povoado 515 02 01 01 05 04 06 
02 Ilha Stuart 13 - - - - - - 
03 Sítio Portinho 13 - - - - - - 
04 Ilha Tiriri - - - - - - - 
05 Sítio Galé 12 - - - - - - 
06 Sítio Utinga 35 01 - - 01 02 - 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O PSF Lerolândia compreende as seguintes localidades onde existem os 
seguintes equipamentos comunitários:  

 
 

  Fazenda/ Sítio Famiías Escola Creche PSF Merc. Igreja Orelhão 
01 Sede/Povoado 696 02 01 01 06 03 06 



02 Fazenda Jacaraúna 34 01 - - 01 - - 
03 Jacaraúna Velha 16 - - - - - - 
04 Fazenda Nossa Senhora de Lourdes 

11 - - - - - - 

05 Destilaria Jacuípe 17 - - - - - - 
06 Sítio Japungú 02 - - - - - - 
07 Fazenda Ilha 06 - - - - - - 
08 Sitio Miriri Ferraz 10 - - - - - - 
09 Sitio Rio do Cesto 27 - - - - - - 
10 Fazenda Sarapó 01 - - - - - - 
11 Fazenda Arizona 04 - - - - - - 
12 Fazenda Tapira 05 01 - - - - - 
13 Fazenda Mangereba 08 - - - - - - 
14 Fazenda Gravaçu 11 - - - 01 - - 
15 Fazenda Santa Luzia 02 - - - - - - 
16 Fazenda Compra Fiado (Campo Grande) 

02 - - - - - - 

17 Fazenda Pau Brasil 08 01 - - - - - 
     O PSF Forte Velho compreende as seguintes localidades onde existem os 

seguintes equipamentos comunitários:  
 
 

  Fazenda/ Sítio Famiías Escola Creche PSF Merc. Igreja Orelhão 
01 Sede/Povoado 126 01 - 01 05 02 06 
02 Capimaçu 07 - - - - - - 



03 Ribeira de Baixo 30 - - - - 01 - 
04 Ribeira do Meio 74 01 - 01 03 01 01 
05 Ribeira de Cima 14 - - - - - - 
06 Tambauzinho 27 - - - 01 01 01 
  
 
O PSF Usina Miriri compreende as seguintes localidades onde existem os 

seguintes equipamentos comunitários:  
 

  Fazenda/ Sítio Famiías Escola Creche PSF Merc. Igreja Orelhão 
01 Sede/Povoado 65 01 - 01 01 01 - 
02 Sitio Alagamar 28 - - - - - - 
03 Sitio Capitão 23 01 - - 01 - - 
04 Fazenda Curralinho 18 - - - - - - 
05 Fazenda G. Guerra 19 - - - - - - 
06 Sucupira Torta 01 - - - - - - 
07 São Francisco 04 - - - - - - 
08 Destilaria Japungú 27 - - - 01 - - 
09 Jacuipinho 07 - - - - - - 
10 Jacuipe de Baixo 10 - - - - - - 
11 Japungu I 04 01 - - - - - 
12 Sitio Grota dos Poços 02 - - - - - - 

   
 

O PSF Cicerolândia compreende as seguintes localidades onde existem os 
seguintes equipamentos comunitários:  

 
 

 Fazenda/ Sítio Familías Escola Creche PSF Merc. Igreja P. 



  Tel 
01 Cicerolândia I 100 01 01 01 02 04 05 
02 Cicerolândia II 150 - - - - -   
03 Mumbaba de Belez 20 01 - - 01 01 01 
04 Munbaba de Penincho 32 01 - - 01 01 01 
05 Águas Turvas 50 01 - - 01 01 01 
06 Taguarituba 43 01 - - - - - 
07 Sitio Camaço 01 - - - - - - 
08 Sitio Rolo 05 - - - - - - 
09 Sitio Ramos 16 - - - - - - 
10 Dois Riachos 15 - - - - 01 - 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problemas de Abastecimento de Água Potável na Zona Rural 
Relatório da Reunião do  dia 18 de Outubro de 2006 

 
Participantes : Sr. Manoel Barbosa da Silva (da Comunidade) , Prefeito Marcus Odilon e 



Arquiteta Maria Grasiela de Almeida Dantas, Coordenadora do Plano Diretor de Santa Rita  
  
Povoado: Bebelândia 
População : 3314 habitantes 
Características gerais:    
  

Fonte de Abastecimento de Água: subterrânea com poço e Caixa  de Captação 
localizados na Rua Frei Martim  
  

Preço da tarifa de água na zona rural:  zero, sendo a água fornecida 
gratuitamente pela Prefeitura Municipal de Santa Rita que continua gerenciando o 
abastecimento .  
  
Problemas de água 
  

Principal jurídico: a empresa concessionária, a CAGEPA, apesar de ter assinado 
contrato no ano de 2005 se comprometendo a prover todo o  Município de água, se recusa 
a atender a zona rural cujo abastecimento  em caráter provisório e emergencial  continua  
sendo administrado pela própria Prefeitura Municipal  a custo zero para o usuário. 
  

Principal técnico: vazão da água precária  , já que a Caixa só pode disponibilizar 
água  2 horas pela manhã e 1 hora pela tarde;  problema de recuperação ou constução de 
nova Caixa 
  
Propostas para solucionar  
  

Comunitária/técnica - Construção de uma caixa de água e poço  com  capacidade 
suficiente para atendimento da população que será avaliada após estudos técnicos 
compatíveis 

Jurídica – Análise do contrato assinado em 2005  entre a Prefeitura e a Cagepa,  
objetivando identificar  os meios de fazer valer  os direitos dos munícipes  a água de boa 
qualidade, levando em conta também  que o Município tem o poder regulatório sobre o 
abastecimento de água. 



 

 
Caixa de água de Bebelândia 1 

 
 
 Problemas de Abastecimento de Água Potável na Zona Rural   

Relatório da Reunião do  dia 18 de Outubro de 2006 
  

Participantes Delmaci Muniz de Souza (membro da Comunidade) , Prefeito Marcus 
Odilon e Arquiteta Maria Grasiela de Almeida Dantas, Coordenadora do Plano Diretor de 
Santa Rita  
  
Povoado: Livramento  
População : 2554 habitantes 
  

Características gerais: distrito da zona rural ,  cuja sede se localiza em local 
privilegiado divisando o Rio Paraíba, o perfil urbano do Município de João Pessoa e uma 
fazenda de camarão. A área no cruzamento da Rua da Palmeira com a Rua Dom Moisés 
Coelho deve ser preservada como parque de visada , já que possui uma das mais belas 
vistas da região metropolitana.   



 Fonte de Abastecimento de Água: subterrânea com poço e Caixa  de Captação 
localizados na Rua Frei Martim  
  

Preço da tarifa de água na zona rural:  zero, sendo a água fornecida 
gratuitamente pela Prefeitura Municipal de Santa Rita que continua gerenciando o 
abastecimento .  
  
Problemas de água 
  

Principal jurídico: a empresa concessionária, a CAGEPA, apesar de ter assinado 
contrato no ano de 2005 se comprometendo a prover todo o  Município de água, se recusa 
a atender a zona rural cujo abastecimento  em caráter provisório e emergencial  continua  
sendo administrado pela própria Prefeitura Municipal  a custo zero para o usuário. 
  

Principal técnico: vazão da água precária, já que a Caixa só pode disponibilizar 
água  2 horas pela manhã e 1 hora pela tarde; e  problema de captação e adução nas 
partes mais altas do povoado já que falta água em várias ruas, como a Padre Malagrida, a 
Nízia Floresta e no Conjunto Emanoelandia   
  
Propostas para solucionar  
  

Comunitária/técnica – A Caixa existente apesar de nova  é baixa,   dificultando  a 
pressão da água.  

A construção de uma nova caixa de água e poço  com  capacidade suficiente para 
atendimento da população parece ser a solução mais viável que será comprovada  após 
estudos técnicos compatíveis 

Jurídica – Análise do contrato assinado em 2005  entre a Prefeitura e a Cagepa,  
objetivando identificar  os meios de fazer valer  os direitos dos munícipes  a água de boa 
qualidade, levando em conta também  que o Município tem o poder regulatório sobre o 
abastecimento de água. 
  
Outros problemas emergenciais 
 



Vários vazamentos de água, sobretudo na Rua Santo Antonio.  A população atribui 
a  “ falta de força da bomba” a ausência de água nas ruas Padre Malagrida, Nízia Floresta e 
Conjunto Emanuelândia. 
  
Saúde 
 

Populares entrevistados demandaram a contratação de uma enfermeira para o 
plantão  noturno, já que a comunicação com outras localidades é demorada por 
precariedade das condições viárias. 

 
 
 
 

 
Igreja da Praça Central 1 

 
 



                      
Rua da Palmeira avistando João Pessoa 

 
 
 
 
 
 
 

 



Praça Central de  Livramento 1 
 

 
R. D. Moisés Coelho avistando J. Pessoa 1 

 
 
 

 Problemas de Abastecimento de Água Potável na Zona Rural   
Relatório da Reunião do  dia 18 de Outubro de 2006  

 
Participantes Sr.  Edmilson Maul de Andrade ( da  comunidade) , Prefeito Marcus Odilon 
e Arquiteta Maria Grasiela de Almeida Dantas, Coordenadora do Plano Diretor de Santa 
Rita  
  
Povoado: Ribeira 
População : 472 habitantes 



  
Características gerais: povoado de singular beleza situado às margens do Rio 

Paraíba 
  

Fonte de Abastecimento de Água: subterrânea com poço e Caixa  de Captação 
localizados na Rua Frei Martim  
  

Preço da tarifa de água na zona rural:  zero, sendo a água fornecida 
gratuitamente pela Prefeitura Municipal de Santa Rita que continua gerenciando o 
abastecimento .  
  
Problemas de água 
  

Principal jurídico: a empresa concessionária, a CAGEPA, apesar de ter assinado 
contrato no ano de 2005 se comprometendo a prover todo o  Município de água, se recusa 
a atender a zona rural cujo abastecimento  em caráter provisório e emergencial  continua  
sendo administrado pela própria Prefeitura Municipal  a custo zero para o usuário. 
  

Principal técnico: problema de captação e adução 
  
Propostas para solucionar  

Comunitária/técnica - Estudos técnicos compatíveis para construção de uma 
caixa de água e poço  com  capacidade suficiente para atendimento da população. 

Jurídica – Análise do contrato assinado em 2005  entre a Prefeitura e a Cagepa,  
objetivando identificar  os meios de fazer valer  os direitos dos munícipes  a água de boa 
qualidade, levando em conta também  que o Município tem o poder regulatório sobre o 
abastecimento de água. 
 Outros problemas emergenciais 
Desperdício provocado por vários vazamentos de água.  

 
 



Povoado Ribeira com vista do Rio Paraiba 1 

 

 Povoado Ribeira com vista do Rio Paraiba 2 
 
 
 



Problemas de Abastecimento de Água Potável na Zona Rural 
Relatório da Reunião do  dia 18 de Outubro de 2006  

 
Participantes José Elias Pessoa e  Benjamin Pessoa ( líderes comunitários) , Prefeito 
Marcus Odilon e Coordenadora do Plano Diretor de Santa Rita , Arquiteta Maria Grasiela 
de Almeida Dantas  
  

Povoado: Forte Velho 
  

Características gerais: povoado com tendência a desenvolvimento turístico, 
localizado  às margens do Estuário do Rio Paraiba , em frente a Praia do Jacaré da Cidade 
de Cabedelo , à  Ilha da Restinga, à Ilha dos Porcos , à Ilha dos Stuart, todos de beleza 
singular. Além do rio Paraíba, outro  rio perene – o Rio da Pipa percorre o povoado 
paralelamente a Rua Prof. Antonio Elias. 
Equipamentos turísticos existentes: Restaurante Loka do Camarão, Pousada Tropical e 
Pousada Paraíso  
  
População : 533 habitantes 
  

Fonte de Abastecimento de Água: subterrânea a cerca de 100 m de profundidade 
proveniente de 3 poços que despejam  num único reservatório de cerca de 35 000 litros que 
fica ao lado do Posto de Saúde ( em construção) Dona Nenzinha Pessoa. 
  
Problemas de água 
  

Principal jurídico: a empresa concessionária, a CAGEPA, apesar de ter assinado 
contrato no ano de 2005 se comprometendo a prover todo o  Município de água, se recusa 
a atender a zona rural cujo abastecimento  em caráter provisório e emergencial  continua  
sendo administrado pela própria Prefeitura Municipal  a custo zero para o usuário. 
  

Principal técnico: falta de água em várias ruas, a exemplo de Rua São Sebastião, 
Rua Professor Antonio Elias e o Largo da Igreja 
  



Propostas para solucionar : realizar estudo de viabilidade técnico para a 
construção de mais uma caixa de água no mesmo local.  
  
 
Outros problemas detectados 
  

Problema de Comunicação 
A  cidade mais próxima é Cabedelo, com a qual a população se comunica por 

intermédio de pequeno barco ( carcaça de ônibus montada sobre jangada) denominado 
vaporeto que atraca de duas  em duas horas no píer de Forte Velho. 
 

Propostas para solucionar 
Construção de estrada ligando Forte Velho a BR 101 

  
Problema de Educação 
O ensino fundamental está disponível apenas no turno da manhã, já que a única 

escola existente, o Colégio Enéas de Carvalho é do Estado, que utiliza as dependências do 
Prédio para o ensino médio no turno da tarde 
  

Propostas para solucionar 
Construção de uma escola municipal com 4 salas para evitar o  deslocamento dos 

estudantes para outro município vizinho de Cabedelo, que atualmente está sendo 
subsidiado pela Prefeitura Municipal de Santa Rita que fornece 50 vales transportes diários. 
Desta maneira o ensino fundamental poderia ser disponibilizado nos dois turnos , manhã e 
tarde. 

 
 
 



Líderes comunitários, Prefeito, Arquiteta 1 
 

Caixa de água de Forte Velho 1 
  



 

Pier com vaporeto - barco ônibus 1 

 

Barcos de pesca no  Rio Paraiba 1 
  

 



Problemas de Abastecimento de Água Potável na Zona Rural   
Relatório da Reunião do  dia 18 de Outubro de 2006  

 
Participantes Jaci Eugênio Dias, funcionário da Escola Paulo Jorge Rodrigues de Lima, 
residente na Rua Gov. Milton Cabral , Gilvan Castro dos Santos (líder comunitário) , 
Prefeito Marcus Odilon e Arquiteta Coordenadora do Plano Diretor,  Maria Grasiela de A. 
Dantas 
  
Povoado: Lerolândia 
População : 3866 habitantes 
  

Características gerais: povoado situado na região denominada Norte das Marés, 
localizado  às margens da rodovia estadual PB 025, sobrevivendo da cultura da cana,  de 
coqueirais  e da pesca do caranguejo, camarão e pescada  
  

Fonte de Abastecimento de Água: subterrânea a cerca de 100 m de profundidade 
proveniente de  poço que despeja em dois  reservatórios sendo um localizado em 
Lerolãndia 1 e outro localizado em Lerolândia 2. 
  
Problemas de água  
  

Principal jurídico: a empresa concessionária, a CAGEPA, apesar de ter assinado 
contrato no ano de 2005 se comprometendo a prover todo o  Município de água, se recusa 
a atender a zona rural cujo abastecimento  em caráter provisório e emergencial  continua  
sendo administrado pela própria Prefeitura Municipal  a custo zero para o usuário. 
  

Principal técnico: alta de água em várias ruas, a exemplo de Rua Gov. Milton 
Cabral. 
  

Propostas para solucionar : construção de mais um poço por trás do cemitério e 
uma caixa de água mais elevada do que as demais para que a água possa chegar as ruas 
situadas nas partes mais elevadas do povoado 
  



Outros problemas detectados 
Problema de Saúde 

Necessidade de construir um posto de saúde 
Problema de Creche 
Necessidade de construir uma nova creche ou ampliar a atual que atende a  apenas  86 
crianças 
 
 

       Caixa de água com praça em construção 1 
 

 



 
Igreja com Praça em construção 1  

 
Problemas de Abastecimento de Água Potável na Zona Rural   

Relatório da Reunião do  dia 18 de Outubro de 2006  
 

Participantes: Severino Ferreira Ramos, apelidado de Boi, José Damião da Silva Filho, 
apelidado de Duda ( líderes comunitários) , Prefeito Marcus Odilon e Arquiteta Maria 
Grasiela de Almeida Dantas, Coordenadora do Plano Diretor de Santa Rita  
  
Povoado: Odilândia 
População : 2.933 habitantes 
  

Características gerais: localizado na Região denominada Sul das Águas Minerais, 
 a população do povoado sobrevive da cultura do abacaxi, do trabalho nas Empresas 
de Águas Minerais, e da Pesca na Barragem Gramame e Mambuaba.  A cana-de-açúcar é 
cultivada em pequena escala.  
  

Fonte de Abastecimento de Água: subterrânea a cerca de 100m de profundidade 
proveniente de 3 poços que jogam num único reservatório de cerca de 35.000 litros que 
fica ao lado do Posto de Saúde (em construção) Dona Nenzinha Pessoa. O Povoado é 



banhado pelo Rio Caiçara, de onde durante muito tempo a população tirava água para 
beber, conforme prova a tubulação desativada  de 100 mm de diâmetro ligando o Rio a 
Caixa de Água existente de 91.850.l.  A água do  rio Caiçara que apresentava vazão de 30 
000 l por hora, suficiente para resolver o abastecimento de água da população não pode 
mais ser utilizada por problemas de  contaminação, obrigando  as autoridades a adotarem a  
alternativa de poço , que no momento apresenta vazão insuficiente. 
  
  
Problemas de água 
  

Principal jurídico: a empresa concessionária, a CAGEPA, apesar de ter assinado 
contrato no ano de 2005 se comprometendo a prover todo o  Município de água, se recusa 
a atender a zona rural cujo abastecimento  em caráter provisório e emergencial  continua  
sendo administrado pela própria Prefeitura Municipal  a custo zero para o usuário. 
  

Principal técnico: embora haja falta de água em algumas ruas, por circunstâncias 
momentâneas, como a passagem de máquina que arrebentou os canos das Ruas Daura 
Santiago e  José Luiz do Rego, há problemas de deficiência grave no abastecimento de 
 água em várias ruas, a partir da 4ª rua distante da  Caixa d´Água, como o caso da Rua 
Ascendino Moura, onde  a água é transportada por carros de mão dos próprios usuários 
devido a falta de vazão do poço ocasionando uma demora de  14 horas para encher o 
reservatório  que  passa apenas  1 1/2 h para esvaziar. 
  
Propostas para solucionar  
  

Técnica -  construção de mais poços para superar o problema de vazão ou  
tratamento da água do rio Caiçara, de cujas águas a captação foi suspensa por apresentar 
 problemas de poluição, mas que  tinha  uma adequada  vazão de 30 000 l por hora. 
  

Jurídica – análise do contrato assinado em 2005  entre a Prefeitura e a Cagepa,  
objetivando identificar  os meios de fazer valer  os direitos dos munícipes  à água de boa 
qualidade, levando em conta também  que o Município tem o poder regulatório sobre o 
abastecimento de água. 

 



 
   

 
Caixa de água 1 

 

 
Unidade onde localiza-se a Caixa de água 1  



 
Moradores carregando água em botijões 1 

 

 
Rua deficitária de infra-estrutura 1  

 
 



Problemas de Abastecimento de Água Potável na Zona Rural   
Relatório da Reunião do  dia 18 de Outubro de 2006  

 
Participantes : Elias Alexandre do Nascimento , funcionário da creche,  Prefeito Marcus 
Odilon e Arquiteta Maria Grasiela de Almeida Dantas, Coordenadora do Plano Diretor de 
Santa Rita  
  
Povoado: Cicerolândia 
População : 865 habitantes 
  

Características gerais: povoado localizado  na região  SUL DAS ÁGUAS 
MINERAIS onde se cultiva o  abacaxi e a pesca na Barragem Gramame e Mambuaba e 
ainda se explora as águas minerais. A Cana-de-açúcar é produzida em pequena escala. Neste 
povoado não existe água encanada,  apenas  um chafariz situado próximo a creche, de onde 
a população apanha a água em carros de mão, latas e outros recipientes.  
  

Fonte de Abastecimento de Água: subterrânea a cerca de 100 m de profundidade 
proveniente de um poço situado na Rua Dom Felipe II , ao lado da Creche que joga em  
dois reservatórios baixos  de cerca de 5000 litros cada de onde através de torneiras a 
população enfileirada recolhe água para consumo humano. 
  

Preço da tarifa de água na zona rural:  zero, sendo a água fornecida 
gratuitamente pela Prefeitura Municipal de Santa Rita que continua gerenciando o 
abastecimento.  
  
Problemas de água 
  

Principal jurídico: a empresa concessionária, a CAGEPA, apesar de ter assinado 
contrato no ano de 2005 se comprometendo a prover todo o  Município de água, se recusa 
a atender a zona rural cujo abastecimento  em caráter provisório e emergencial  continua 
 sendo administrado pela própria Prefeitura Municipal  a custo zero para o usuário. 
  



Principal técnico: falta de vazão, já que tem dias que a população fica no chafariz 
até às 24h para conseguir água;  falta de adução, já que não há tubulação das Caixas às 
casas e falta de pressão da água,  já que não existe Caixa de água elevada que permita a 
captação para posterior distribuição  
  

Administrativo: desperdício de água através de canos que quebram e não são 
consertados de imediato já que a gratuidade da água estimula a omissão dos usuários 
  
Propostas para solucionar  
  

Comunitária/técnica - Construção de uma caixa de água e poço  com  capacidade 
suficiente para atendimento da população que será avaliada após estudos técnicos 
compatíveis 

 
Jurídica – Análise do contrato assinado em 2005  entre a Prefeitura e a Cagepa,  

objetivando identificar  os meios de fazer valer  os direitos dos munícipes  a água de boa 
qualidade, levando em conta também  que o Município tem o poder regulatório sobre o 
abastecimento de água. 
  
Outros problemas emergenciais 
 

Canos estourados dentro da base da Caixa baixa, registros defeituosos, sujeira das 
caixas de água baixas  e  desleixo de funcionário público que não cumpre horário. 
 
 
 



 
Creche 1 

 
Menores com botijões de água do chafariz  1 

  
 

 

 



▀ ��������   ��                    COPLAD Coordenação do Plano Diretor ��   ▄ ��������    
COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR  

Autoria: Urbanista Maria Grasiela de Almeida Dantas  
TURISMO NO ESTUÁRIO DO  RIO PARAÍBA E ADJACÊNCIAS 

 

O Município de Santa Rita apresenta valores patrimoniais, naturais e paisagisticos 
que o credencia a ser um polo de desenvolvimento turístico da Região. 

A equipe do Plano Diretor empreendeu três visitas as Regiões de maior 
potencialidade turística, como a Região Norte das Marés (Circuito I), a Região Varzea do 
Paraíba (Circuito II) e a Região Sul das Águas Minerais, Abacaxi e Caverna (Circuito III), 
cujos relatórios de diagnóstico e propostas encontram-se a seguir.  

 
Circuito I 

 
Relatório do Passeio de Barco do dia 26.10.2006  
Atrativos Turísticos da Região das Marés 

Estuário do Rio Paraíba 
   

Participantes : Arquiteta Maria Grasiela de Almeida Dantas, Geográfa Maria 
Rejane Abreu Barbosa,Engenheira Maria Aparecida da Silva Gomes, Técnico 
de Turismo Marcelo Gomes, Líder Comunitário João Elias Pessoa 
(Joca),Motorista do barco Damião Brasil. 

  



Locais Visitados: Ilha do Stuart, Ilha Tiriri, Livramento, Ribeira, 
Tambauzinho e Forte Velho 

 
Quando deixa a zona urbana da cidade de Santa Rita, e começa a apresentar  

salinidade das águas , o rio Paraíba desemboca no seu estuário,  região das Marés de Santa 
Rita, área com potencialidade turística compreendida pelas Ilha Tiriri, Ilha do Stuart, Ilha 
dos Porcos,  pelos distritos de Livramento e Povoados da Ribeira, Tambauzinho e Forte 
Velho que denominamos de Circuito I. 

Os estuários se caracterizam por apresentar alto grau de fertilidade, sendo 
considerados berçários de peixes onde encontram alimento abundante, razão pela qual 
neste Município, na Região do estuário compreendida pelos Distrito de Livramento, 
Povoado de Ribeira, Forte Velho e Tambauzinho, Ilhas do Stuart, Tiriri e Ilha dos Porcos, 
vivem cerca de 600 pessoas da atividade pesqueira.  

Vale destacar que o Rio Paraíba em passado recente já foi navegável de Santa Rita 
até o porto de Cabedelo, época em que os usineiros transportavam as mercadorias das 
usinas de Santa Rita ao porto de Cabedelo através de barcos. Atualmente esta 
navegabilidade não mais existe, limitando-se este privilegio a pequenas canoas, jangadas e 
barcos de baixo calado, em alguns trechos com restrições, necessitando o desassoreamento 
do leito e outras medidas técnicas para que a antiga condição se restabeleça.  

Em termos de turismo, a região do estuário do rio Paraíba está para a Paraíba assim 
como a região das dunas está para o Rio Grande do Norte. No estado do Rio Grande do 
Norte, a mobilidade e o tipo de formação do solo das dunas, inibem a ocupação intensiva 
de construção, deixando aquele trecho do território como recurso paisagístico apropriado 
para exploração turística. No estuário do Rio Paraíba as planícies arenosas, com seu 
entorno arrodeada de matas de mangues, de vegetação permanente, inibem a construção 
intensiva, propiciando a atividade de lazer e turismo náutico, razão pela qual alguns 
defensores do turismo, técnicos do PRODETUR – Programa de Desenvolvimento do 
Turismo no Nordeste, programa de crédito para o setor público (Estados e Municípios), 
defendem o desassoreamento do leito do Rio Paraíba como condição fundamental de 
desenvolvimento turístico da região metropolitana.  

Os recursos paisagísticos do estuário encontram-se nos Municípios da Zona 
Metropolitana de Bayeux, Cabedelo, João Pessoa, Lucena e Santa Rita, especificamente, 
distritos e povoados de Livramento, Ribeira, Tambauzinho, Forte Velho, Ilha do Stuart, 
Ilha Tiriri e Ilha dos Porcos. 



O Dr. Giovani de Farias Seabra, do Departamento de Geociência da UFPB1, 
destaca alguns impactos negativos mais evidentes no estuário do rio Paraíba, que precisam 
ser superados, em consonância com todos os Municípios envolvidos, como, “depósito de 
resíduos sólidos à margem do rio, que são transportados pelas marés e acumulados nos 
manguezais, bem como a erosão na margem do canal de Forte Velho, ocasionado pela 
ocupação indevida, pela retirada da vegetação ciliar e de mangue, que aliados a constantes 
desmatamentos das margens de rios e córregos estuarinos dos vários municípios banhados 
pelo rio, fornecem quantidade de sedimentos suficientes para provocar assoreamento e 
alargamento da lamina de água no canal de Forte Velho e no leito do rio Sanhauá”. 

Todos os impactos negativos decorrentes da ausência de controle sobre a ocupação 
das áreas ao redor do rio Paraíba, tem resultado na proliferação de residências e outros 
equipamentos construídos em desrespeito a legislação ambiental, provocando 
desmatamento em locais indevidos, depósito de lixo, favelização e sobretudo degradação da 
qualidade das águas e agravamento do problema de assoreamento e enchentes do Rio. 

Além deste patrimônio natural, alguns monumentos de valor significativo são 
encontrados: 

• Mirante do Atalaia do Forte Velho, tombado com o nome de Ruínas do Atalaia do 
Forte Velho, em 09/08/1938 – processo do  IPHAN nº 048-T-38;  

• Conjunto das Ruínas, Portal e Árvore centenária da 1ª Fábrica de Cimento da 
América do Sul, localizada na Ilha Tiriri; 

• Ruínas do Primeiro Forte de Pau a Pique, localizadas em Forte Velho. 
• Igreja Matriz de Nossa Senhora do Livramento, no distrito de Livramento. 

  

                                                        
1 A Cartografia Digital como instrumento de analise ambiental de Região Esturiana do Rio Paraíba em 
www.biblioteca.sebrae.com.br 

 
 



 
 
 
 

    1 - Equipe do Plano Diretor Participativo vendo-se da esquerda para a direita, Arquiteta Maria Grasiela de Almeida Dantas, Técnico Marcelo Gomes, Líder Comunitário Joca Pessoa, Geógrafa Maria Rejane Abreu Barbosa e Engenheira Maria Aparecida da Silva Gomes   



  2 - Barco transportando equipe do Plano Diretor  

  3 - Equipe do plano Diretor no atracadouro de Forte Velho  Posição na Planta 1 



   

  4 - Forte Velho – vendo-se Ilha da Restinga, píer com barco de propriedade do Sr. Damião Brasil da Silva, que transportou a equipe do Plano Diretor na visita de exploração das potencialidades Turísticas.   Distrito de Livramento 
 

 
 População da Sede: 2 060 habitantes   
 
 Características Geográficas: A sede do Distrito de Livramento se situa no 
Nordeste do Município de Santa Rita numa colina, a cerca de 50 m acima do nível do mar, 
de onde desta posição privilegiada se pode contemplar o perfil urbano do Município de 
João Pessoa, as praias fluviais da Ribeira, Tambauzinho, Forte Velho e as Ilhas do Stuart e 
Tiriri que fazem parte do Município de Santa Rita. 
 O Distrito de Livramento compreende as seguintes localidades, contando com os 
seguintes equipamentos comunitários. 
 

Distrito de Livramento – População e Equipamentos Comunitários 



  Fazenda/ Sítio Habitantes Escola (quant.) Creche (quant.) PSF (quant.) Merc. (quant.) Igreja (quant.) Orelhão (quant.) 
01 Sede/Povoado 2060 02 01 01 05 04 06 
02 Ilha Stuart 52 - - - - - - 
03 Sítio Portinho 52 - - - - - - 
04 Ilha Tiriri - - - - - - - 
05 Sítio Galé 48 - - - - - - 
06 Sítio Utinga 140 01 - - 01 02 - 

  
As Ilhas de Stuart e Ilha de Tiriri fazem parte do Estuário do Rio Paraíba. 
 

  Características Históricas: A sede do Distrito apresenta as condições ideais para 
ser um “CENTRO DE CIDADE” de todas as Ilhas e praias fluviais, sendo que na Praça 
principal encontra-se a igreja matriz Nossa Sra. do Livramento, em estilo chão português 
também denominado maneirismo, estilo jesuítico, estilo da contra-reforma ou estilo 
desordenado, que predominou em Portugal entre o fim do século XVI e o inicio do século 
XVIII. A Igreja Nossa Senhora do Livramento chegou a ser sede da freguesia do mesmo 
nome, no século XIX, e suas exíguas janelas permitiam não só iluminação e ventilação, mas 
também a observação e mesmo a utilização de arma de fogo. 
 
 Acessibilidade Terrestre - do centro de Santa Rita tomando a rodovia BR 101 e 
depois a estrada de barro percorre-se uma distância de cerca de 16 Km. 
 
 Acessibilidade Fluvial – da Praia do Jacaré até o Distrito de Livramento cerca de 
4,5 Km. 

  O desenvolvimento turístico do Distrito de Livramento se insere dentro de uma 
visão macro de toda a zona estuarina, onde diversas localidades contribuem, com um 
atrativo diferenciado, contando o Município de Santa Rita com riqueza diversas e 
sobretudo com uma vasta área territorial  de belas paisagens propícias ao ciclismo, a pratica 
de rapel, de cavalgadas, esportes náuticos e outros esporte ao ar livre. 
 



 
5 - Igreja na Praça Central de Livramento 

 

 
 

6 - Livramento – Processo erosivo causador da fuga de camarões para o mar.       



Praias Ribeira e Tambauzinho 
 População de Ribeira: 472 habitantes 
População de Tambauzinho: 108 habitantes   
Características – Ribeira é uma praia fluvial banhada pelo Rio da Ribeira, afluente do 
Paraíba, situada em frente a Ilha do Stuart, arrodeada de  vegetação de mangue, com 
ocupação dispersa e incipiente. Tambauzinho é outra praia fluvial, situada entre a praia da 
Ribeira e Forte Velho, de frente a Ilha da Restinga, banhada pelas águas do canal de Forte 
Velho também apresentando ocupação dispersa e incipiente. 
 Acessibilidade Terrestre: de Santa Rita a Ribeira através da BR 101(asfaltada) até 
Bebelândia, a partir daí em diante através de estrada de barro, percorrendo uma distância de 
cerca de 20 Km. 
Acessibilidade Fluvial: a partir da praia de jacaré até Ribeira e Tambauzinho percorre-se 
cerca de 4 Km através de Rio. 
 
 

  
7 - Ribeira – Iate do Inglês (Indio), casado com baiana. 



 

   8 - Ribeira – Oca do Inglês, apelidado de Índio, que mora seis meses no Brasil e seis meses na Europa.   

  9 -  Praia Fluvial de Tambauzinho, entre Ribeira e Forte Velho 



Forte Velho 
 
População:  533 habitantes  

História: Martim Leitão, considerado o Português pioneiro do processo de 
colonização do Município,ordenou no ano de 1585, a construção do primeiro Forte 
de Pau a Pique chamado inicialmente de Forte São Felipe de Santiago, e depois 
Forte Velho. Neste mesmo ano ocorreu também a construção da Fortaleza de Santa 
Catarina no Município de Cabedelo. Em Forte Velho, localiza-se o Mirante do 
Atalaia, monumento tombado pelo IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional. 
 

 10 - Mirante do Atalaia   
Localização: a praia fluvial de Forte Velho situa-se ao norte do município de Santa 

Rita no estuário do Rio Paraíba, fazendo parte de um complexo paisagístico onde destaca-
se  a Ilha de Restinga (Cabedelo), Praia de Lucena (Município de Lucena) Ilha do Stuart, 
Ilha dos Porcos, Ilha Tiriri, Praias da Ribeira, Tambauzinho e Praia do Jacaré. Da praia de 
Forte Velho se avista o perfil urbano do Município de João Pessoa, a Ilha da Restinga 
(Cabedelo), a praia de Lucena, a Ilha do Stuart no mesmo Município de Santa Rita, 
conforme planta de situação captada através de imagem de satélite.  



 
Acessibilidade Terrestre: Através da rodovia 0025 e estradas de barro, do centro 

de Santa Rita até Forte Velho a distância aproximada é de 22 Km. 
 

Acessibilidade Fluvial: O acesso a esta praia através do Rio Paraíba e canal de 
Forte Velho se dá através do barco-ônibus de linha chamado Vaporeto que há cerca de 35 
anos faz o trajeto Cabedelo, Costinha, Forte Velho atracando nesta ultima praia a cada 2 
horas de intervalo. A distância da Praia do Jacaré a Forte Velho, através de barco é de cerca 
de 6 Km. 
 

Infra-Estrutura: apesar de todas as ruas terem canalização de água não há 
continuidade de abastecimento devido o descompasso entre o tempo de enchimento dos 
reservatórios de 45000 litros (2 horas) e o tempo de esvaziamento do mesmo que  é de 1 
hora. 
  Folclore/Cultura: estudos realizados pelo SESC/Federação do Comercio do 
Estado da Paraíba sobre o Folclore na Paraíba identifica em Forte Velho a dança folclórica 
Côco de Forte Velho, fator de interesse e desenvolvimento da cultura local. Esta dança, 
também é conhecida como côco da roxa, pelas estrofes de suas letras.      
                       

CÔCO DE FORTE VELHO 

Meu papagaio morreu Afogado na maré Não teve quem me dissesse Meu louro dê cá o pé  
Tô com saudades da roxa, mamãe Saudades da roxa tenho, ô mamãe A roxa tem um denguinho mamãe Que as outras roxas não têm, ô mamãe 

 
É dançado de forma diferente, destacando-se em suas coreografias três batidas, sendo a última culminada por uma umbigada com o pár. O melhor dançarino e cantor deste côco, é o Mestre Jorge que reside em Forte Velho. O mesmo já está com mais de setenta anos. 



 11 - Dança do Côco de Forte Velho   

  12 - Forte Velho – Ausência de normas urbanas desencadeou processo  de ocupação desordenada  



 

  13 - Forte Velho – Píer.   

 14 - Forte Velho – Barcos de Pescadores 



  15 - Forte Velho – Restaurante dos Pessoas   

  16 - Forte Velho – Vista do restaurante dos Pessoas 



  17 - Forte Velho – trecho de falésia banhado pelo rio da Guia que limita Santa Rita com o Município de Lucena.  

  18 - Praia do Jacaré em Cabedelo, de onde saem os barcos para Forte Velho – Município de Santa Rita 



Ilha do Stuart 
  
População: 70 Pessoas vivendo do pescado, caranguejo, marisco e sururu 
Propriedade :  privada  
  Características: A Ilha do Stuart limita-se com os rios Paraíba, Ribeira e Tiriri, e é coberta  
de vegetação de mangue, manguezais, coqueiros e cajueiros. 
 Acessibilidade através do Rio: a Secretaria de Educação do Município de Santa 
Rita paga vale transporte – barcos para as crianças em idade escolar se deslocarem para as 
escola em outros povoados. Não existe nesta Ilha qualquer tipo de exploração turística, 
embora se preste para tanto. 
 
 

  19 - Ilha do Stuart – Cabedelo, com vegetação típica de mangue   Posição na planta 2       



  

 20 - Ilha do Stuart – habitada por 14 famílias que vivem do caranguejo,  marisco e sururu.  
 

Ilha Tiriri 
 
 População : trabalhadores da empresa COMPAR 
Propriedade: Grupo Edson Queiroz da Indaiá e Brasilgas 
  Localização: estuário do Rio Paraíba, fazendo parte do mesmo conjunto fluvial 
paisagístico arrodeado por floresta de mangue, tendo como limites, o Rio da Ribeira, Rio 
Tiriri e Rio Paraíba  
 
Atividades Exploradas: Fabrica Compar – Produtos Marinhos, explora o ramo de 
carcinocultura, tendo os viveiros de camarões  inativados há cerca de 1 ano devido a 
oscilação do mercado internacional e roubos de camarões, segundo informações da 
comunidade local. 
Elementos Turísticos de destaque: ruína da 1ª fabrica de Cimento da América do Sul 
 



Acessibilidade – através de barcos  

  21 - Ilha Tiriri – Portal de acesso ao conjunto das ruínas das 1ª fabrica de cimento  da América do Sul    

  22 - Ilha  Tiriri – Catamarã, usado anteriormente para transporte de camarões 



 

  23 - Ilha Tiriri – Motores de barco usado para oxigenar os tanques  desativados de camarões 

  24 - Ilha Tiriri ruína da fabrica de cimento e chaminé, avistando construções improvisadas de moradias de trabalhadores. 



 

  25 - Ilha Tiriri – Ruínas da 1ª fabrica de cimento da América do Sul, segundo  informações da comunidade  

  26 - Ilha Tiriri – Árvore centenária em simbiose com as ruínas da fábrica de cimento 



  

  27 - Ilha Tiriri – Abóbada do interior da ruína da 1ª fabrica de cimento  da América do Sul    Circuito II 
 Relatório  Atrativos Turísticos do patrimônio construido da Várzea 
 

O Rio Paraíba nasce no planalto da Borborema na Serra da Jabitacá, no Município 
de Monteiro e corta o Município de Santa Rita de Oeste a Leste, passando pelo centro da 
cidade de Santa Rita, região conhecida como a várzea do Rio Paraiba onde se desenvolveu 
a cultura da cana de açucar que deixou resquícios de patrimônio histórico e arqueológico 
que denominamos de Circuito II, cujos patrimônios foram identificados na 2ª etapa do 
Plano Diretor e que compreende os seguintes patrimônios: 



I – Capela de N. S. do Perpétuo Socorro, localizada no Povoado do Socorro, tombada em 
15 de Julho de 1938 – processo do IPHAN nº. 109-T-38; 

• Construída após uma importante vitória contra os holandeses; 
• Erguida no século XVII, o monumento é tombado pelo IPHAN; 
• Importante exemplar de capela com alpendre; 
• Passou por obras de restauro na coberta em 1971 e 1982;  
• O retábulo de madeira foi restaurado no ano de 2005 pelo IPHAN 
II – Matriz de N. S. do Livramento, localizada no Povoado de Livramento; 

• Alto valor monumental – remanescente do estilo chão; 
• Remonta ao século XVII; 
• Alvenaria de pedra; 
• Portada, Retábulo, ombreiras em cantaria de pedra calcária; 
III – Capela do Engenho de Una, denominada Capela N. S.do Patrocínio, tombada em 11 
de fevereiro de 1955 – processo do IPHAN 473-T-55;  
IV – Capela de Santana, localizada no Engenho Gargaú; 
V – Capela de São Francisco Xavier, localizada no Engenho Capelinha; 
VI – Capela do Engenho Tibiri de Cima, localizada no Engenho Tibiri de Cima; 
VII – Capela de São João Batista, localizada na Usina São João; 
VIII – Capela da Usina Santana, localizada na Usina Santana; 
IX – Capela de Santa Rita, localizada na Usina Santa Rita; 
X – Capela do Engenho Mucuta, localizada no Engenho Mucuta; 
XI – Capela de São Bento, localizada no Engenho São Bento; 
XII – Capela de São Gabriel, localizada no Engenho do Meio; 
XIII – Ruína da Capela de São João Batista, localizada no Engenho São João; 



XIV – Vestígios da Capela de Santo André, localizados no Engenho Santo André; 
XV – Vestígios da Capela de São Cosme e Damião, localizados no Engenho Imobi; 
XVI – Capela N. S. das Batalhas, localizada no Sítio da Batalha, tombada pelo IPHAN em 
15/07/1938 – processo do IPHAN nº. 109-T-38; 
XVII – Igreja N. S. da Conceição, localizada na Praça Getúlio Vargas; 
XVIII – Igreja Matriz de Santa Rita, localizada na Praça Getúlio Vargas; 
XXII – Ruínas do Engenho Santo André. 
§2º - Dos Conjuntos: 

I – Conjunto do Engenho Una, Patrocínio ou São Gonçalo, compreendendo o próprio 
Engenho, a Capela já tombada pelo IPHAN, a Casa Grande e Torre de Chaminé;  

• Capela  
Tombada pelo IPHAN, arquitetura de modelo ímpar. Transição do séc. XVII e XVIII; 
 
• Casa-grande  

Apresenta tipologia de solar. Data do séc. XVIII, passou por reforma no séc. XIX que a 
estilizou como neoclássica. Porão servia de senzala.  
 
II – Conjunto do Engenho Tibiri (de Cima) ou Antigo Engenho Santa Catarina, 
compreendendo o antigo Engenho, a Capela e a Casa Grande; 

• Antigo Eng. Santa Catarina 
• Capela 
Frontal no estilo barroco. Foi reformada em 2003, apresentando coro, forro e piso novos. 
Em cantaria apenas soleira, arco-cruzeiro e cachorros. 
• Casa-grande 
Com interesse arquitetônico, apesar de intensamente modificada, na década de 1930 
acrescentaram o alpendre e o bloco elevado na coberta. 
 



III – Conjunto das Ruínas do Engenho São João Batista, compreendendo a Capela e o 
próprio Engenho; 

• Um dos maiores e mais antigos da várzea; 
• Pelo estilo do que remanesce da cantaria, a capela deve ser no máximo do início do 

séc. XVIII; 
• O conjunto encontra-se prejudicado pelo avanço das roças dos moradores; 

 
IV - Conjunto do Engenho Santo André, compreendendo o Engenho e os vestígios da 
Capela de Santo André;  

• Sítio de interesse arqueológico 
• Segundo engenho mais antigo da Paraíba, por volta de 1588. 

 
V – Conjunto da Usina São João, compreendendo o Primeiro Engenho Central da Paraíba, 
a Capela e a Casa Grande; 

• Primeiro Eng. Central da Paraíba, inaugurada em 1888 com capital holandês, deu 
origem à indústria; 

• Igreja em estilo eclético, decoração interna também eclética 
• Casa-grande do início do séc. XX, bastante prejudicada pelos incêndios e reformas; 

 
VI – Conjunto da Usina Santa Rita, local do Antigo Engenho Cumbe, compreendendo a 
Usina e a Capela;  

• Erguida em frente a cidade de Santa Rita, no lugar do antigo eng. Cumbe; 
• Em 1910 é erguida a Usina Cumbe, tornando-se a primeira erguida na várzea do 
Paraíba; 
• Capela Neogótica da década de 1920; 
• Apresenta dois blocos com arquitetura protomoderna 



 
VII – Conjunto do Engenho Gargaú, compreendendo o Antigo Engenho e a Capela; 

• Antigo engenho LA Rasière; 
• Final do século XVIII; 
• A capela é o único remanescente do antigo engenho, a casa-grande era na frente da 
capela; 
• Melhor exemplar de Barroco/Rococó da várzea; 
• Casas de posseiros que interferem na paisagem; 
• Em 2003 roubaram da capela – retábulo, forro, púlpito, parte das esquadrias, pia 
batismal e guarda-corpo; 
 
VIII – Conjunto da Matriz de Nossa Senhora do Livramento, localizado no Distrito de 
Livramento, compreendo a Igreja Matriz, a praça  e as construções ao seu entorno; 
 
IX – Conjunto da Usina Santana, compreendendo a Usina e a Capela; 

• Erguida sobre o antigo engenho Velho de Duarte da Silveira; 
• Até a década de 1950 a antiga roda d´água era responsável por parte da força motriz da 

usina; 
• Casa-grande datada de 1914; 
• Capela de 1930. 
 
X - Conjunto da 1ª Fábrica de Cimento da América do Sul, compreendendo a ruína da 
Fábrica, o portal de entrada e a árvore centenária, localizados na Ilha Tiriri; 
 
Sítios com interesse histórico imediato 
 



- Usina São João 
- Capela N. S. do Socorro e Batalha 
- Engenhos Una e Tibiri 
- Capela e povoado N. S. do Livramento 
 
Sítios de grande valor que necessitam de intervenções para evitar a destruição e 
viabilizar a exploração turística  
 
- Usinas: São João, Santana e Santa Rita 
- Capela do engenho Gargaú 
- Ruínas dos engenhos S. João e Sto. André Tibiri 
 
 

 

 

 

 



 
 

I – Capela de N. S. do Perpétuo Socorro, localizada no Povoado do Socorro, tombada em 15 de Julho de 
1938 – processo do IPHAN nº. 109  T 38 



 
IV – Capela de Santana, localizada no Engenho Gargaú 

 

 

 
 

VIII – Capela da Usina Santana, localizada na Usina Santana 

; 



 

XI – Capela de São Bento, localizada no Engenho São Bento; 

 

 

 
XII – Capela de São Gabriel, localizada no Engenho do Meio 



 
II – Casa Grande do Conjunto do Engenho Tibiri (de Cima) ou Antigo Engenho Santa Catarina, que 

compreende o antigo Engenho e  a Capela 

 

 
VI – Capela do Engenho Tibiri de Cima, localizada no Engenho Tibiri de Cima 

 



 
V – Capela do Conjunto da Usina São João, que compreende o Primeiro Engenho Central da Paraíba, a Casa 

Grande e a Capela  

 

 
V – Casa Grande  do Conjunto da Usina São João, que compreende o Primeiro Engenho Central da Paraíba, 

a Capela e a própria casa da foto 

 



 
Circuito III 

Relatório da Visita do dia 07/10/2006 
 

Atrativos Turísticos da Região das Cavernas, Águas Minerais e 
do Abacaxi. 

Partindo-se de Santa Rita até Odilândia e Cicerolândia, passa-se pela região do 
Abacaxi e das Águas Minerais, região cujo solo calcáreo propicia a formação de cavernas, 
que juntamente com o fruto tropical abacaxi, que se constitui na principal cultura da região 
sul do Município e as águas minerais, que brotam das nascentes do Rio Tibirizinho e outros 
rios, constituem-se elementos de grande atratividade turística:  
Cavernas - As cavernas são formadas basicamente a partir da ação e circulação da água 
sobre as rochas. Grande parte das cavernas se desenvolve em rochas calcárias, por serem 
solúveis. Entretanto, observa-se também a ocorrência de cavernas em outras litologias, tais 
como quartzitos, arenitos, xistos, granitos e gnaisses. No Brasil, 82% das quase 3.000 
cavernas conhecidas e cadastradas junto ao Centro de Estudo, Proteção e Manejo de 
Cavernas - CECAV-DIREC, do IBAMA, e pela Sociedade Brasileira de Espeleologia - 
SBE, encontram-se em rochas calcárias. Nas cavernas ou nas cavidades naturais 
subterrâneas, importantes informações estão sendo guardadas e conservadas há milhões de 
anos. Uma vez estudadas, podem auxiliar a humanidade a compreender um pouco mais 
sobre a história da Terra. Isto é possível naquele ambiente porque a temperatura e a 
umidade mantêm-se praticamente constantes durante longos períodos. Na ausência da luz 
solar e de chuvas, o ambiente cavernícola estabelece condições extremamente favoráveis à 
manutenção de registros de informações do ambiente externo. 

Por todos os aspectos levantados anteriormente, torna-se fundamental proteger as 
cavernas. Existem, entretanto, outras razões para isso, tais como: 

• As cavernas atuam como habitat ideal para a conservação de espécies ameaçadas de 
extinção, tanto da fauna como da flora; 



• As cavernas guardam e conservam minerais raros e formações geológicas 
inigualáveis; 

• As cavernas abrigam importantes sítios geológicos, paleontológicos e 
arqueológicos; 

• As cavernas foram e são consideradas locais sagrados por muitas culturas e 
civilizações, tornando-se, portanto, ambientes fortemente relevantes do ponto de 
vista histórico e cultural; 

• As cavernas representam reservas hidrológicas estratégicas para o abastecimento de 
cidades, agricultura e indústrias; 

• As cavernas são importantes objetos de análises e pesquisas sobre o 
comportamento hídrico local e regional; 

• As cavernas cada vez mais, tornam-se fontes de atividades economicamente 
importantes, das quais advêm benefícios financeiros, tais como o ecoturismo e a 
prática de esportes e de recreação; 

• As cavernas exercem fascínio pela grande beleza cênica que apresentam e por 
representar um desafio para a humanidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
1 – Caverna 

 



2 - Caverna 
Abacaxi e Águas Minerais - o sul do Município de Santa Rita é conhecido como a região 
do abacaxi e das águas minerais. A cultura desta fruta tropical tem atraído a visitação de 
turistas de regiões temperadas e frias e as águas minerais são exploradas comercialmente 
por algumas empresas que engarrafam e distribuem o líquido para várias regiões do pais. 
 

PROPOSTAS PARA OS TRÊS CIRCUITOS 
 

Para desenvolvimento e exploração sustentável deste Patrimônio Histórico, 
Cultural, Paisagistico e Ecológico, sintetizados nos circuitos abaixo,  a proposta é  
a delimitação destas áreas, estabelecendo mecanismos regulatórios para sua  
proteção e instrumentos de gestão para estímulo a sua exploração: 

 
1) Circuito do Patrimônio Natural Estuarino – praias da Ribeira, Tambauzinho 
e Forte Velho, ilhas do Stuart, Tiriri, Porcos, Das Cabras tendo como centralidade a 
localidade de Forte Velho; 
2) Circuito do Patrimônio construído, tendo como centralidade a                
Usina Santa Rita, denominado de Circuito I; 
3) Circuito das Águas Minerais, do Abacaxi e das Cavernas, tendo como 
centralidade  o parque do açude – sul da  cidade de Santa Rita.  
Delimitação e Regulamentação para a proteção das áreas de interesse dos três 
circuitos acima: 
 

• Circuito 1 - delimitar e sinalizar como  áreas de interesse turístico, 
com indicação de áreas para a implantação de hotéis de lazer,   as 
ilhas, orlas das praias fluviais estuarinas e outros rios estuarinos, 
numa  largura miníma de 200 m, podendo atingir até 3000 m, no 
Distrito de Livramento, estabelecendo-as como Áreas de Proteção 
Ambiental - APA2; 

                                                        
2 Área de Preservação Ambiental (APA) é uma categoria de unidade de conservação voltada para a 
proteção de riquezas naturais que estejam inseridas dentro de um contexto de ocupação humana. Os 
principais objetivos da criação de APAs, é a conservação de sitios de beleza cênica, a utilização racional 
dos recursos naturais, a manutenção da diversidade biológica e a preservação dos ecossistemas em seu 
estado original. 



 
1) Circuito 2 – delimitar e sinalizar como de interesse turístico os 

acessos aos bens de valores patrimoniais históricos e culturais 
provendo-os de equipamentos de apoio (sanitários, restaurantes e 
artesanatos), estabelecendo área de proteção ambiental de 500 m 
de raio em torno das construções históricas classificadas como 
tais ou em via de classificação de interesse nacional, regional ou 
local, primando por regulamentação específica que privilegie uma 
boa e adequada qualificação urbana; 

 
2) Circuito 3 – delimitar e sinalizar como interesse turístico os 

acessos que ligam a cidade de Santa Rita às agrovilas de 
Cicerolândia e Odilândia, passando pelas culturas de abacaxi, fontes 
de água mineral e cavernas, nas proximidades dos quais deverão ser 
estimuladas  agricultoras familiares através de  plantações 
hidropônicas de abacaxi e outros horti-frutigranjeiros as 
destinadas às familias mais carentes residentes nestas agrovilas, 
voltadas a produção agroecologica de produtos horti-
frutigranjeiros para abastecimento urbano e metropolitano, 
inclusive com a criação de fazendas coletivas, conforme art. 129 § 
2º da lei orgânica do municipio de Santa Rita.  

3) Estimular a criação de pequenos comércios para a  venda dos produtos 
e degustação de doces e licores artesanais ao longo das  trilhas, ciclovias 
e estradas municipais que deveram ser implantadas  para o 
desenvolvimento da prática de rapel, ciclismo e outros esportes ao ar 
livre, com visitação às cavernas e às nascentes de fontes de água mineral 
existente na região, que se prestam também para banhos hidroterápicos 
e recreativos a serem explorados eventualmente. 

Circuitos 1, 2 e 3  

� Definir e regulamentar  no âmbito municipal a ocupação das 
seguintes áreas incluidas ou não nos circuitos 1,2 e 3 : 

                                                                                                                                                                   
A caracterítica marcante das APAs é a possibilidade de manutenção da propriedade privada e do estilo de 
vida tradicional da região, onde programas e projetos podem ser implantados sem a necessidade de 
desapropriação de terras. 



4) Áreas afetas aos valores arqueológicos ,  imóveis ou móveis, 
sobretudo o entorno da capela  de Gargaú, no engenho de Gargaú 
num raio de 500 m; 

5) Áreas afetas a servidões non aedificandi de 15 m ao lado da faixa 
de domínio das ferrovias; 

6) Áreas afetas a  faixa de domínio das ferrovias que deverão ter uma 
largura miníma limitada pela distância de 10 m contada a partir 
dos pés de aterro ou das cristas dos cortes para cada um dos lados 
não podendo ser inferior a 30 m; 

7) Áreas afetas a servidões non aedificandi à rede viária municipal 
estruturadora destes circuitos, de 20 m de cada lado da rodovia;  

8) Áreas afetas a perímetros de equipamentos de apoio (sanitários, 
restaurantes, artesanatos, segurança) à margem das estradas 
estruturadoras dos circuitos estabelecidos que deverão abranger 
um raio de 150 m contados a partir do eixo da estrada a cada 6000 
m de distância um do outro; 

9) Áreas afetas a recursos hidrícos superficiais –  drenagem, 
margens de rios e áreas alagadas;  

10) Áreas afetas a servidão e proteção das infra-estruturas básicas de 
captação de água pública subterrânea, às redes de água e esgoto, 
às linhas elétricas, às áreas de destinação de resíduos sólidos;  

11) Definir os circuitos como áreas passiveis de aplicação  dos 
seguintes instrumentos de execução e gestão: 

12) parceria público-privada; 
13) contribuição de melhoria; 
14)  transferência do direito de construir ; 
15) outorga onerosa do direito de construir. 

 
  

 
 


