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RESUMO

CUNHA, Paulo E. V. (2010). Aplicação da metodologia para estimativa do fator 
de emissão – nutrientes e metais pesados – para avaliar a contribuição dos 
efluentes de carcinicultura no estuário do rio Potengi, Natal (RN). Tese 
(Doutorado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 
São Carlos, 2010. 

A criação de camarões marinhos em cativeiro tem sido acusada de causar sérios 
impactos ambientais, sobretudo em função do lançamento de grandes quantidades 
de nutrientes e metais pesados nas águas estuarinas. Diversos estudos realizados 
nos principais estados produtores de camarão no Brasil, através do uso de fatores 
de emissão, estimaram as cargas destes poluentes para seus principais estuários. 
Neles ficou caracterizada a importância desta atividade como fonte de nutrientes, 
uma vez que a carcinicultura dominou as emissões de nitrogênio para os estuários 
dos rios Açu (RN) e Jaguaribe (CE). Ocorre que esses estudos consideraram a 
forma de cultivo de camarão, predominante há alguns anos, a qual estava baseada 
em uma produção intensiva. Desta forma, devem ser consideradas as alterações 
nos processos produtivos dessa atividade, e precisam ser determinados novos 
fatores de emissão. O estuário do Rio Potengi (RN), objeto de estudo, apresenta 
características que o tornam bastante susceptível a elevadas depreciações da 
qualidade de suas águas, pelo fato de nessa bacia hidrográfica estar implantada a 
capital do estado, cidade com maiores contingente populacional e grau de 
urbanização do RN. O presente trabalho trata da determinação de novos fatores de 
emissão relativos a nutrientes e a metais pesados para a carcinicultura, com base na 
realidade atual desta atividade no estuário do Rio Potengi e avalia, também a 
importância da carcinicultura como fonte de nutrientes e metais pesados para o 
referido estuário.  Estes novos fatores de emissão foram determinados e serviram 
como base para estimativa da carga anual da carcinicultura; também foram 
determinadas as cargas de outras fontes naturais e antrópicas presentes no 
ecossistema de estudo o que permitiu verificar que a carcinicultura, apesar de não 
ser a atividade predominante, constitui fonte importante de nitrogênio (5,28%), cobre 
(10,54%) e zinco (14,04%). 

Palavras-chave: carcinicultura, poluição de estuários, efluentes, fator de emissão de 

poluentes.
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ABSTRACT

CUNHA, Paulo E. V. (2010). Application of the methodology to estimate the 
emission factor - nutrient and heavy metals - to assess the contribution of 
shrimp effluents in the estuary of the river Potengi, Natal (RN). Thesis (Phd) – 
Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2010. 

The creation of marine shrimp in captivity has been blamed for causing serious 
environmental impacts, particularly through the release of large amounts of nutrients 
and heavy metals in estuarine waters. Several studies in the major shrimp-producing 
states in Brazil, through the use of emission factors, estimated the loads of these 
pollutants to their main estuaries. In them was a characteristic aspect of this activity 
as a source of nutrients, since the carciniculture dominated the emission of nitrogen 
to the estuaries of the Acu (RN) and Jaguaribe (CE). It turns out that these studies 
considered the form of shrimp farming, prevalent a few years ago, which was based 
on an intensive production. Thus, should be considered the changes in production 
processes of this activity, and need to be certain new emission factors. The estuary 
Potengi (RN), the object of study, has characteristics which make it very susceptible 
to high depreciation of the quality of the water, because this basin has been 
introduced to the state capital city with the highest overall population and degree of 
urbanization of the RN. This paper deals with the new emission factors for nutrients 
and heavy metals in the carciniculture, based on the current reality of this activity in 
the estuary Potengi and evaluates also the importance of carciniculture as a source 
of nutrients and heavy metals in that estuary. These new emission factors were 
determined and served as a basis to estimate the annual load of carciniculture, were 
also determined loads of other natural and anthropogenic sources in the ecosystem 
of the study that showed that the carciniculture, though not the predominant activity, 
constitutes an important source of nitrogen (5.28%), copper (10.54%) and zinc 
(14.04%).

Key-words: shrimp, estuarine pollution, effluents, emission factor of pollutant. 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

1.1 Considerações Iniciais 

A aqüicultura é quase tão antiga quanto a agricultura e a pecuária. De início, 

ela foi feita por método de isolamento de área nos oceanos, mas não foi preciso 

muito tempo para que o aqüicultor aprimorasse a técnica com uso de tanques para 

cultivo de peixes. 

 Foram mais lentos e tortuosos os caminhos da carcinicultura. Carcinicultura

tem origem do grego karkínos, que significa ‘caranguejo’ & cultura, do latim cultura,

ae que significa ‘ato de cultivar’. O neologismo carcinicultura surgiu com o sentido 

denotado de ‘cultivo de caranguejos’, mas assumiu a conotação ‘criação de 

crustáceos’ e, atualmente, dado o grande desenvolvimento do cultivo de camarões, 

a palavra tem sido usada para referir esta atividade.

O cultivo comercial de camarão marinho teve início no Japão na década de 

30, com a espécie Penaeus japonicus e, por problemas diversos, teve seqüência 

com outras espécies do gênero Penaeus. A história do cultivo de camarão 

aconteceu de maneiras distintas nos diferentes países em função de geografia, 

“vocação aquática”, cultura e tecnologia. Tal como na agricultura e na pecuária, na 

carcinicultura também não houve crescimento nem contínuo, nem constante, nem 

com a mesma freqüência, mas, aos poucos, ela assumiu grande importância 
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socioeconômica na China, Índia, Vietnã, Blangadesh, Filipinas, Malásia, Sri Lanka, 

Equador, México, Honduras e Nicarágua.

Em diversos países, nas últimas décadas, cresceram muito o cultivo e a 

produção de camarões, a fim de acompanhar a crescente demanda do mercado 

internacional; demanda que conflitava com o significativo decréscimo de oferta de 

camarão tradicionalmente pescado no mar. Essa situação era devida, 

principalmente, à chamada pesca predatória que captura indivíduos muito jovens, 

antes de atingirem idade para acasalamento e procriação, com conseqüente 

diminuição de camarões e possibilidade de perigosos riscos de extinção da espécie. 

Este crescimento explosivo da carcinicultura, aconteceu nas últimas décadas, 

com o cultivo do Penaeus monodom, cujo nome comum é “camarão tigre”, 

sobretudo nos países asiáticos, seguidos pelo Equador, México e Brasil. 

O Brasil é um dos países que detém um dos maiores potenciais para 

desenvolvimento da atividade de carcinicultura, sobretudo em função dos seus oito 

mil quilômetros de costa e de seu clima tropical, o que permite o cultivo durante o 

ano inteiro em boa parte do seu território. Mais foi apenas na década de 1980 que a 

carcinicultura iniciou seu desenvolvimento com a introdução da espécie Penaeus 

japonicus – tal como no Japão – seguida do cultivo de espécies nativas do gênero 

Penaeus e, por uma série de fatores, firmou-se com a introdução do Penaeus 

vannamei – Camarão originário da costa do Pacífico e cultivado com grande 

sucesso no Equador. Dentre estes fatores, podem ser citados: a oferta por 

laboratórios nacionais de ração de boa qualidade; e o estudo e domínio do ciclo de 

reprodução desta espécie. 

O cultivo de camarão cresceu cerca de 20% por ano na última década ao 

longo da costa do Nordeste do Brasil, sobretudo em função das condições climáticas 
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adequadas. As fazendas de carcinicultura que ocupavam menos de 100 ha em 

1988, em 2003, atingiram uma área superior a 14.000 ha dos quais 11.500 ha 

localizados na costa nordestina, sobretudo nos estados do Rio Grande do Norte e 

Ceará.

O potencial do Nordeste brasileiro para o desenvolvimento do camarão 

marinho cultivado, tem sido de tal ordem, que tem transformado a atividade como a 

alternativa mais viável para acelerar o desenvolvimento do meio rural da zona 

costeira, oferecendo oportunidade de trabalho ao homem no campo e, 

conseqüentemente, com reversão do êxodo rural. 

Entretanto, o aumento das áreas de fazenda de cultivo faz aumentar 

consideravelmente a produção de resíduos e, como acontece com todas as 

atividades humanas, a carcinicultura foi responsabilizada por degradação ambiental 

em países da Ásia, América Central e em alguns países da América do Sul como 

Equador.

A carcinicultura utiliza recursos hídricos para a criação de camarões, em 

tanques ou viveiros, em condições mais ou menos controladas pelo homem. Em 

ambientes naturais a ocorrência de organismos aquáticos é caracterizada por baixa 

densidade populacional e produtividade por área. Na aqüicultura, a produção é 

incrementada pela aplicação de insumos como ração artificiais e fertilização do meio 

de cultivo. 

A aplicação desses insumos ao longo da produção - assim como as 

excreções e os metabólitos dos camarões - modificam os parâmetros físico-químicos 

do meio de cultivo e, por conseqüência, dos efluentes dos viveiros. Isso, por sua vez 

– em função das características desses efluentes – pode afetar a qualidade da água 

dos corpos receptores. 
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O desenvolvimento da aqüicultura costeira, sobretudo da criação de 

camarões em cativeiro, tem gerado debates nos últimos anos sobre seus custos e 

benefícios sociais e ambientais. A rápida expansão do cultivo de camarão em alguns 

países da Ásia e América Latina tem chamado a atenção para a necessidade de 

serem formuladas estratégias efetivas de manejo e gerenciamento. 

Estas estratégias são necessárias para aumentar as contribuições positivas 

do cultivo de camarão e outras formas de aqüicultura para o desenvolvimento 

econômico e a diminuição da pobreza em áreas costeiras, além de também controlar 

os impactos ambientais negativos que eventualmente podem acompanhar projetos 

mal planejados e regulamentados. 

A sustentabilidade da atividade de carcinicultura não depende apenas de 

práticas em nível de viveiros de cultivo ou mesmo de propriedade, mas também do 

manejo integrado da zona costeira e de ações públicas voltadas à prevenção e 

compensação dos danos ambientais e sociais que essa atividade pode acarretar. 

A carcinicultura moderna está embasada em três pilares: produção lucrativa, 

desenvolvimento social e preservação do meio ambiente, sendo estes três 

componentes essenciais e indissociáveis para que a atividade seja duradoura.

Esta atividade sofre diretamente as conseqüências do lançamento de seus 

efluentes no meio, uma vez que os mesmos são usados para o abastecimento de 

fazendas localizadas a jusante. Portanto, o impacto mais significativo no cultivo de 

camarão são os problemas ambientais decorrentes da própria intensificação desta 

atividade.

No mundo inteiro, a criação de camarões marinhos em cativeiro tem sido 

acusada de causar sérios impactos ambientais, sobretudo em função do lançamento 

de grandes quantidades de nitrogênio e fósforo nas águas estuarinas. 
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Metais pesados, embora não sejam normalmente encontrados em efluentes 

de carcinicultura, podem estar presentes em determinados casos, visto que alguns 

metais traço, como zinco e cobre – que fazem parte da composição de rações 

comerciais para camarão – podem estar presentes como impurezas nos fertilizantes 

ou como princípio ativo em praguicidas. 

As cargas anuais de nutrientes e metais pesados que afluem ao corpo 

receptor podem ser estimados a partir do uso de fatores de emissão. Os fatores de 

emissão (FE) são uma expressão da emissão associada a uma unidade de atividade 

da fonte, portanto, reportam a quantidade de poluente equivalente emitida por 

unidade de atividade. Desta forma, expressam o quão impactante é uma dada 

atividade na emissão de poluentes. O uso destes fatores decorre da dificuldade de 

se quantificar as cargas de poluentes para bacias de drenagem por medição direta. 

Diversos estudos realizados no Rio Grande do Norte e no Ceará – principais 

estados produtores de camarão no Brasil – estimaram, através do uso de fatores de 

emissão, as cargas de poluentes, incluindo nutrientes e metais pesados, para seus 

principais estuários. 

 Neles ficou caracterizada a importância da carcinicultura como fonte de 

nutrientes, uma vez que essa atividade dominou as emissões de nitrogênio para os 

estuários dos rios Açu (63% das emissões) e Jaguaribe (41% das emissões), 

localizados no Rio Grande do Norte e no Ceará, respectivamente. 

Esses estudos foram realizados considerando-se a forma de cultivo de 

camarão predominante no início da década passada, a qual se baseava numa forma 

intensiva de produção fundamentada nas elevadas densidades estocadas de 

camarões e grandes aplicações de insumos produtivos. 



6 Introdução e Justificativa

Paulo Eduardo Vieira Cunha

Entretanto, devem ser consideradas as alterações nos processos produtivos 

da atividade, que por serem bastante dinâmicos necessitam freqüente 

monitoramento de seus balanços de nutrientes.

Nos últimos anos, grande parte das fazendas reduziu a produção de camarão 

marinho com decréscimo de uso de insumos produtivos e redução das densidades 

de estocagem. 

Sabe-se que para intensificar a produção devem ser usadas maiores 

densidade de cultivo, e por conseguinte devem ser aumentados o uso de insumos 

produtivos, tais como rações e fertilizantes. Logo, estima-se que o volume e a 

qualidade dos efluentes de fazendas de cultivo de camarão dependem do manejo e 

nível de intensificação adotado, ou seja, quanto mais intensivo seja a forma de 

cultivo da fazenda, maior será o impacto do lançamento de seus efluentes no corpo 

receptor.

Desta forma, fazendas de cultivo extensivo tendem a gerar efluentes menos 

poluentes que os efluentes das fazendas de cultivo semi-intensivo e estas, por sua 

vez, apresentam efluentes com melhor qualidade que os das fazendas de cultivo 

intensivo. 

Portanto, diante do novo cenário da atividade representado por uma menor 

intensificação da produção camaroneira, faz-se necessário determinar novos fatores 

de emissão para carcinicultura, os quais deveram levar em considerações a 

realidade atual desta atividade. 

De posse destes Fatores de Emissão (FE) e das áreas disponíveis para 

cultivo de camarão em determinado estuário, é possível se estimar as cargas anuais 

de poluentes e/ou contaminantes que afluem a este estuário em decorrência da 

criação de camarões marinhos em cativeiro. 
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Cabe ressaltar que esta ferramenta tem sido utilizada como subsídio na 

determinação da capacidade suporte ou capacidade de carga de áreas costeiras, 

inclusive no Nordeste do Brasil, especificamente nos estados do Rio Grande do 

Norte e Ceará. 

Para a tese optou-se por trabalhar no estuário do Rio Potengi (RN), o qual 

apresenta determinadas características que o tornam bastante susceptível a 

elevadas depreciações da qualidade de suas águas, visto nesta bacia hidrográfica 

estar implantada a capital do estado, Natal, cidade com maior densidade 

populacional e grau de urbanização do Rio Grande do Norte. Nesta região também 

está concentrado um bom número de indústrias, distribuídas ao longo de dois 

complexos industriais, o Distrito Industrial de Natal (DIN) e Centro Industrial 

Avançado (CIA). 

1.2 Justificativa 

Diante do exposto, justifica-se o presente trabalho pela necessidade de serem 

determinados novos fatores de emissão para atividade de carcinicultura baseados 

nas diferentes formas de cultivo e como conseqüência determinar as cargas de 

nutrientes e metais pesados emitidos por esta atividade e avaliar a importância 

relativa da carcinicultura quando comparada a outras fontes de poluição no estuário 

do Potengi. 

Estas informações serão de suma importância porque poderão nortear a 

tomada de decisões dos agentes públicos no que se refere à regulamentação das 

diversas atividades localizadas nesse estuário, além de elas poderem fornecer um 

cenário confiável à implantação de futuras atividades antrópicas.
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Vale lembrar que a escolha da atividade de carcinicultura como objeto de 

análise decorreu de dois fatores específicos: o grande potencial para 

desenvolvimento da carcinicultura no Brasil – notadamente na região Nordeste – e o 

fato de essa atividade poder servir como indicador de contaminação dos 

ecossistemas costeiros, porque, seja pela própria atividade seja por outras ela é 

diretamente afetada pela disposição de efluentes no meio ambiente o que pode 

inviabilizá-la. 

Esta monografia se caracteriza como tese pelo fato de contemplar os três 

quesitos que a definem: importância, originalidade e viabilidade. Importante – o tema 

é importante, pois a carcinicultura é praticada em algumas regiões do Brasil, 

notadamente no Rio Grande do Norte e Ceará, constituindo importante fonte de 

renda para mais de um segmento da população, de onde a necessidade de ser bem 

estudada e norteada para que a mesma seja sustentável. 

Original ou Inédito – ampla revisão bibliográfica, além do vivenciamento do 

autor no campo, indicaram que o assunto ainda não foi tratado sob esta óptica. 

Viável – em função de estudos teóricos e experimentais realizados pelo autor 

em sua dissertação de mestrado, da sua aceitação como doutorando no Programa 

de Pós Graduação em Hidráulica e Saneamento da Escola de Engenharia de São 

Carlos da Universidade de São Paulo, da concessão de bolsa CNPq, de ter 

cumprido os demais requisitos do referido programa, o doutorando pode se dispor a 

permanecer em Natal (RN) após ter sido feita a  avaliação de tempo necessário para 

levar o trabalho a efeito. 

Esta tese esta dividida em cinco etapas: uma revisão bibliográfica que aborda 

aspectos relativos à caracterização da região estuarina do Potengi, aspectos gerais 

da atividade de carcinicultura, uso de fatores de emissão para estimativa das cargas 



Introdução e Justificativa 9

Paulo Eduardo Vieira Cunha

de poluentes provenientes das diversas atividades antrópicas, inclusive a 

carcinicultura, principais atividades que contribuem para a degragação da qualidade 

das águas em regiões costeiras; coleta de amostras de efluentes de diferentes 

fazendas de cultivo de camarão, aplicação de questionário nas fazendas e análise 

dos dados para determinação de fatores de emissão para a atividade de 

carcinicultura que levem em consideração as diferentes formas de cultivo existentes 

na bacia estudada; Estimativa das cargas de nutrientes e metais pesados 

provenientes da carcinicultura e demais fontes naturais e antrópicas existentes na 

região estuarina do rio Potengi; análise estatística dos dados obtidos; e finalmente 

análise e discussão dos resultados obtidos e conclusões e sugestões dessa tese. 

1.3 Hipótese 

A hipótese a ser testada é que a carcinicultura possa representar contribuição 

significativa no aporte de nutrientes e metais pesados para estuário que é o 

ecossistema deste estudo.

1.4 Proposta 

A proposta desta tese é calcular os diferentes fatores de emissão de 

nutrientes e metais pesados e avaliar o papel da carcinicultura como fonte poluidora 

e contaminadora do estuário do Rio Potengi/RN. 



10 Objetivos

Paulo Eduardo Vieira Cunha

2. OBJETIVOS 

OBJETIVO PRECÍPUO 

O objetivo precípuo deste trabalho é, no ecossistema de estudo, determinar 

novos fatores de emissão relativos a nutrientes e metais pesados para carcinicultura, 

com base na realidade atual desta atividade.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos são: 

 Com base nos Fatores de Emissão (FE), estimar as cargas anuais de 

nutrientes e metais pesados emitidas pela carcinicultura, para o estuário 

do rio Potengi/RN; 

 A partir do uso de Fatores de Emissão disponíveis na literatura, estimar as 

cargas anuais de nutrientes e metais pesados para o estuário do Potengi, 

em razão de outras fontes naturais ou antrópicas;

 Avaliar a importância da carcinicultura como fonte de nutrientes e metais 

pesados para o estuário do Potengi. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Este capítulo foi dividido em cinco partes: inicialmente está apresentada uma 

caracterização do estuário do rio Potengi – área de estudo desta tese; em seguida é 

feita uma revisão sobre a atividade de carcinicultura; a terceira parte desta revisão 

consiste na discussão do uso de fatores de emissão na estimativa da carga de 

poluentes e contaminantes que afluem ao corpo receptor; na seqüência são 

discutidos os principais impactos decorrentes da atividade antrópica em regiões 

costeiras; e por fim são apresentadas as principais fontes naturais ou antrópicas de 

poluentes para os cursos de água. 

3.1. Caracterização da área de estudo 

 

Esta tese tem como área de estudo o estuário do rio Potengi/RN, que foi 

escolhido por localizar-se na região mais densamente povoada e urbanizada do 

Estado, a qual apresenta, inclusive, substancial desenvolvimento de atividades 

industriais. A seguir são descritos os ambientes analisados. 

A descrição da área foi baseada nos estudos de Cunha, E. (1982; 2004), no 

Relatório de Monitoramento Ambiental (RMA) para execução da dragagem 
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de manutenção do canal de acesso do porto de Natal (TECNOAMBIENTE BR, 2003), 

no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do Terminal Pesqueiro Público de Natal 

(TECNOAMBIENTE BR, 2008), no censo demográfico e na contagem populacional do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2004, 2007a), na produção agrícola 

e pecuária municipal (IBGE, 2007b,c), no Anuário Estatístico do Instituto de 

Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA, 2005), 

no Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto do Sistema Nacional de Informações 

sobre Saneamento (SNIS, 2006), no Diagnóstico da situação dos resíduos sólidos no 

Estado do Rio Grande do Norte (SILVA et al., 2001) e no Mapeamento Geoambiental 

dos Estuários do rio Potengi e Ceará-Mirim em Escala 1:10.000 – com base em imagem 

Ikonos II (PETTA, 2004). 

 

3.1.1 Rio Grande do Norte 

 

O Rio Grande do Norte é o Estado brasileiro mais próximo dos continentes 

africano e europeu. Com extensão de 53.077,30 km2, ele ocupa 3,41% de área da 

Região Nordeste e cerca de 0,62% do território nacional (Figura 1). 
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Figura 1. Mapa do Brasil com destaque para o Estado do Rio Grande do Norte 

 

O território norte-rio-grandense é limitado pelas coordenadas de 4°49'53''S e 

6°58'57''S e 34°58'03''W e 38°36'12''W. A distância entre os pontos extremos do Norte e 

do Sul é de 233 km e entre Leste e Oeste, é de 403 km. 

Limita-se ao Norte e a Leste com o Oceano Atlântico; ao Sul com o estado da 

Paraíba e a Oeste com o estado do Ceará, possuindo 410 km de linha costeira, a qual 

apresenta diversidade de ecossistemas, onde predominam praias arenosas, extensos 

cordões de dunas seccionadas por planícies flúvio-marinhas revestidas por 

manguezais. 

O Rio Grande do Norte é constituído por 167 municípios, distribuídos em 

macrorregiões de planejamento, as quais são subdivididas em regiões administrativas. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população do 
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Estado era da ordem de 3.013.740 habitantes no ano de 2007, representando um 

crescimento de 8,53% em relação ao ano 2000. 

As atividades econômicas concentram-se, principalmente, no turismo, na pesca, 

no agronegócio (incluindo a carcinicultura), na indústria, na mineração e na extração de 

petróleo e gás natural.  

O Estado possui 14 bacias hidrográficas, duas de longo curso, Apodi/Mossoró 

(14.276 km²) e Piranhas/Açu (17.498,5 km²), que juntas cobrem cerca de 80% da área 

estadual e deságuam no Litoral Norte do estado e as demais bacias são de médio e 

pequeno curso e deságuam no Litoral Oriental. Entre elas destacam-se as bacias dos 

rios: Ceará Mirim, Potengi, Maxaranguape, Trairi, Curimataú e Punaú. 

A temperatura média anual do Estado é de 25,5°C, com máxima de 31,3° e 

mínima de 21,1°; sua pluviometria é bastante irregular. O número de horas de insolação 

mostra pouca variação de 2.400 a 2.700 horas por ano e a umidade relativa do ar 

apresenta variação média anual entre 59 e 76%. 

A região litorânea possui características ímpares, o clima a individualiza das 

demais regiões do Estado. 

- Temperatura média da água do mar 27° C; 

- aproximadamente 300 dias de sol por ano; 

Os ventos alísios e úmidos do sudeste, que predominam no Litoral Oriental, 

amenizam a ação da radiação solar. O clima desta região é classificado como úmido e 

sub-úmido, caracterizado por precipitação pluviométrica que varia entre 800 a 1.200 

mm por ano, com chuvas distribuídas entre os meses de março a julho. 

Entretanto, a integridade ecológica desse litoral tem sido pressionada pelo 

crescimento dos centros urbanos, pela especulação imobiliária sem planejamento, pela 
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agricultura, pela poluição e pelo enorme fluxo de turistas. A ocupação predatória tem 

ocasionado a devastação das vegetações nativas, o que leva, entre outras causas, à 

movimentação de dunas e ao assoreamento de rios, lagoas costeiras e estuários.  

 

3.1.2 Estuário do Rio Potengi 

 

A área de estudo compreende o sistema estuarino do rio Potengi, limitado entre 

os paralelos 05º52’00” e 05º41’57” de latitude Sul e os meridianos 35º19’16” e 35º08’24” 

de longitude Oeste (Figura 2). Ocupa uma área de 440 km², situada entre a cidade de 

Macaíba e a foz do rio no Forte dos Reis Magos.  

O canal principal do rio Potengi possui uma extensão aproximada de 20 km e 

largura média de 700 m; a planície estuarina apresenta cerca de 3 km de largura. Além 

do rio Potengi, o estuário recebe também águas provenientes dos rios Doce e Jundiaí. 

A foz do estuário é uma zona abrigada que, em seu interior, apresenta um 

exuberante manguezal e a zona portuária de Natal (Figuras 3 e 4). Na parte mais 

interna, formada pelas vertentes do tabuleiro litorâneo, na qual estão localizadas as 

cidades de Macaíba e São Gonçalo do Amarante, tem-se um extenso manguezal, 

fortemente impactado pela poluição proveniente da região metropolitana de Natal, além 

da presença de viveiros de carcinicultura. 
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Figura 2. Mapa de localização da área de estudo 
Fonte: PETTA et al (2004) 
 
  

 
Figura 3. Foto aérea da zona portuária de Natal 
Fonte: TECNOAMBIENTE BR (2008) 
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Figura 4. Foto da foz do rio Potengi 
Fonte: Arquivo próprio 

 

Ao longo dos anos, diversas atividades foram e são desenvolvidas no estuário do 

Potengi sem planejamento e sem levar em conta o comportamento do ecossistema e 

sua capacidade de suporte, essa situação têm resultado na degradação do referido 

ambiente.  

O manejo inadequado da bacia hidrográfica do Potengi implica em elevados 

índices de assoreamento e poluição por efluentes provindos das cidades, da 

carcinicultura, da agricultura e resíduos sólidos, que serão absorvidos por grande parte 

da cadeia trófica, resultando em malefícios tanto para a biota, quanto para o homem. 
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3.1.2.1. Caracterização geral do meio físico 

 

3.1.2.1.1. Clima 

 

Apesar de as características do clima da região o enquadrarem como semi-árido, 

ao longo da faixa litorânea verifica-se uma tendência à caracterização de condições 

úmidas a semi-úmidas, definindo uma climatologia litorânea úmida, onde domina a 

atuação da massa tropical atlântica, produzindo características de clima quente e 

chuvoso. 

Durante o inverno é verificada a atuação da massa polar atlântica, 

desenvolvendo uma frente fria, normalmente acompanhada por esparsas precipitações. 

Quanto aos aspectos climatológicos, à área em estudo, apresenta segundo a 

classificação de Köppen, clima do tipo As’, definido como clima tropical chuvoso quente 

com o verão seco. 

 

 Precipitação 

 

O regime pluviométrico da região em estudo é do tipo tropical, na qual ficam bem 

individualizadas duas estações distintas. Geralmente o período chuvoso tem início  no 

mês de fevereiro, consolida-se a partir de março com as chuvas concentrando-se nos 6 

meses consecutivos, dependendo do ano, as máximas, podem ocorrer de abril a julho. 

Em seguida tem início o período de estiagem, prolongando-se ate o inicio do próximo 

ano, com mínimas durante os meses de setembro a novembro. 
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 A Tabela 1 apresenta as precipitações pluviométricas médias dos três 

municípios que compõe a região estuarina do Potengi. 

 

Tabela 1 – Índices pluviométricos médios dos municípios da região estuarina do 
Potengi  

MUNICÍPIO PRECIPITAÇÃO MÉDIA ANUAL (mm) 

Macaíba 1.058,1 

Natal 1.572,7 

São Gonçalo do Amarante 1.177.4 

Média 1.269,4 

Fonte: IDEMA (2005) 

 

 Temperatura do ar 

 

O regime térmico na região é relativamente uniforme e as temperaturas são 

elevadas durante todo o ano. Essas características são devidas à grande quantidade de 

radiação solar incidente a superfície terrestre associada a altas taxas de nebulosidade. 

Além disso, a proximidade do mar induz a redução na amplitude térmica. 

No período de 1984 a 2006, a média anual foi de 26,54°C, com amplitude de 

1,74°C. A pequena amplitude anual da temperatura do ar é conseqüência da baixa 

latitude, da proximidade com o mar e da baixa altitude. 

 

 Umidade relativa 

 

A umidade relativa média anual na região é de aproximadamente 80%, com 

pequena variação ao longo do ano, sendo os meses mais úmidos aqueles mais 

chuvosos e os menos úmidos aqueles com poucas chuvas. Entretanto, o declínio na 
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umidade não chega a ser acentuado uma vez que os ventos que sopram 

predominantemente do mar abastecem de umidade o ar das regiões próximas da costa 

durante a maior parte do ano. 

 

 Ventos 

 

No litoral oriental do Rio Grande do Norte sopram ventos predominantemente de 

sudeste durante grande parte do ano, seguido pelos ventos de leste. Em média, 

durante 211 dias por ano, os ventos no litoral oriental do Rio Grande do Norte são de 

sudeste, ventos de leste são predominantes durante 102 dias por ano e os ventos de 

sul por 37 dias. Ao longo de todos os meses do ano, predominam os ventos de sudeste, 

seguido pelos ventos de sul, que são mais freqüentes de abril a julho e os ventos de 

leste, de outubro a março. 

A velocidade media anual do vento observado para os períodos de 1984 a 2006 

na estação Meteorológica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), foi 

de 4,1m/s (14,76 km/h), com as maiores médias mensais ocorrendo de agosto a 

novembro e as menores nos meses de março e abril. 

 

3.1.2.1.2. Geologia  

 

As descrições geológicas da faixa costeira do nordeste oriental do Brasil 

discutem uma disposição dos terrenos cristalinos pré-cambrianos, no embasamento, 

com ocorrências de rochas de diversos graus metamórficos, como migmatitos, 
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gnaisses, xistos, quartzitos e mármores, representantes do Maciço de Caldas Brandão 

ou Complexo Caicó. 

Sobre este arcabouço repousam os sedimentos mesocenozóicos, os quais se 

apresentam como uma estreita faixa descontínua, que compõem, de norte para sul, as 

bacias sedimentares Potiguar e Pernambuco – Paraíba. Estas bacias foram geradas 

associadas ao processo de ruptura do Godwana, e evoluíram para uma fase 

transicional e, posteriormente de oceano aberto, sendo desta fase os registros 

aflorantes. 

Superpostos a estas seqüências e em discordância erosiva, ocorrem os 

sedimentos plio-pleistocênicos do Grupo Barreiras, que por sua vez são recobertos 

também discordantemente por sedimentos continentais e transicionais mais recentes, 

representados pelas dunas, recifes, praias, terraços holocênicos e flúvio-lacustres e 

aluviões (Figuras 5 e 6). 

A modelagem do relevo na faixa costeira da área de estudo está associada 

principalmente aos processos erosivos atuantes sobre os depósitos sedimentares da 

Formação Barreiras, processos esses condicionados por estruturas geológicas (falhas) 

antigas, reativadas por atividade neotectônica. 
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Figura 5. Mapa Geológico-Geomorfológico da Região de Natal 
Fonte: Cunha, E. (2004) 
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Figura 6. Legenda do Mapa Geológico-Geomorfológico 
Fonte: Cunha, E. (2004) 
 

Cobertura Terciária: Formação Barreiras 

 

As rochas sedimentares designadas “Barreiras” são encontradas em uma ampla 

faixa ao longo do litoral brasileiro ocorrendo desde o Estado do Espírito Santo até o 

Amapá; pode-se observar uma notável e contínua seqüência de sedimentos pouco ou 

nada consolidados, cuja heterodoxia litológica abarca desde as argilas até os 
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conglomerados e que, normalmente, apresentam uma estratificação irregular e muito 

diferenciada. 

Na região costeira de Natal, esta seqüência está morfologicamente representada 

por formações tabulares semi-planas, que geralmente terminam abruptamente em 

paredes nas margens do estuário do Potengi e formam falésias nas praias. Estas 

formações em muitos lugares estão ocultas por dunas e aluviões. Os primeiros 

mascaram as formações anteriores. 

 

Unidades Quaternárias: Depósitos Sedimentares Recentes 

 

 Depósitos Eólicos 

 

Característicos de sedimentos arenosos muito selecionados, de granulometria 

fina e média, de diversas cores (branco, amarelo ou vermelho), que aparecem na faixa 

litorânea cobrindo os sedimentos terciários do Grupo Barreiras. 

O processo de deposição dos sedimentos eólicos parecem ser resultados da 

expansão vertical da corrente de vento quando esta supera uma depressão topográfica 

fazendo como que sua velocidade decaia aumentando a turbulência, proporcionando a 

migração de campos de dunas. 

De forma simplificada, o transporte ocorre sobre os sedimentos na face a 

barlavento da duna, são carreados pelos processos de transporte conhecidos (arraste, 

saltação e suspensão) e depositados na face sotavento. 
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 Depósitos de Praias 

 

Atualmente, estes depósitos são constituídos predominantemente pelas areias 

médias, quartzosas, com grãos sub-arredondados, polidos e boa esfericidade. Observa-

se que as características granulométricas apresentam modificações espaciais e 

temporais, com o diâmetro médio variando de areias grossas a areias muito finas. Em 

alguns casos denota-se a presença de óxido de ferro. 

Em relação aos componentes secundários, as areias apresentam um conteúdo 

médio de 5% de carbonato de cálcio, denotado pela presença de fragmentos de 

conchas e de algas calcárias, abundantes na plataforma continental. O conteúdo de 

minerais pesados varia entre 4 e 10%, com predominância de limonita e hematita. 

 

 Arenitos de Praia 

 

São constituídos por materiais diversos que vão desde as areias médias e 

grossas aos estratos de conglomerados cimentados por material carbonático. 

Na região de Natal, a granulometria dos componentes do recife mostra uma 

estreita semelhança com os sedimentos praieiros, constituídos por areias grossas, 

próprias do setor sul, que derivam para as de grão médio, características do norte. 

Na área de estudo, Cunha, E. (2004a), identificou que estes corpos de arenitos 

de praia apresentam uma largura média aflorante aproximada de 50 m e uma 

espessura média de 4 m. Conhecido como o “Recife de Natal”, apresenta-se retilíneo e 

contínuo desde a Praia dos Artistas até a desembocadura do estuário do Potengi, 
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quando é interrompido pelo rio e então ressurge mais ao norte, em frente a Praia da 

Redinha. 

A origem destes recifes de arenito ainda não foi definida, porém, atualmente é 

aceito o fato dos mesmos serem considerados paleolinhas de praias, ou seja, 

testemunhos de um nível do mar diferente do atual. Isso é confirmado pelas posições 

atuais de algumas linhas submersas e outras completamente emersas. 

 

 Depósitos Fluviais 

 

Encontram-se delimitando as margens do estuário do Potengi, principalmente 

nas proximidades da sua desembocadura. A litologia e granulometria destes depósitos 

variam bastante, observando-se areias mal selecionadas, cascalho com pedras de 

quartzo, rodadas e semirodadas, assim como material microclástico. 

A diferenciação entre os aluviões recentes e os paleoterraços parece ser muito 

difícil, porém, os terraços holocênicos são constituídos por material mais grosso, devido 

a um transporte mais competente dos rios, ocasionando uma intensa fase erosiva. 

Observou-se também que, através dos perfis litológicos dos poços perfurados na 

área de Natal, a presença de terraços escalonados submergidos, produzidos pela 

elevação do leito do estuário, propiciados pelo predomínio dos processos de 

assoreamento, decorrente sobre os de erosão. 

Os vários aspectos deposicionais observados nesta formação, como 

estratificações cruzadas, tabulares e estratificações paralelas; estratificação gradual e 

cíclica, juntamente com a variedade granulométrica demonstra a atuação dos 
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mecanismos distintos, como as correntes de marés, correntes costeiras e ainda a 

influência eólica. 

 

 Depósitos Flúvio-marinhos 

 

A zona da desembocadura dos principais leitos fluviais está influenciada pelas 

interações entre as flutuações das marés e os fluxos fluviais, que controlam a presença 

de uma série de depósitos característicos destes meios, sendo os mais destacados os 

depósitos de manguezais que formam a planície de inundação. Os mangues no baixo 

estuário do rio Potengi encontram-se na maior parte na margem esquerda (Figura 7). 

 

 

Figura 7. Foto da região estuarina do Potengi, mostrando a presença do ecossistema 
manguezal em sua margem esquerda 
Fonte: Arquivo próprio 
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Esses depósitos limitam-se à zona submetida à imersão periódica pelas águas 

com salinidade elevada, que compõe o estuário dos rios. Nos principais rios da região, 

o estuário penetra até 20 km para o interior, com o limite de influência das águas 

marinhas identificado pela presença da vegetação típica de manguezal. Nesta zona, os 

sedimentos são dominantemente lamacentos, com porcentagens de até 85% de 

frações inferiores a 0,062 mm, e com um conteúdo elevado de matéria orgânica 

formada por folhas, restos de troncos e raízes. 

A vegetação típica é o mangue, que se desenvolve de forma exuberante 

principalmente a Rhizophora mangle, que exerce função fixadora dos sedimentos finos 

transportados pela suspensão, que avançam progressivamente e que se distribuem ao 

longo do Rio Jundiaí até a cidade de Macaíba, no Potengi, até a localidade de Barreiros 

no município de São Gonçalo do Amarante e no rio Doce, até a estrada que une Natal a 

praia da Redinha (Avenida Dr. João Medeiros Filho), o que demonstra a influência das 

marés nestas localizações. 

 

3.1.2.1.3. Geomorfologia 

 

As bacias inferiores do litoral nordestino incluem-se no domínio dos tabuleiros 

costeiros. Esta formação é caracterizada por uma superfície geomórfica típica, com 

topos planos concordantes, vales de fundo chato com vertentes íngremes e um sistema 

de drenagem dendrítico.  

A geomorfologia da área de estudo comporta a influência de fatores 

litoestruturais, dos processos morfodinâmicos atuantes - marinhos, eólicos, fluviais e/ou 
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combinados. As características geomorfológicas tipicamente litorâneas se esboçam nas 

áreas de sedimentos inconsolidados da Formação Barreiras e dos sedimentos 

Quaternários de neoformação. 

Nesse contexto, são identificadas as seguintes unidades e feições 

geomorfológicas da planície litorânea, descritas a seguir. 

 

 Terraços Holocênicos 

 

Encontrado no litoral oriental do Rio Grande do Norte, ocupando uma faixa 

média de 50 km continente adentro. Formam tabuleiros ou chapadas com uma suave 

inclinação no sentido do mar. Sua monotonia topográfica é comumente quebrada por 

uma malha fluvial diversificada, por vezes relacionada à estruturação tectônica do 

embasamento. Ocorrem recobrindo discordantemente tanto as rochas pré-cambrianas, 

como as bacias sedimentares mesozóicas. 

As cotas altimétricas máximas observadas no litoral leste, estão em torno de 130 

m, chegando ao litoral a média de 50 m. As espessuras podem chegar a 130 m. 

As formações tabulares que alcançam as vertentes costeiras ou litorais e 

aparecem na forma de falésias, estão constituídas por conglomerados de arenitos 

incrustados de grãos e grânulos angulosos de quartzo, fortemente cimentadas por 

hidróxidos de ferro (limonitas) que convertem o conjunto num suporte bastante duro e 

resistente. 

Estas falésias aparecem principalmente na faixa litorânea, ora expostas à ação 

marinha, sucedendo em formações ativas ou vivas (falésias vivas), hora em posições 

mais elevadas, convertendo-se então nas chamadas falésias mortas, que testemunham 
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um anterior nível do mar mais alto que o atual. Secundariamente, se encontram 

formando recifes por cimentação por óxido de ferro ou argila, e, neste caso, os 

sedimentos se apresentam mais litificados e estão relacionados com o retrocesso pela 

erosão das falésias. Estes recifes apresentam formas irregulares com superfícies 

entalhadas, que se estendem paralelas à costa ou formando paredes perpendiculares, 

que penetram até 1,5 km até o mar. 

Os recifes, geralmente, estão bastante litificados, devido aos processos 

diagenéticos resultantes da concentração de óxido de ferro e material argiloso, que atua 

como matriz-cimento nas áreas de contato com o mar. 

Na região de Natal, as falésias mais notáveis são as de Pirangi, Ponta do 

Morcego, Barreira do Inferno, Barreira Nova e Ponta de Mãe Luíza. Em geral, mostram 

cimas aplanadas, provavelmente desgastadas pela ação das grandes ondas de um mar 

antigo, que estava a 7 metros acima do atual. 

 

 Dunas 

 

Estas unidades, encontram-se morfologicamente dispostas em forma de 

pequenas colinas suavemente modeladas com o eixo maior paralelo a semi-paralelo 

segundo a orientação geral SE para NW, em virtude do intenso controle dos ventos 

predominantemente SE. Na região do pós-praia, próximo à praia do Forte, sobre uma 

feição a qual se parece um pequeno cordão de dunas com no máximo 6 m de altura, 

ocorre uma atividade eólica a qual atinge a Avenida da Praia do Forte. 
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 Praias 

 

Morfologicamente, as praias possuem uma inclinação de baixa a média e se 

acham instaladas nas entradas litorâneas, de formas não estáveis, normalmente 

separadas pelas formações rochosas de arenitos limonitizados, similares aos da 

Formação Barreiras. As atuais formas destes depósitos estão intimamente ligadas ao 

processo de regularização da linha de costa, resultante da estabilização que apresenta 

o nível do mar na atualidade, através dos mecanismos hidrodinâmicos costeiros, isto é, 

da atuação das ondas e correntes combinadas com a resistência litológica dos 

sedimentos terciários. 

 

 Recifes 

 

Os recifes, comumente encontrados próximos a embocaduras na maioria dos 

rios do nordeste brasileiro, estão distribuídos ao longo das praias da região estuarina do 

Potengi, em forma de bancos alongados, paralelos à linha litorânea. Com formas 

assimétricas, estas formações apresentam-se em queda abrupta para a parte externa 

(mar aberto) e em suave declive na cara que dá para o continente. O alto grau de 

cimentação faz com que estas rochas sejam bastante resistentes à erosão marinha, 

atuando como uma proteção natural às praias adjacentes. 

A associação geográfica desses recifes com a desembocadura dos rios é 

evidente, como na região em questão, na qual os recifes sugerem antigas barras 

arenosas associadas com a foz dos leitos fluviais. Esta hipótese é reforçada através de 

análises comparativas dos dados hidrográficos e climáticos do nordeste brasileiro, que 
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mostra uma concentração maior da umidade coincidente com os locais dos rios perenes 

e mais fortes incidência de recifes. 

Estas feições apresentam também aberturas transversais que permitem a 

circulação d’água junto à desembocadura dos estuários (Figura 8). O desgaste do 

edifício recifal, tanto por efeitos naturais como por alterações antrópicas, algumas vezes 

não foi completo, com a parte inferior do recife não sendo destruída, exercendo um 

papel de soleira, como no caso da foz do Estuário do Potengi. 

 

Figura 8. Formato da Praia do Forte, em função dos efeitos de difração ocasionado nas 
ondas incidentes que ultrapassam a linha de recifes 
Fonte: CUNHA, E. (2004) 

 

 Planície Fluvial 

 

Sua morfologia consiste numa superfície plana, com cotas máximas entre 4 e 6 

metros acima do nível atual do mar. 
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 Planície Fluvio-marinha 

 

As planícies fluvio-marinhas ou formações de manguezais encontram-se 

bordejando todo o ambiente do estuário, até seu setor superior e apresentam variações, 

podendo-se distinguir três zonas. A zona inferior, geralmente coberta pelas águas com 

substrato de lamas, está sempre colonizado pela Rhizophora mangle e a zona superior, 

apenas banhada pela preamar, com um substrato que apresenta um maior percentual 

de sedimentos arenosos e, ainda, em um setor mais alto, de substrato arenoso, 

dificilmente alcançado pelas marés, que freqüentemente utilizam-se para a instalação 

de salinas. Nestas duas últimas, a vegetação muda da Rhizophora mangle a uma flora 

mais rasteira, como as gramíneas e as ciperáceas. 

A importância ecológica dos terraços flúvio-marinhos é inquestionável, isto 

porque estão entre os principais responsáveis pela manutenção de boa parte das 

atividades pesqueiras das regiões tropicais. Servem de refúgio natural para reprodução 

e desenvolvimento assim como local para alimentação e proteção para crustáceos, 

moluscos e peixes de valor comercial. 

 

3.1.2.1.4. Pedologia 

 

A distribuição dos cinco tipos de solo no estuário do Potengi é a seguinte: 

 Nas várzeas do baixo curso do Rio Potengi predominam Solos Aluviais 

Eutróficos que são bastante cultivados e Solos Indiscriminados de 

Mangues nas áreas influenciadas pelas águas do mar; 
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 As Areias Quartzosas Marinhas Distróficas e Areias Quartzosas 

Distróficas ocorrem ao longo da orla marítima; 

 Latosolos Vermelho Amarelo Distrófico atualmente encontra-se quase 

totalmente substituído pela ocupação urbana, constando-se ainda, em 

determinados trechos, cobertura vegetal nativa e outros, utilizados para 

agricultura de cultura permanente. 

 Solos Aluviais são solos minerais pouco desenvolvidos, recentes, 

provenientes da deposição flúvio-marinha de litologia variada, sendo 

encontrado nas margens do rio. 

 

3.1.2.1.5. Recursos hídricos 

 

Estuário é um corpo de água costeiro, semi-fechado, com livre comunicação com 

o mar, no qual a água salgada é mensuravelmente diluída com água doce proveniente 

da drenagem continental (PRITCHARD, 1967). 

O estuário estudado apresenta uma influência tipicamente marinha, no qual a 

ação das marés penetra desimpedidamente. A ausência de uma descarga fluvial 

considerável permite a invasão total das águas salinas até cerca de 20 km no interior do 

corpo estuarino. 

O estuário do rio Potengi é uma bacia que recebe além das águas salgadas do 

mar, a contribuição dos rios Potengi, Jundiaí e Doce. A seguir é feita uma descrição 

sucinta desses três rios. 
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 Rio Potengi 

 

O rio Potengi, o contribuinte hídrico mais importante do estuário, ao qual dá o 

nome, percorre os três setores fisicamente diferenciados do estado do Rio Grande do 

Norte. Seus afluentes formadores estão situados em uma zona com características 

típicas do “Sertão”. Formado o rio, passa pela região semi-árida de transição e finaliza 

seu curso na zona litorânea, relativamente úmida, antes de desaguar no oceano 

Atlântico. 

A extensão total de seu curso é de aproximadamente 176 km, com uma 

inclinação geral ao redor dos 2,80 m/km, que forma uma bacia hidrográfica de 3.180 

km2, sendo a sua nascente localizada nas coordenadas 0558’25” de latitude sul e 

3620’20” de longitude oeste. 

De acordo com as características físicas existentes, como a natureza do relevo, 

seus declives e as condições climáticas, podemos dividir o curso do rio Potengi em três 

setores distintos: alto Potengi, desde seu nascimento até as proximidades da cidade de 

Barcelona, compreende um percurso de 65 km; curso médio entre a cidade de 

Barcelona até as proximidades da cidade de São Gonçalo do Amarante, com uma 

extensão de 92 km; e curso baixo, com pendentes insignificantes e precipitações 

próprias de uma zona úmida, compreende os restantes 19 km do curso fluvial, que se 

inicia nas proximidades da cidade de São Gonçalo do Amarante e termina com a barra 

do oceano. 

A denominação rio Potengi é mantida até a sua foz.  Mas, na realidade, nos 

últimos 10 km de seu curso, o Potengi perde o caráter de um curso d’água definido 
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como rio, apresentando as características de um braço de mar sujeito a todas as 

variações do nível do mar, com a corrente d’água em dois sentidos opostos conforme o 

movimento das marés. 

Como ponto final do curso, onde se iniciam as características marítimas, pode-se 

identificar a confluência do rio Jundiaí, que é tomado como afluente da margem direita 

do rio Potengi, mas na realidade deve ser considerado como um rio independente, com 

a bacia hidrográfica própria, que tem a sua barra em conjunto com o rio Potengi, na 

enseada formada pelo mar. 

A grande variação de descargas no curso superior do rio Potengi, reflexo quase 

instantâneo das ocorrências de chuvas, que se apresentam reduzidas e irregulares, 

normalmente limitadas a poucos meses, e gera descarga médias anuais de 

aproximadamente  5 m3/s nos períodos chuvosos de anos de precipitação normal e em 

torno de 1 m3/s nos períodos de estiagem. 

 

 Rio Jundiaí 

 

O rio Jundiaí nasce na Serra Chata, município de Sítio Novo, a uma altitude de 

280 m. Inicialmente recebe água de diversos riachos, entre os quais estão “Gavião”, 

“Fundão” e “do Pedro”.  

Com o nome de Rio Grande do Norte, percorre cerca de 23 km, em direção leste. 

Perto da cidade de Presidente Juscelino, a uma altitude em torno aos 145 m, toma a 

direção nordeste até Bom Jesus. Novamente na direção leste, continua até a localidade 

de Uberaba, a 65 m de altitude. Rapidamente, retoma rumo nordeste, até chegar ao 

estuário na cidade de Macaíba, correndo ao longo de aproximadamente 19 km sobre 
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terrenos de declividade insignificante, colonizados por manguezais, para alcançar sua 

desembocadura no Atlântico. Neste setor, a 7 km da desembocadura, recebe o aporte 

do rio Potengi, formando um amplo estuário. 

A extensão total do seu curso é de aproximadamente 85 km, passando como o 

rio Potengi, por distintas zonas físicas do estado do Rio Grande do Norte. Seu caudal 

tem um caráter intermitente, por causa da irregular e reduzida pluviometria da região do 

seu curso superior. 

 

 Rio Doce 

 

Trata-se de um pequeno rio formado pelos aportes da Lagoa de Extremoz, que 

corre sobre sedimentos quaternários de dunas e aluviões até desembocar no estuário. 

Mostra uma pendente quase nula ,e, ao longo de seus aproximadamente 14 km 

de percurso, alimenta-se por olheiros, pelo fato de o leito do seu canal encontrar-se a 

um nível mais baixo que o nível estático das águas, principalmente durante a estação 

chuvosa. 

Apesar do seu caráter permanente, o rio Doce apresenta um caudal pequeno 

(cerca de 2 m3/s) durante a maior parte do ano. 

Apesar da falta de informações mais específicas, acredita-se que em épocas 

pretéritas o rio Doce foi um importante contribuinte da bacia estuarina do Potengi, até 

ocorrer uma migração de sua foz por alguns quilômetros em resposta à ação eólica 

existente. 

O Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS) realizou, no ano de 

1965 através de dragagem e outras obras artificiais a canalização do referido rio, como 
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forma de evitar o soterramento total do seu curso pelo avanço das dunas. Com a 

canalização, o rio Doce voltou a desembocar no estuário do Potengi, pela gamboa do 

Jaguaribe. 

 

 Usos da água 

 

As águas do estuário do Potengi apresentam teores salinos elevados, o que 

limita o espectro da sua utilização, eliminando desta forma a possibilidade de seu uso 

para abastecimento doméstico e industrial, bem como para fins de irrigação e 

dessedentação animal. 

Principais usos das águas observados no Estuário do Potengi: 

 Preservação da fauna e flora aquática; 

 Recreação de contato primário e secundário; 

 Navegabilidade; 

 Carcinicultura; 

 Pesca comercial e de subsistência. 

 

O estuário do Potengi também é utilizado para diluição de efluentes domésticos, 

industriais e de fazendas de criação de camarão, ou seja, o mesmo é o corpo receptor 

de efluentes das diversas atividades desenvolvidas em sua bacia hidrográfica.  

Outro uso de alta nobreza das águas do estuário é a preservação da fauna e da 

flora que se reveste de importância especial em face de a atividade pesqueira praticada 

por pescadores profissionais e artesanais dentro do estuário e em suas adjacências.  
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3.1.2.2. Caracterização geral do meio biológico 

 

A área em estudo caracteriza-se pela presença de dois importantes 

ecossistemas que apresentam uma vegetação terrestre associada a feições 

morfológicas de praias, dunas, e ainda de tabuleiros costeiros, enquanto os 

manguezais ocupam toda a porção baixa das margens do rio Potengi. Ressalta-se que 

esses ecossistemas apresentam uma fisionomia severamente danificada pela ação 

predatória do homem. 

 

 Dunas 

 

As dunas mais recentes de caráter móvel, não apresentam cobertura vegetal. As 

mais antigas apresentam-se parcialmente ou totalmente cobertas por vegetação, que 

ora é herbácea, escassa e rasteira. Espécies do gênero Anacardium (cajueiro) e Ficus 

(gameleira) aparecem entre as predominantes nas encostas das dunas. Encontram-se 

também gramíneas dos gêneros Elionuros, Andropogon, Briza e Imperata, Ciperáceas, 

Papalionáceas e algumas compostas, todas rasteiras, bem como espécies de Remirea 

marítima e Spartina sp consideradas como fixadoras de dunas. 

 

 Planalto Costeiro 

 

O Planalto Costeiro, disposto nas superfícies aplainadas dos sedimentos 

terciários, é constituído de dois estratos: um arbustivo e outro herbáceo. O estrato 

herbáceo é composto quase totalmente de gramíneas dispostas em moitas, 
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destacando-se os gêneros Aristida e Andropogon. O arbustivo arbóreo apresenta 

pequenas árvores e arbustos distribuídos esparsamente, destacando-se as espécies 

Curatella americana (lixeira), Byrsonima cydoniaefolia (murici do tabuleiro), Duratea 

fieldingiana (batiputa), Hancornia speciosa (mangabeira) Anacadium occidentale 

(cajueiro) Hirtella ciliata (canoé) e Miconia sp. 

 

 Manguezal 

 

A floresta de manguezal possui composição florística semelhante aos demais 

manguezais do Rio Grande do Norte, onde três das principais espécies de árvores são 

encontradas: a Rhizophora mangle (mangue vermelho ou mangue sapateiro) com uma 

grande predominância, a Laguncularia racemosa (mangue branco ou mangue manso) e 

a Avicennia germinans (mangue preto) que se situam nas partes mais interiores do 

estuário. 

 

3.1.2.2.1. Intervenções antrópicas 

 

Como já foi referido anteriormente, o estuário do rio Potengi está situado em 

parte da região metropolitana de Natal, juntamente com os municípios de Macaíba e 

São Gonçalo. As excelentes condições naturais existentes na região propiciaram ao 

longo dos últimos anos uma série de modificações nos usos e ocupações do solo na 

área estuarina do Potengi. Além dos núcleos urbanos, parte desta área está ocupada 

por distritos industriais e comerciais, porto, aeroporto, condomínios e hotéis de praias, 
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sítios, fazendas, viveiros de cultivo de camarão, antigas salinas e parques 

hortifrutigranjeiros, conforme pode ser observado na Figura 9. 

  Estas alterações, muitas vezes realizadas sem a execução de um planejamento 

básico, resultaram em um quadro atual no qual destacam-se: 

 O lançamento de esgotos domésticos e efluentes industriais sem tratamento 

prévio e sem o conhecimento da capacidade suporte da bacia receptora; 

 A ocupação das porções ribeirinhas do estuário, por aglomerados populacionais 

de baixa renda (Figura 10); 

 Grandes extensões de manguezais degradados, em resposta ao crescimento 

desordenado dos sítios urbanos e em menor escala ao crescimento da atividade 

de carcinicultura (Figura 10). 
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Figura 9. Mapa de Uso e Ocupação do Estuário do Rio Potengi 
Fonte: PETTA (2004) 



Revisão Bibliográfica 43

Paulo Eduardo Vieira Cunha

 

 

Figura 10. Foto aérea que mostra a ocupação de manguezais nas margens direita (sítio 
urbano) e esquerda (carcinicultura) do estuário do Potengi 
Fonte: TECNOAMBIENTE BR (2008) 

 

3.1.2.3. Caracterização geral do meio antrópico 

 

3.1.2.3.1. Aspectos demográficos 

 

Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os 

municípios que compõe a região estuarina do Potengi possuem 914.930 habitantes, 

distribuídos em uma área territorial 934,19 km2, o que perfaz uma densidade 

demográfica de 979,38 hab/km2 (Tabela 2). 
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É importante ressaltar que este contingente populacional representa 

aproximadamente 30% da população estadual, a qual encontra-se distribuída em cerca 

de 2% da superfície do estado, o que caracteriza esta região como a mais densamente 

povoada do Rio Grande do Norte. 

 

Tabela 2 – Características demográficas dos municípios da área de estudo  

Município População 
(habitantes) Área (km2)

Densidade 
demográfica 

(hab.km-2)
Macaíba 63.337 512,49 123,59 

Natal 774.230 170,30 4.546,27 
S. Gonçalo do Amarante 77.363 251,40 307,29 

Total 914.930 934,19 979,38 
Fonte: IBGE (2007a) 

 

3.1.2.3.2. Abastecimento de água e esgotamento sanitário 

 

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos municípios 

em apreço são de responsabilidade da Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do 

Norte (CAERN), caso de Macaíba e Natal e do Serviço Autônomo de Águas e Esgotos 

(SAAE) no caso de São Gonçalo do Amarante. 

Em Macaíba, apenas 63,38% da população contava com serviço de 

abastecimento de água. Em Natal, essa percentual é bem maior, sendo que 97,29%, 

dos moradores da capital são abastecidos pelo sistema público de distribuição de água. 

De acordo com dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), 

em São Gonçalo do Amarante 63.924 habitantes têm como forma de abastecimento o 

serviço público, o que equivale a 82,63%.  
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Ainda segundo o SNIS, apenas pequena parcela da população destes 

municípios dispõe de sistema de esgotamento sanitário, o que obriga a população a 

adotar soluções individuais para tratamento e disposição final dos esgotos gerados, 

normalmente a escolha recai sobre o sistema de tratamento em tanque (fossa) séptica 

seguida por infiltração no solo através de sumidouros (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Características do sistema de esgotamento sanitário dos municípios que 
compõe a região estuarina do Potengi 

Município Per capita (L.hab-1.dia-

1)1
Percentual de 
tratamento1

Sistema de 
tratamento2

Macaíba 93,34 1,79 Lagoas de 
estabilização 

Natal 142,41 15,66 Lagoas de 
estabilização 

São Gonçalo do 
Amarante 179,34 42,85 Lagoas de 

estabilização 
Fonte: 1. SNIS (2006); 2. CAERN (2004) 

 

A parcela de esgotos tratados nos municípios que compõe a área de estudo é de 

apenas 1,79%, 15,66% e 42,85%, nos municípios de Macaíba, Natal e São Gonçalo do 

Amarante respectivamente, sendo as poucas estações de tratamento existentes, 

compostas pelo sistema de lagoas de estabilização (Figura 11). Quanto a geração per 

capita de esgotos, de acordo com o SNIS, os referidos municípios apresentam os 

seguintes índices: 93,34; 142,41 e 179,34 L de esgoto/hab.dia. 
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Figura 11. Foto do sistema de lagoas de estabilização responsável pelo tratamento dos 
esgotos dos bairros Golandim e Conjunto Amarante no município de São Gonçalo do 
Amarante 
Fonte: Arquivo próprio 

 

Os valores acima expostos demonstram a precária situação sanitária das 

cidades que compõem a região estuarina do Potengi, bem como a quase ausência de 

investimentos neste setor, o que se reflete da qualidade das águas do rio Potengi, 

corpo receptor dos esgotos gerados nestes municípios. 

Como exemplo, cita-se o caso da cidade de Natal, a qual teve seu atual sistema 

de esgotamento sanitário, projetado, construído e inaugurado (parcialmente), pelo 

Escritório de Engenharia Civil e Sanitária Francisco Saturnino Rodrigues de Brito, no 

âmbito do Plano Geral de Obras, entre os anos 1935 e 1939 (FERREIRA et al., 2008). 
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3.1.2.3.3. Coleta e disposição final de resíduos sólidos 

 

Quanto à coleta dos resíduos sólidos, os municípios de Natal e São Gonçalo do 

Amarante apresentam índice de cobertura acima de 95%, enquanto a cidade de 

Macaíba possui percentual de cobertura de cerca de 80%. 

Em função de seu maior nível de desenvolvimento econômico, a cidade de Natal 

apresenta a maior geração per capita de lixo, entre os três municípios que compõe a 

região estuarina do Potengi. Isto aliado ao seu maior contingente populacional faz com 

que a capital potiguar apresente a maior geração de resíduos sólidos da área de 

estudo. Esses resíduos eram até bem pouco tempo depositados em uma área de 

aproximadamente 30 ha, localizada no bairro de Cidade Nova.  

Entretanto, os resíduos sólidos urbanos produzidos nas cidades de Natal e de 

Macaíba, atualmente são encaminhados para disposição final no aterro metropolitano 

da grande Natal, localizado fora da área estuarina do Potengi, no município de Ceará-

Mirim distante 28 km da capital. Os resíduos sólidos de São Gonçalo do Amarante são 

dispostos no lixão Guajiru (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Geração per capita, coleta e destino final dos resíduos sólidos gerados nos 
municípios estudados 

Município Geração per capita 
(kg.hab-1.dia-1)1

Percentual de 
cobertura1,2,3 Destino final 

Macaíba 0,40 80,001 Aterro Sanitário3

Natal 0,93 97,612 Aterro Sanitário3

São Gonçalo do 
Amarante 0,60 97,001 Lixão do Guajiru1 

Fontes: 1. SILVA et al. (2002); 2. URBANA (Informação pessoal); 3. BRASECO 
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3.1.2.3.4. Agricultura 

 

Os municípios da região apresentam agricultura diversificada, sendo cultivados 

desde produtos de subsistência como o milho e o feijão, até produtos para agroindústria 

como cana-de-açúcar e banana. As culturas que apresentam maior área de cultivo são: 

a castanha, a mandioca e a cana-de-açúcar (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Produção agrícola dos municípios da área de estudo 

Produto 
Área (ha) 

Macaíba Natal São Gonçalo do 
Amarante 

Abacaxi 15 - 60 
Algodão 30 - 6 

Batata-Doce 11 - 60 
Banana 15 20 110 
Cana 60 - 2.200 

Castanha 14.000 10 100 
Coco 600 40 400 
Feijão 600 - 700 

Goiaba 7 - 10 
Laranja 42 - 9 
Limão 4 - - 

Mandioca 3.400 - 650 
Mamão 14 - - 
Manga 138 6 90 
Milho 440 - 600 

Tomate - - 7 
Fonte: IBGE (2007b) 

 

3.1.2.3.5. Pecuária 

 

Com relação à pecuária, destaca-se o rebanho bovino, o qual apresenta o maior 

efetivo nos municípios da região, seguindo pelos rebanhos de suínos, ovinos e caprinos 

(Tabela 6). 
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Destaca-se, a exemplo da agricultura, a pouca expressividade do município de 

Natal na produção pecuária da região estuarina 

 

Tabela 6 – Produção pecuária dos municípios da área de estudo 

Animal 

Rebanho (cabeças) 

Macaíba Natal 
São Gonçalo do 

Amarante 
Total 

Bovinos 12.457 252 10.523 23.232 

Suínos 3.638 558 2.002 6.198 

Eqüinos 600 70 228 898 

Asininos 122 10 37 169 

Muares 113 15 45 173 

Caprinos 400 - 496 896 

Ovinos 3.060 - 1.326 4.386 

Aves 203.418 66.170 154.411 423.999 

Fonte: IBGE (2007c) 

 

3.1.2.3.6. Indústrias 

 

A política de desenvolvimento industrial adotada pelo Rio Grande do Norte nos 

últimos anos encontra-se alicerçada nos incentivos proporcionados pelo Programa de 

Apoio ao Desenvolvimento Industrial (PROADI) e na consolidação dos centros 

industriais existentes, bem como na implantação de novos centros, entre os quais pode 

ser destacado o Centro Industrial Avançado (CIA), localizado no município de Macaíba. 

Aliado a esses incentivos, a disponibilidade de mão de obra, a posição 

geográfica privilegiada e a existência de gás natural abundante e barato, vêm 

possibilitando uma constante atração de novos investimentos, e, conseqüentemente, 

uma fase bastante promissora para o setor. Capitaneado pela atividade têxtil, de ampla 
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tradição na economia estadual, o parque fabril vem se beneficiando com a 

reestruturação dessa atividade no país, com a descentralização e conseqüente 

deslocamento de empresas localizadas no eixo Sul/Sudeste para outras regiões, 

principalmente para o Nordeste. 

As indústrias instaladas nos municípios que compõe a região estuarina do 

Potengi se concentram em dois parques industriais, o Centro Industrial Avançado (CIA) 

em Macaíba e o Distrito Industrial de Natal (DIN). 

O Distrito Industrial de Natal (DIN) está situado em uma área que abrange os 

municípios de Natal, São Gonçalo do Amarante e Extremoz, sendo o mais antigo distrito 

industrial do Rio Grande do Norte. O Centro Industrial Avançado (CIA) fica localizado no 

município de Macaíba, á margem da Rodovia BR-304, numa área de aproximadamente 

17 ha. 

Em ambos os distritos as principais atividades industriais são: têxtil; laticínios; 

bebidas e alimentícias. 

3.2. Carcinicultura 

 

3.2.1. Cultivo de camarão 

 

Segundo Rosenberry (1996), o cultivo comercial de camarão marinho, teve início 

no Japão na década de 30, com a espécie Penaeus japonicus.  No entanto, o 

crescimento desta atividade esteve associado ao Penaeus monodom, chamado 

camarão “tigre” e, a seguir, ao camarão branco Penaeus vannamei. Yaury (1997) 
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reporta que, em 1996, 58% da produção mundial de camarões era representada pelo 

Penaeus monodom e 22% pelo Penaeus vannamei. 

Em diversos países, nos anos 80 e 90, o cultivo e a produção de camarão 

cresceram muito, a fim de acompanhar a crescente demanda do mercado internacional. 

Demanda essa que conflitava com o acentuado decréscimo de oferta de camarão 

tradicionalmente pescado no mar; principalmente devido à chamada pesca predatória 

que captura indivíduos muito jovens, antes de atingirem idade para acasalamento e 

procriação, com significativa diminuição de indivíduos e pode, até mesmo, levá-la a 

perigosos riscos de extinção da espécie. 

Os principais produtores de camarão são os países asiáticos, entre os quais, em 

ordem de importância, destacam-se China, Tailândia, Vietnã, Indonésia e Índia (Tabela 

7).  

 

Tabela 7 – Produção mundial de camarão (2005) 

Países 
Produtores 

2005 

Produção 
(ton) 

Área em 
produção 

(ha) 
Produtividade 

(kg/ha/ano) 

China 1.024.949 300.000 3.416 
Tailândia 375.320 64.000 5.884 

Vietnã 327.200 722.000 453 
Indonésia 279.539 395.000 708 

Índia 130.805 170.000 769 
Equador 130.000 150.000 867 
México 72.279 43.000 1.681 
Brasil 65.000 15.000 4.333 

Bangladesh 63.052 145.000 435 
Filipinas 39.909 30.000 1.330 

A. Central 41.918 40.000 1.048 
Outros 183.162 161.900 1.131 
TOTAL 2.733.134 1.642.100 1.222 

Fonte: FAO (2007)  
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No Brasil a prática de carcinicultura marinha, como indústria, teve início na 

década de 1980 com a introdução da espécie Penaeus japonicus. A inaptidão dessa 

espécie à baixas salinidades e a falta de pesquisas que possibilitassem alcançar 

produtividades economicamente viáveis, levaram os carcinicultores a descartá-la e 

concentrar seus esforços no cultivo de espécies nativas, como Penaeus paulensis, 

Penaeus subtilis, Penaeus schimitti e Penaeus brasiliensis, assim como em outras 

espécies exóticas como o Penaeus vannamei (MAIA, 2004). 

O fracasso das pesquisas nas áreas de reprodução, produtividade e resistência à 

doenças, motivaram a busca de espécie de maior capacidade de adaptação. No 

Equador, o Litopenaeus vannamei havia alcançado grande sucesso, motivo pelo qual 

essa espécie passou a ser cultivada no Brasil no final da década de 90 (SECRETARIA 

DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 

2001). Constantes pesquisas e domínio do ciclo reprodutivo e produção de pós larvas 

por laboratórios nacionais, somada à oferta de ração de boa qualidade, criaram as 

necessárias condições para crescimento da produção (SBRISSIA; MORAES, 2003). 

Em 2003, o Brasil ocupava a sexta posição entre os produtores mundiais de 

camarão, com 90.190 toneladas produzidas; mas já despontava como o maior produtor 

do hemisfério ocidental, superando países como Equador e México, com larga tradição 

nessa atividade (ROCHA; RODRIGUES; AMORIM, 2004). Entretanto, em 2005, a 

produção do país caiu para 65.000 toneladas, o que levou o Brasil a ser superado por 

México e Equador. 

Além disso, o Brasil é um dos países com maior produtividade mundial. Este fato 

é devido, entre outros fatores, à tecnologia de manejo implantada, assim como a 

possibilidade de cultivo de camarão durante todo o ano (CUNHA, P., 2004). 
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Na região Sul do Brasil, o cultivo de camarões marinhos tem enfrentado grandes 

problemas com baixas produtividades anuais, problemas que têm como causa 

fundamental, as adversas condições do clima nessa região do país (MARQUES, 1997).  

Entretanto, a atividade de carcinicultura se desenvolveu de forma exponencial na 

costa nordestina, sobretudo nos estados do Ceará e do Rio Grande do Norte. O cultivo 

de camarão cresceu cerca de 20% por ano na última década, ao longo da costa do 

Nordeste do Brasil, sobretudo em função das condições climáticas adequadas. As 

fazendas de carcinicultura ocupavam menos de 100 ha em 1988, saltando em 2007, 

para uma área superior a 16.000 ha, sendo 11.500 ha localizados na costa nordestina, 

conforme dados da tabela 8. 

 

Tabela 8 – Produção de camarão cultivado no Brasil  
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*

Área (ha) 4.320 5.200 6.250 8.500 11.016 14.824 16.598 15.000 15.200 16.000

Produção (t) 7.250 15.000 25.000 40.000 60.128 90.190 75.904 65.000 65.000 65.000

Fonte: ABCC (2007) 
*Produção e área estimadas. 

Conforme exposto anteriormente, a liderança nordestina é devida a algumas 

condições excepcionais da região para o desenvolvimento da carcinicultura, entre as 

quais se destacam: disponibilidade de área adequada; farta mão de obra; água de boa 

qualidade e estratégica localização em relação aos mercados externos (SECRETARIA 

DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 

2001). 

Dentre os estados produtores, destacam-se o Ceará e o Rio Grande do Note. O 

camarão faz parte da cultura e da história pré-colonial do Rio Grande do Norte. Os 
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primeiros habitantes do território norte-rio-grandense, os índios potiguares, muito 

apreciavam o sabor das espécies nativas do crustáceo que, séculos mais tarde, iria se 

transformar no grande destaque da economia local. A expressão potiguar, originada do 

tupi, significa comedor de camarão (CARCINICULTURA..., 2003). 

O estudo do cultivo de camarão no estado do Rio Grande do Norte teve início em 

1973, na gestão do então Governador Cortez Pereira, com a criação do Projeto 

Camarão, o qual era desenvolvido nas antigas salinas localizadas no estuário do 

Potengi. 

Atualmente, segundo dados do IDEMA, a atividade de carcinicultura ocupa uma 

área de aproximadamente de 750 ha na região estuarina do Potengi, distribuída em 47 

fazendas de cultivo localizadas nos municípios de Natal, Macaíba e São Gonçalo do 

Amarante (Tabela 9 e Figura 12). 

 

Tabela 9 – Área de fazendas de carcinicultura localizadas na região estuarina do 
Potengi 

Município Número de Fazendas Área (ha) 

Macaíba 18 109,88 
Natal 5 92,56 

São Gonçalo do Amarante 24 550,49 
TOTAL 47 752,93 

Fonte: IDEMA (2007) 
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Quando se aborda a atividade de carcinicultura, há outro aspecto a ser 

considerado, que é o do alto valor social da atividade de carcinicultura, pela significativa 

geração de empregos de forma direta e indireta; geração de renda e, também, 

relevante incremento no saldo da balança comercial de estados carentes da região 

Nordeste do Brasil. 

No final da década passada, 69,57% da produção de camarão da América Latina 

pertencia ao Equador. Àquela época foram gerados 160.000 empregos diretos – 6% da 

força economicamente ativa daquele país. Na Tailândia, líder mundial na produção de 

camarões, essa atividade proporcionava aproximadamente 200.000 empregos diretos 

(ROCHA, 2001). 

No Brasil, em média, o cultivo de camarões gera 1,89 empregos diretos por 

hectare de viveiro produtivo – considerada toda a cadeia produtiva. Essa atividade 

demanda importantes insumos industriais, como rações e fertilizantes; por isso estima-

se que, para cada emprego direto, o camarão cultivado no Brasil gere 

aproximadamente 1 emprego indireto, ou seja, em torno de 3,75 empregos por hectare 

contra os 2,14 na fruticultura irrigada do Vale do São Francisco, atividade do setor 

primário que, historicamente, liderava o número de empregos por hectare na Região 

Nordeste (SAMPAIO; COSTA, 2003). 

Este aspecto social não pode e nem deve ser esquecido, ao contrário, deve ser 

mais uma motivação para o aprimoramento das técnicas de cultivo e para a 

sustentabilidade da atividade de carcinicultura. 
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3.2.2. Aspectos gerais do cultivo de camarão 

 

Segundo Pignataro Filho (2003), os métodos de cultivo de camarões são 

classificados de acordo com a produtividade alcançada, sendo a alta produtividade 

alcançada quando se exerce considerável controle sobre o meio de cultivo. De acordo 

com Wainberg (2002), normalmente consideram-se seis categorias para definir o grau 

de produtividade do sistema de cultivo de camarões marinhos. Entretanto, o mesmo 

autor relata que esta categorização é arbitrária, sendo os limites de cada sistema 

sujeito a redefinições. 

Com base no disposto acima e em função das mudanças ocorridas nos métodos 

de cultivo observados nos últimos anos, é proposta a seguinte classificação:  

a) Sistema extensivo: caracterizado principalmente pela baixa densidade de 

estocagem de camarões (até 5 camarões/m²). Neste sistema não são 

usados aeradores, tampouco fertilização dos viveiros; 

b) Sistema semi-extensivo: sistema de maior aporte de camarões/m² (6-10 

camarões/m²). Caracterizado por um maior grau de utilização de insumos 

produtivos, tais como rações e fertilizantes, bem como pelo fornecimento 

artificial de oxigênio a partir do uso de aeradores; 

c) Sistema semi-extensivo: densidade de estocagem entre 11 a 20 

camarões/m². 

d) Sistema intensivo: Altas densidades de estocagem (acima de 20 

camarões/m²), conseqüentemente apresentam a maior taxa de utilização 

de rações e fertilizantes e aeração artificial. 
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 Dinâmica de viveiros de carcinicultura 

Em viveiros, os mecanismos e processos limnológicos são bastante complexos, 

uma vez que são ecossistemas artificiais, construídos com intuito de suportar altas 

densidades de camarões, fitoplâncton e zooplâncton, estabelecendo o “contorno” para 

a produção orgânica (COSTA NETO, 1990). 

Segundo Eler (1996), um viveiro é dividido em três compartimentos, os quais são 

por serem distintos ambientalmente, são povoados por diferentes grupos e espécies 

aquáticas. Os compartimentos compreendem a faixa do talude, a coluna de água e o 

fundo do viveiro. 

Um viveiro de camarões é um ecossistema e, como tal, tem capacidade finita de 

assimilar matéria orgânica. Essa assimilação, decomposição ou estabilização da 

matéria orgânica é realizada por organismos decompositores; o nitrogênio é 

desnitrificado e volatilizado, o fósforo é adsorvido no sedimento e os sólidos se 

precipitam. Isso acontece dentro de certos limites, isto é, o volume de matéria orgânica 

não pode ser maior do que o sistema de água costeira seja capaz de estabilizar. Esse o 

papel do monitoramento: controlar a carga orgânica do efluente para que não haja 

desestabilização ou desequilíbrio no viveiro de cultivo e no ecossistema receptor 

(Figura 13); cujos resultados são: baixa concentração de oxigênio dissolvido, alta 

concentração de nutrientes, crescimento excessivo do fitoplâncton e más condições de 

solo no fundo do viveiro (BOYD, 1997). 
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Resíduos orgânicos

                                 CO2
NO3             NO2      NH4
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                                            O2
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H2S                 Fe2+ 

                  CH4                           NO2

- Fezes
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- Adubos orgânicos 
- Mudas 

Figura 13. Ilustração da origem e reciclagem de resíduos orgânicos e metabólitos em 
viveiros de carcinicultura  
Fonte: Adaptado de KUBTIZA (2003) 

As bactérias que habitam os viveiros atuam como recicladoras de matéria 

orgânica através de processos enzimáticos. Os nutrientes dissolvidos são assimilados 

pelo fitoplâncton, protozoários, fungos e bactérias. O curto ciclo de vida desses 

organismos permite que, durante a sua decomposição orgânica, ocorra a mineralização 

dos nutrientes nas formas dissolvidas e particuladas (NUNES, 2002). 

Como pode ser observado na figura 14, a comunidade fitoplanctônica presente 

em viveiros de carcinicultura apresenta as seguintes atividades: assimilação dos 

nutrientes presentes, notadamente nitrogênio e fósforo; fixação de nitrogênio 

atmosférico; consumo de gás carbônico (CO2) e produção de oxigênio, estes últimos 

através do processo fotossintético. 
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Evidentemente, as concentrações de oxigênio dissolvido variam nos diferentes 

períodos do dia; durante o dia a produção de OD a partir da fotossíntese realizada pela 

comunidade fitoplânctonica supera o OD necessário à respiração dos organismos 

aeróbios; conseqüentemente ocorre um aumento na concentração de OD. No período 

noturno cessa a atividade fotossintética, mas a respiração por parte dos organismos do 

viveiro continua, com conseqüente decréscimo nas concentrações de OD. 

No cultivo de camarão em cativeiro, o aumento da produção, obtido com a 

adição de ração especial, fertilizantes e outros insumos, é acompanhado pelo 

incremento na quantidade de nutrientes e metabólitos excretados na água (amônia e 

fezes) e na demanda de oxigênio, devido à maior massa de organismos e substâncias 

em decomposição presentes. Esta situação pode acarretar em sérios problemas, como 

descontrole do balanço de oxigênio dissolvido e ao acúmulo de substâncias tóxicas na 

água (D’AGUABI, 1995). 

Segundo Boyd (2002), as altas doses de nutrientes e matéria orgânica presentes 

nas rações e fertilizantes – que promovem a floração do fitoplâncton e o acúmulo de 

matéria orgânica no sedimento – são as principais causas da baixa concentração de 

oxigênio dissolvido no viveiro durante a noite. 

 

 Secagem do Solo 

 

Durante o ciclo de cultivo, no solo do viveiro acumulam-se sobras de ração, 

fezes, metabólitos e cascas de camarão, além de organismos planctônicos 

decompostos, notadamente o fitoplâncton (FIGUEIREDO et al, 2006). Todas essas 

fontes contribuem para o aumento da carga de matéria orgânica presente no fundo do 
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viveiro. Por esse motivo, no intervalo entre os ciclos de cultivo, é prática comum manter 

o viveiro seco por 5 a 30 dias, para estabilização da matéria orgânica pela rota aeróbia 

e, também, para que a ação bactericida do sol elimine possíveis organismos 

patogênicos. 

De acordo com Kubtiza (2003), revolver o solo é prática que pode ser usada para 

facilitar a entrada de oxigênio nos sedimentos e, assim, acelerar a decomposição da 

matéria orgânica. 

Geralmente, duas semanas de exposição são mais que suficientes para a 

oxidação de grande parte da matéria orgânica presente nos sedimentos; portanto não 

há vantagem em manter o viveiro seco por períodos mais prolongados (KUBTIZA, 

2003). 

Em algumas fazendas, após a exposição do solo aos raios solares para 

secagem, é de hábito fazerem o revolvimento do mesmo por aração, pisoteio ou 

manualmente, para favorecer o arejamento das camadas inferiores antes de o material 

resultante ser exposto à secagem (MAIA, 2004). 

 

 Correção do Solo do Viveiro 

 

Após o ciclo de cultivo, o pH do solo é aferido para que possam ser adotadas 

medidas corretivas. Normalmente a correção do pH é realizada com calcário agrícola. 

Segundo Kubtiza (2003), a aplicação desse calcário, além de corrigir o pH dos 

sedimentos, favorece a decomposição dos resíduos orgânicos. 
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Normalmente, a acidez é problema maior para viveiros de água doce, uma vez 

que a água salobra contém maiores concentrações de íons básicos. Esses íons são 

adsorvidos pelo solo, o que permite que seu pH se eleve (BOYD, 1997). 

A maioria dos problemas de acidez pode ser resolvida a partir da calagem. 

Wainberg (2002) relaciona o pH à quantidade de calcário a ser aplicada no viveiro 

(Tabela 10). 

 

Tabela 10 – Relação entre pH e quantidade de calcário a ser aplicada 
pH do solo Quantidade de calcário (Kg/ha) 

Maior que 7,0 0 

7,0 – 6,5 500 

6,5 – 6,0 1.000 

6,0 – 5,5 2.000 

Menor que 5,5 3.000 

Fonte: WAINBERG (2002) 

 

Pignataro Filho (2003) reporta que o calcário deve ser aplicado na proporção de 

50% antes e 50% depois do processo de revolvimento do solo do viveiro.  

 

 Eliminação de Predadores e Competidores 

 

Após tratamento do sedimento do viveiro, tem início sua esterilização, que é de 

importância fundamental para erradicação de organismos danosos como predadores, 

competidores e patógenos; habitualmente são empregados erradicadores químicos, 

como hidróxido de cálcio, além de cloro em solução saturada (MAIA, 1993). 
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 Usualmente é aplicado cloro nas poças que restam após o esvaziamento do 

viveiro com a finalidade de eliminar peixes predadores e/ou competidores. O cloro em 

pó é diluído para ser aspergido nas poças. 

Os siris, animais freqüentemente encontrados em viveiros de engorda de 

camarão, causam prejuízo aos carcinicultores, porque aguardam os camarões na 

bandeja de alimentação para atacá-los. Durante a cloração, eles costumam sair do 

viveiro, ao qual retornam quando a concentração de cloro baixa, portanto é necessário 

recolhe-los manualmente. 

 

 Abastecimento do viveiro 

 

Um dos principais, senão o principal fator para sucesso de uma fazenda de 

camarão é a disponibilidade de água em quantidade e qualidade adequadas ao perfeito 

funcionamento dos ecossistemas de cultivo. 

O abastecimento do viveiro tem início após a evaporação do cloro; a entrada do 

viveiro deve ser protegida dos predadores, com tela. 

As fazendas também demandam água diariamente para repor as perdas por 

infiltração e evaporação. As perdas por infiltração dependem do tipo de solo do viveiro e 

a evaporação das características climatológicas da região. 

Nas fazendas de camarão localizadas no Nordeste brasileiro, usualmente são 

usadas taxas de renovação de água de 5 a 10% ao dia.

A água pode ser captada para a fazenda de cultivo através das marés, ou seja, 

na maré cheia a água adentra o canal de abastecimento e dela vai aos viveiros; ou por 

meio de bombeamento. 
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De acordo com Pignataro Filho (2003), sempre que possível deve ser adotado o 

sistema de abastecimento de água por bombeamento, uma vez que o abastecimento 

através das marés apresenta os inconvenientes de limitar a profundidade do viveiro e 

depender do ciclo da lua. Por sua vez a captação de água por bombeamento, implica 

gastos adicionais com energia elétrica. 

 

 Fertilização do Viveiro 

 

Ao fertilizar o viveiro, o produtor objetiva promover o desenvolvimento de 

alimento natural para as pós-larvas recém estocadas e para os camarões.  Enriquecer o 

viveiro implica em menor consumo de ração, uma vez que o aumento na quantidade de 

fitoplâncton na água dará início à cadeia alimentar até o camarão (WAINBERG, 2002). 

No viveiro, o desenvolvimento da cadeia alimentar do camarão tem início com o 

estabelecimento de uma comunidade fitoplânctonica. Águas usadas no abastecimento 

de viveiros podem ser pobres em macronutrientes essenciais às algas; nitrogênio ou 

fósforo costumam ser fatores limitantes 

 Povoamento 

 

Preparado o viveiro, ele está em condições de ser povoado para que tenha início 

um novo ciclo de cultivo. Esse povoamento é realizado com pós-larvas; no cultivo de 

Litopenaeus vannamei elas são adquiridas em laboratórios especializados. Nesses 

laboratórios a produção de larvas, é feita em duas etapas em dois setores:  



Revisão Bibliográfica 65

Paulo Eduardo Vieira Cunha

Maturação, responsável pelo acasalamento e desova; os machos e fêmeas são 

mantidos juntos, em tanques apropriados para o acasalamento; posteriormente as 

fêmeas ovadas são transferidas para os tanques de desova;  

Larvicultura: os náuplios recém eclodidos são transferidos para tanques com 

rígido controle de assepsia e temperatura, onde permanecem até atingirem o estágio de 

pós-larva. 

As pós-larvas provindas da larvicultura são cultivadas em tanques berçários por 

um curto período precedendo o início da engorda em viveiros. Os tanques berçários 

intensivos são circulares ou retangulares, dispostos em uma área aberta (SANTOS, 

2005). 

Antes de serem colocadas nos viveiros, as pós larvas devem passar por 

processo de aclimatação; esse fator é muito importante por minimizar o estresse das 

pós larvas, ocasionado pela brusca mudança de ambiente do laboratório para o viveiro 

de cultivo, com parâmetros físico-químicos diferentes (PINHEIRO, 2003).

De acordo com Santos (2005), esta preparação consiste basicamente na 

limpeza, desinfecção (solução de cloro ou ácido muriático a 10 %) e enchimento do 

tanque seguido da fertilização da água de cultivo (superfosfato triplo, fosfato 

monoamônia, calcário dolomítico). A alimentação nessa fase consiste de ração que 

pode ser ofertada de forma exclusiva ou em combinação com biomassa de Artemia ou 

carne triturada de molusco. 

Pinheiro (2003) destaca os seguintes passos antes da transferência das pós-

larvas para o viveiro de cultivo: 
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a) Aproximadamente três dias antes do povoamento, o produtor informa ao 

laboratório fornecedor de pós-larvas, a salinidade do viveiro e a quantidade de 

pós-larvas que deseja; 

b) Na fazenda, as pós-larvas são transferidas para recipientes equipados com 

sistema de aeração, cilindro de oxigênio e bomba; 

c) Os parâmetros físico-químicos (oxigênio dissolvido, temperatura, pH e 

salinidade) são controlados no berçário e no viveiro; 

d) O confronto das duas situações dá, ao produtor, condições de definir a 

velocidade da aclimatação. 

 

 Nutrição 

 

Quando, o cultivo de camarões marinhos é conduzido sob condições semi-

intensivas e intensivas há grande oferta de ração, para ser possível compensar o 

aumento de camarões estocados (MARQUES, 1997). 

A eficácia nutricional dos complementos está diretamente relacionada a 

formulação, conteúdo em nutrientes, capacidade de manuseio e estocagem, além de 

adequadas características como densidade, estabilidade, atratividade e palatabilidade 

(MAIA, 2004). 

Segundo Marques (1997), a ração deve ser administrada com cautela, em 

quantidade e freqüência tais que permitam ao camarão consumi-la rapidamente. 

Excesso de alimentos pode aumentar os custos de produção e causar sérios impactos 

no meio de cultivo e nas regiões adjacentes. 
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Atualmente, a forma mais comum de distribuição de ração é a partir do uso de 

comedouros fixos (bandejas), o que minimiza a desintegração e as perdas do alimento 

ministrado, comuns no processo de distribuição de alimento por arremesso. A ração é 

distribuída nas bandejas com auxílio de caiaques. 

Segundo Figueiredo et al. (2006), podem ocorrer perdas substância de ração 

mesmo quando se utilizam bandejas de alimentação. Para esses autores um 

espaçamento grande entre as bandejas, implica na oferta de grande quantidade de 

ração por bandeja, sendo parte do alimento transportado para fora do comedouro 

quando de sua submersão. 

De acordo com Kubtiza (2003), no cultivo intensivo de camarões, grande parte 

dos problemas com a qualidade da água é devida ao uso de alimentos de má qualidade 

e de inadequado manejo de alimentação. 

 

 Aeração 

 

No Brasil a aeração dos viveiros é fruto da influência taiwanesa em meados da 

década de 90, sob a alegação de maior estabilização dos parâmetros hidrobiológicos, 

redução das taxas de renovação de água e possibilidade de maior intensificação dos 

cultivos (CUNHA, P. 2004). 

Os viveiros de camarão são ambientes eutróficos e, sob determinadas 

condições, a respiração pode exceder a fotossíntese. Portanto, muitos desses 

ambientes dependem de aeração mecânica e da renovação de água para manter 

concentrações aceitáveis de oxigênio dissolvido e controlar metabólitos tóxicos, tais 

como amônia (NUNES, 2002). 
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Segundo Cunha, P. (2004), os aeradores são usados principalmente com o 

objetivo de prevenir a falta de oxigênio no ambiente de cultivo; esse fator ocasiona 

estresse e mortandade de camarões. Esse tipo de aeração é dito aeração de 

emergência. 

De acordo com Boyd (1989), concentrações de oxigênio dissolvido em torno de 5 

mg.L-1 podem ser consideradas ideais para o cultivo de camarões marinhos, com bons 

resultados e conversão alimentar. 

Kubtiza (2003) classifica as estratégias de aeração em quatro modalidades: 

 Aeração de emergência, os aeradores são ligados somente quando 

necessário. 

 Aeração suplementar, na qual a partir de certa biomassa ou taxa de 

alimentação, os aeradores são ligados todas as noites. 

 Aeração contínua, na qual os aeradores permanecem ligados o tempo 

todo. 

 Circulação de água, os aeradores são ligados nos horários de pico de 

fotossíntese com o objetivo de reduzir a estratificação térmica e química 

da água dos tanques e viveiros. 

Segundo Boyd (1997), a aeração cria correntes de água e os animais gastam 

energia para nadar contra a correnteza, energia essa que poderia ser utilizada para o 

seu crescimento. De acordo com esse autor, viveiros com aeração contínua 

apresentam maiores concentrações de sólidos em suspensão que viveiros sem aeração 

ou com aeração de emergência, em função da erosão que os aeradores provocam no 

fundo dos viveiros. 
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 Manutenção dos Taludes 

 

É importante proteger os taludes dos viveiros da erosão; para evitá-la os 

produtores fazem o enrocamento dos taludes com pedra ou conservam a mata ciliar 

que, através de suas raízes, auxiliam essa manutenção. Após cada despesca, 

normalmente os taludes são reparados no que se refere às ravinas decorrentes de 

processos erosivos. 

 

 Despesca 

 

O cultivo semi-intensivo de camarão Litopenaeus vannamei dura entre 90 e 130 

dias. Após o ciclo de cultivo, ou seja, quando o camarão atinge 12 g, finalmente o 

mesmo pode ser despescado. 

O procedimento de despesca geralmente ocorre no período noturno em função 

das grandes quantidades de gelo usadas: 1,2-1,5 kg de gelo para 1,0 kg de camarão 

(PIGNATARO FILHO, 2003). 

Segundo Lucien (2003), decidida a colheita, a alimentação dos camarões deve 

ser suspensa, por período que varia de 48 a 72 horas antes do processo de despesca, 

com objetivo de impedir que os camarões tenham o hepatopâncreas cheio, o que 

ocasiona aparência pouco atraente para o mercado. 

Para obter bom preço pelo produto, o camarão comercializado deverá apresentar 

a melhor qualidade. Manchas, sujeira na cavidade branquial e casca mole são defeitos 

que desvalorizam o produto. 
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Durante o processo de despesca são coletadas amostras para se avaliar a 

qualidade do camarão, uma vez que eles podem mudar durante a colheita. Um dos 

aspectos observados é a palatabilidade dos camarões; que é determinada pela 

presença de plânctons e/ou cianobactérias que podem conferir sabor desagradável ao 

camarão, o que desvaloriza o produto (LUCIEN, 2003). 

O método de colheita do camarão consiste na abertura da comporta de 

drenagem do viveiro, a qual é revestida por uma rede em forma de funil; para reter o 

camarão na passagem da água. Aproximadamente 10 kg de camarões são colhidos em 

caixas e levados para uma tina com água e gelo, onde o camarão morre por choque 

térmico. O camarão é pesado e transportado para a unidade de beneficiamento. 

Quando o camarão era encaminhado para o mercado externo – notadamente 

Estados Unidos e Europa – além de colocado no gelo, logo após sua captura, o 

camarão era tratado com metabissulfito de sódio, mediante a imersão por 

aproximadamente 15 minutos em solução a 1,25%. Esse procedimento tem como 

objetivo realizar a profilaxia contra o black spot, que é a locução utilizada para a 

ocorrência de uma reação química natural de descoloração do camarão e surgimento 

de manchas negras. Tais manchas são resultado do aparecimento de estruturas 

melamínicas formadas pela oxidação de compostos do tipo mono e polifenóis, através 

de reações enzimáticas em presença de oxigênio molecular. O metabissulfito age como 

inibidor do oxigênio e, por isso, é largamente utilizado no mundo todo para profilaxia 

desse problema (MAIA, 2004). 

No Rio Grande do Norte este procedimento não é mais utilizado, visto o camarão 

produzido ser comercializado no mercado interno, o qual não exige a adoção deste 

tratamento. 
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 Comercialização 

 

Após despecados, os camarões são acondicionados em caixas de isopor e em 

cada caixa são colocados 30 kg de camarão intercalados por camadas de gelo. Em 

seguida a produção é transportada através de caminhões baús para frigoríficos 

comerciais. 

Após beneficiado, o camarão finalmente está pronto para a comercialização. Por 

se tratar de um produto facilmente perecível, o camarão exige rigoroso manejo, o qual 

deve ser severamente seguido em todas as etapas do ciclo produtivo, nesta inclusa o 

processo de comercialização. 

 

3.2.3. Efluentes 

 

A carcinicultura, quando gerenciada de forma não sustentável, tem resultado em 

impactos negativos na qualidade dos corpos receptores de efluentes das fazendas de 

cultivo (CUNHA, P., 2004; BENASSI, 2003). Estes impactos são majorados para áreas 

estuarinas, quando as fazendas substituem as áreas de manguezais (TWILLEY et al, 

1999), tornando-se exportadores líquidos de nutrientes (BOYD; TUCKER, 1999; 

BURFORD et al, 2003). 

Segundo Cunha, P. (2004), outro aspecto que deve ser observado quando da 

avaliação do potencial impacto do lançamento de efluentes de carcinicultura em corpos 

receptores é da falta de tratamento antes de seu descarte. Ressalta-se que além da 

troca diária de água, os viveiros precisam ser esvaziados entre os ciclos de produção 

para que a despesca seja realizada. 
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Um dos fatores que contribuem para o não tratamento dos efluentes das 

fazendas de cultivo são as poucas formas de tratamento viáveis que, de acordo com 

Chamberlain (2003), são: o policultivo, o uso de bacias de sedimentação e a adoção de 

boas práticas de manejo como redução de insumos nutricionais, redução da erosão e 

melhora das concentrações de oxigênio dissolvido. 

As bacias de sedimentação, são exigidas pela Resolução CONAMA N. 

312/2002, como etapa intermediária entre a recirculação ou lançamento de águas 

servidas das fazendas de cultivo.  

De acordo com Nunes (2002), os efluentes de carcinicultura são ricos em 

nutrientes, matéria orgânica e material em suspensão na forma particulada ou 

dissolvida. Os materiais particulados são detritos orgânicos como fezes, restos de ração 

e fertilizantes. Os materiais solúveis são subprodutos inorgânicos da excreção dos 

animais; os nutrientes são derivados da ração não consumida, de fertilizantes 

empregados para estimular a multiplicação do fitoplâncton e de metabólitos gerados 

pelo camarão. 

Segundo Boyd (2003), em todo o ciclo de cultivo, os resíduos sólidos, como 

restos de alimento e fezes, acumulam-se no fundo dos viveiros e formam um depósito 

rico em matéria orgânica e em metabólitos de sua degradação, sendo que parte desses 

resíduos é drenada para fora do sistema na forma de efluentes. Durante a despesca, 

grande parte dos nutrientes e sólidos em suspensão tende a se concentrar nos últimos 

5 a 20% de água residual no viveiro (NUNES, 2002). 

Os efluentes dos viveiros tendem a se deteriorar ao longo do ciclo de cultivo, 

uma vez que aumentam a biomassa e concentração de metabólitos tóxicos que se 
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acumulam nos restos de ração dos viveiros (YAURI, 1997). De acordo com Buford et al. 

(2003) entre 70 e 80% da ração ofertada não é assimilada pelos camarões. 

Segundo Jayasinghe1 (1995) apud Yauri (1997) os níveis de DBO, nitrato, 

fosfato, sulfito e turbidez são muito altos em águas próximas às fazendas de cultivo. 

Ao serem descarregados em ecossistemas aquáticos naturais esses efluentes 

lhes impõem uma carga poluente, a qual pode sobrepujar a capacidade de assimilação 

natural desses sistemas, o que pode resultar na deterioração da qualidade da água dos 

corpos receptores de efluentes de fazendas de cultivo de camarão (BOYD, 1997). 

De acordo com Figueiredo et al. (2005), o lançamento de efluentes de 

carcinicultura, contribui para o assoreamento e para a eutrofização de corpos 

receptores. 

De acordo com Bricker et al. (1999), ecossistemas costeiros sofrem diversos 

problemas ambientais atribuídos ao excesso de nutrientes introduzidos em bacias de 

drenagem, incluindo o crescimento intenso e exclusivo de algas planctônicas e 

bentônicas, alterações na estrutura de comunidades e na degradação das funções do 

ecossistema. 

Nesse ambiente “contaminado”, em maior ou menor grau, é que os produtores 

de camarão marinho realizam suas atividades e que pouco ou nada podem fazer para 

diminuir os impactos negativos, tanto no próprio cultivo como na qualidade do produto 

processado (INSTITUTO DE CIÊNCIAS DO MAR, 2003). 

O rápido crescimento do cultivo intensivo de camarão em larga escala depende 

da utilização de ração, fertilizantes e outros aditivos químicos, tais como alcalinizantes e 

1 JAYASINGHE, J.M.P.K (1995) Regional study and  workshop on the environmental assessment 
and management of aquaculture development.TCP/RAS/2253. Country report: Sri Lanka, p. 357-376. 
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algicidas. As características do processo produtivo, com o consumo de diferentes 

insumos, apresentam emissões significativas de nutrientes para o meio ambiente, mais 

pouco significativas para metais pesados. 

São vários os impactos negativos do lançamento de efluentes de carcinicultura 

em corpos de água. Esses efeitos dependem de vários fatores, tais como: vazão de 

efluentes; composição química do efluente; e características do corpo receptor (taxa de 

diluição, tempo de residência e qualidade da água do mesmo (PÁEZ-OSUNA, 2001). 

Entretanto, é importante observar que o impacto da carga poluidora dos 

efluentes da despesca do camarão é maior, uma vez que todo o volume do viveiro de 

cultivo é lançado no corpo receptor em um curto espaço de tempo (FIGUEIREDO et al, 

2005; FIGUEIREDO et al, 2006). 

Dados provenientes do monitoramente de grandes fazendas de cultivo intensivo 

de camarão localizadas no estuário do Rio Jaguaribe, no Ceará, mostram que as 

fazendas sempre emitem fósforo, com diferenças de concentração entre entrada e 

saída variando de 0,06 a 0,18 mg.L-1 (ABREU; LACERDA; MARINS, 2003).  

Em outra fazenda da mesma região Figueiredo et al. (2005) encontraram 

resultados semelhantes em relação ao fósforo, estimando as emissões anuais desse 

nutriente em 9,2 kg.ha-1. Cunha, P. (2004), por sua vez ao monitorar os efluentes 

contínuos de uma fazenda localizada no Rio Grande do Norte, não encontrou diferença 

significativa nos teores de fosfato entre a água de abastecimento do viveiro e seus 

efluentes, porém observou uma exportação líquida de nitrogênio de 0,65 mg.L-1. 

Dados experimentais obtidos em fazendas de camarão australianas mostram 

concentrações efluentes de nitrogênio de 0,98 mg.L-1 e de fósforo de 0,13 mg.L-1 em 

viveiros de cultivo com taxas de renovação diária de água de aproximadamente 5% 
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(BUFFORD et al, 2003). Os valores de nitrogênio encontram-se bem acima daqueles 

estimados para fazendas do Ceará, enquanto os valores de fósforo são bastante 

semelhantes. 

Apesar da área relativamente pequena ocupada pela atividade em relação à da 

agricultura, por exemplo, e devido à possibilidade de consumo líquido de alguns 

nutrientes, a localização adjacente ao estuário pode potencializar os possíveis efeitos 

da atividade sobre a qualidade das águas. A emissão de nutrientes vai depender 

intimamente da taxa de renovação de águas das fazendas, a qual varia de acordo com 

o processo produtivo entre 5% e 10% do volume existente (ABREU; LACERDA; 

MARINS, 2003). 

Entretanto, devem ser levadas em consideração, as alterações no processo 

produtivos da atividade, os quais são bastante dinâmicos e,  portanto, necessitam 

monitoramento freqüente de seus balanços de nutrientes. Além disso, a grande 

variabilidade dos fatores de emissão para nitrogênio sugere a necessidade de estudos 

específicos, sobre o fluxo deste nutriente em fazendas de camarão. 

Segundo Páez-Osuna (2001), fazendas de cultivo extensivo produzem efluentes 

com qualidades superiores aos efluentes das fazendas de cultivo semi-intensivo, estas 

por sua vez apresentam efluentes menos poluídos que os das fazendas de cultivo 

intensivo. Fica claro, portanto, que quanto maior o grau de intensificação, traduzido por 

elevadas densidades de cultivo e uso maciço de rações e fertilizantes, maior serão as 

emissões de poluentes e contaminantes a partir de efluentes de viveiro de cultivo de 

camarão marinho. 

A preocupação para com a sustentabilidade da carcinicultura tem resultado em 

inúmeros estudos, os quais buscam a diminuição dos prejuízos ao meio ambiente e a 
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garantia do perfeito desenvolvimento do cultivo propriamente dito. Alguns destes 

estudos têm o propósito de medir a concentração de metais em espécies comerciais, 

avaliar níveis potencialmente perigosos para nutrição humana e fornecer suporte para 

monitoramento ambiental (SANTOS, 2005).  

De acordo com a mesma autora, a própria carcinicultura pode ser considerada 

uma fonte de metais para os corpos receptores de seus efluentes. Os fertilizantes 

utilizados como suplemento de nutrientes nos viveiros não são suficientemente 

purificados durante o processo de manufatura e assim podem conter várias impurezas, 

dentre elas os metais traço. Além dos fertilizantes, nos praguicidas e algicidas, os 

metais traço fazem parte, freqüentemente, de seus compostos ativos (GIMENO-

GARCÍA; ANDREU; BOLUDA, 1996; BOYD; MASSAUT, 1999). 

A aplicação de fertilizantes, na forma de uréia e superfosfatos, e a administração 

de ração, são as fontes dominantes de metais pesados para a atividade de 

carcinicultura. Segundo Nunes (2001), a aplicação de uréia e de superfosfato triplo é de 

40 e 10 kg. ha-1. ciclo de cultivo-1, respectivamente, significando 100 e 25 kg. ha-1. ano-1, 

respectivamente, considerando uma média de 2,5 ciclos produtivos por ano.  

As concentrações de metais pesados nos insumos empregados na carcinicultura 

foram determinados pelo Laboratório de Biogeoquímica Costeira do Instituto de 

Ciências do Mar (LABOMAR) da Universidade Federal do Ceará (UFC), através da 

determinação direta das concentrações de metais pesados nas diferentes rações e 

insumos utilizados na atividade, os quais foram coletados em diferentes fazendas 

daquele estado. É importante ressaltar a semelhança do manejo das fazendas de 

camarão localizadas no Ceará com as instaladas no Rio Grande do Norte, inclusive 

sendo ofertados para os camarões, insumos e rações dos mesmos fabricantes. 
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Para determinação dos teores de metais pesados, a equipe do LABOMAR 

analisou em triplicatas amostras de dez tipos de seis diferentes marcas de rações e três 

de fertilizantes, comumente utilizados na carcinicultura local. As análises foram 

realizadas por espectrofotometria de absorção atômica convencional de chama. Os 

resultados estão sumarizados na tabela 11. 

 

Tabela 11 – Concentração de metais pesados1,2 (µg.g-1 em peso seco) em amostras de 
rações e fertilizantes utilizados na carcinicultura do litoral nordeste brasileiro 

Insumo Cd Cu Pb Zn Hg
Ração A <0,01 31,4 ± 6,4 <0,01 145,9 ± 1,2 <0,01 
Ração B <0,01 6,5 ± 0,1 <0,01 63,2 ± 1,9 <0,01 
Ração C <0,01 32,8 ± 1,0 <0,01 79,7 ± 3,0 <0,01 
Ração D <0,01 55,8 ± 1,6 <0,01 69,3 ± 2,3 <0,01 
Ração E <0,01 27,7 ± 7,5 <0,01 81,8 ± 0,4 <0,01 
Ração E <0,01 41,4 ± 0,1 <0,01 81,9 ± 0,5 <0,01 
Ração G <0,01 31,1 ±5,6 <0,01 72,1 ± 1,1 <0,01 
Ração H <0,01 48,1 ± 9,9 <0,01 73,0 ± 0,6 <0,01 
Ração I <0,01 42,7 ± 0,3 <0,01 72,0 ± 1,1 <0,01 
Ração J <0,01 35,1 ± 13,1 <0,01 73,5 ± 2,1 <0,01 
Calcário <0,01 1,9 - 3,3 <0,01 9,0 ± 0,7 <0,01 

Superfosfato <0,01 2,0 ± 0,2 <0,01 45,7 ± 1,7 <0,01 
Fontes: 1- Santos (2005) para Cu e Zn; 2- Determinações (Pb, Cd e Hg) realizadas pelo Laboratório de 
Biogeoquímica Costeira do Instituto de Ciências do Mar, UFC. 

 

De acordo com os resultados obtidos nas análises dos insumos químicos e 

naqueles reportados na literatura sobre a concentração de metais pesados em 

fertilizantes, verifica-se que o aporte de metais pesados associados a estes insumos é 

muito pequeno. As maiores cargas são estimadas para o cobre (0,08 – 0,72 kg. ha-

1.ano-1). Outros metais pesados, como cádmio e chumbo, ocorrem normalmente como 

metais traço nestes insumos (LACERDA; SENA, 2005). As rações são a maior fonte de 

metais pesados, em função da maior concentração de cobre e zinco e da grande 
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quantidade normalmente usada na produção de camarão (LACERDA; SANTOS; 

MADRID, 2006). 

Além de pequenos aportes, grande parte desta carga será absorvida pela 

biomassa do camarão (cerca de 25%) e incorporada ao sedimento dos viveiros. 

Portanto, estima-se que em função das áreas relativamente pequenas utilizadas 

pela carcinicultura, e as baixas taxas de renovação de água, as cargas de metais 

pesados oriundos desta atividade são pouco significativas quando comparadas com as 

outras fontes antrópicas.

3.3. Fatores de emissão 

 

Os fatores de emissão são a expressão da emissão associada a uma unidade de 

atividade da fonte, portanto, reportam a quantidade de poluente equivalente emitida por 

unidade de atividade. Desta forma, expressam o quão impactante é uma dada atividade 

na emissão de poluentes (BRASIL; SOUZA JUNIOR; CARVALHO JUNIOR, 2009). 

Normalmente são usados fatores de emissão quando da impossibilidade e/ou 

limitação para medição direta da carga de poluentes, usando estes fatores para se 

estimar tais valores. 

Nos dias atuais, dada a grande preocupação mundial com o fenômeno do 

aquecimento global, os fatores de emissão têm sido bastante utilizados nas estimativas 

de emissão de gases de efeito estufa pelas diversas atividades. 

Como exemplo, pode ser citado o fator de emissão médio resultante da 

combustão da gasolina, o qual é 2,135 kgCO2/m3 gasolina. Este fator de emissão 
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depende da composição do combustível (e.g., o teor de álcool etílico anidro na 

gasolina) e das condições do motor (PROCONVE, 2004). 

Fatores de emissão também têm sido usados na determinação da carga de 

poluentes que aportam em corpos receptores como subsídio na determinação da 

capacidade suporte ou capacidade de carga de áreas costeiras. O uso de fatores 

decorre da dificuldade de serem quantificadas as cargas de poluentes para bacias de 

drenagem por medição direta (LACERDA; MAIA; MONTEIRO, 2008). 

De acordo com estes autores os primeiros estudos nos quais foram usados 

fatores de emissão para determinação da capacidade suporte de regiões costeiras, 

foram realizados nos Estados Unidos da América (EUA) pela Agencia de Proteção 

Ambiental (USEPA) e visavam definir os limites para iniciar os processos de 

eutrofização. Devido a abrangência e a ampla divulgação dos resultados pela USEPA, 

esta metodologia se difundiu rapidamente e hoje é aplicadas em várias partes do 

mundo. 

Cabe ressaltar que fatores de emissão têm sido usados com sucesso para 

estimativa de cargas poluentes em nível local (BARCELOS; LACERDA, 1994; MARINS; 

LACERDA; VILLAS BOAS, 1998, 1999), regional (LACERDA et al, 1995; LACERDA; 

MARINS, 1997; VAISMAN; LACERDA, 2003; LACERDA; SENA, 2005; LACERDA; 

MAIA; MONTEIRO, 2008) e global (NRIAGU; PACYNA, 1988; NRIAGU, 1989; 

PIRRONE; KELLER, NRIAGU, 1996; PIRRONE et al, 1998), e adotada como 

metodologia padrão de importantes agências ambientais (EUROPEAN 

ENVIRIONMENTAL AGENCY, 1999; NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 2000; 

UNITED STATES OF AMERICA ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2002). 



80 Revisão Bibliográfica

Paulo Eduardo Vieira Cunha

No Brasil os primeiros trabalhos que utilizaram a metodologia de fatores de 

emissão como subsídio para determinação da capacidade de suporte foram realizados 

nos estados do Rio Grande do Norte (LACERDA; MAIA; MONTEIRO, 2008) e Ceará 

(LACERDA; SENA, 2005). 

Quando não se dispõe de informação detalhada, há a opção de se utilizar fatores 

de emissão disponíveis na literatura. Neste caso é importante ter cuidado para 

empregar fatores mais próximos da realidade e, se possível, conservadores. São 

fatores conservadores aqueles que superestimem alguma emissão em razão do 

desconhecimento de alguma informação. (BRASIL; SOUZA JUNIOR; CARVALHO 

JUNIOR, 2009). 

Isto posto, sempre que possível deve-se determinar fatores de emissão que 

levem em consideração a realidade local, uma vez que, o fator de emissão para dada 

atividade será tanto melhor quanto mais informações se dispuserem a respeito da 

atividade em questão, 

Para a atividade de carcinicultura, existem fatores de emissão determinados para 

nutrientes – nitrogênio e fósforo (LACERDA et al, 2006; JACKSON et al, 2003; 

BUFFORD et al, 2003; Paez-Osuna et al, 1999; 2003) e metais pesados – cobre 

(LACERDA; SANTOS; MADRID, 2006). 

Estes fatores de emissão foram estimados com base nos dados provenientes do 

monitoramente fazendas de cultivo intensivo, situadas no estuário do Rio Jaguaribe – 

Ceará, Austrália e Golfo da Califórnia – México. Para tanto se usou a seguinte equação: 

 

FE = (Concp x Qanual )/106
                                                                                                   (Equação 1) 

 



Revisão Bibliográfica 81

Paulo Eduardo Vieira Cunha

Em que: 

 

FE = Fator de emissão (kg/ha.ano); 

Concp = Concentração média do poluente (mg/L); 

Qanual = Vazão específica anual de efluentes (L/ha.ano) 

 

Os fatores de emissão estimados para nitrogênio e fósforo para áreas estuarinas 

são descritos na tabela 12. 

Tabela 12 – Fatores de emissão de nutrientes (kg.ha-1.dia-1) em efluentes de viveiros de 
cultivo de camarão  

LOCAL/ELEMENTO NITROGÊNIO FOSFÓRO 

Litoral do Ceará1,2 0,47 0,05 

Austrália2,3,4 1,08 0,06 

Golfo da Califórnia (México)5 0,58 0,12 

Baixo Jaguaribe (Brasil)6 - 0.03 

Faixa de emissão 0,33 – 1,08 0,03 – 0,12 

Obs.: Inclui estimativa de 70% de N-orgânico. 
Fontes: 1 – ABREU; LACERDA; MARINS (2003); 2 – Taxa de renovação diária de água de 5 a 10%, 
profundidade média 1,0 m, 5 x 105 L. ha-1.dia-1 (ABREU; LACERDA; MARINS, 2003), inclui somente as 
concentrações de amônia, nitrato e nitrito; 3 - JACKSON et al. (2003); 4 – Taxa de desnitrificação de 
aproximadamente 5% (BURFORD et al, 2003); 5 - PAEZ-OSUNA et al. (1999; 2003); 6 – FIGUEREDO et 
al (2005). 

 

Entretanto, estes fatores de emissão são relativos ao método de cultivo de 

camarões praticado no início desta década, o qual se baseava na criação intensiva 

fundamentada na estocagem de grandes quantidades de camarão por área de viveiro e 

conseqüentemente no amplo uso de insumos produtivos, tais quais rações e 

fertilizantes e na aeração contínua dos viveiros de cultivo. 
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Cabe ressaltar que esta forma de cultivo foi modificada ao longo dos últimos 

anos e, portanto, estes fatores de emissão devem ser revistos, uma vez que podem não 

refletir as características atuais da carcinicultura local. 

 

3.4. Impacto de atividades em bacias de drenagem sobre a região costeira do 

Nordeste do Brasil 

A água constitui elemento indispensável às atividades desenvolvidas pelo ser 

humano: abastecimento doméstico e industrial, dessedentação animal, irrigação, pesca, 

aqüicultura, geração de energia, navegação, recreação e transporte de resíduos, entre 

outros usos legítimos.  

Esses diversos usos que o homem faz da água resultam em efluentes líquidos 

que retornam aos recursos hídricos, o que ocasiona sua poluição. 

A utilização de recursos hídricos pode gerar uma série de impactos negativos 

capazes de comprometer o equilíbrio ambiental e gerar conflitos entre os diversos usos 

da água, tanto do ponto de vista quantitativo como do qualitativo (EIGER, 2003). 

De acordo com Prado (1999), a partir do início do século passado, em função do 

elevado crescimento populacional e industrial, urbanização acelerada e uso e ocupação 

inadequados do solo, ocorreu um crescimento significativo da quantidade de resíduos 

que atingem os rios, o que resulta na degradação da qualidade de suas águas. 

Essa situação é mais delicada em áreas situadas em regiões áridas e semi-

áridas, e tende a se tornar mais grave em função do crescente uso da água, o qual 

decorre do aumento populacional, do uso mais intensivo do solo para fins agrícolas e 

da instalação de mais indústrias (op. cit.). 
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A administração atual dos recursos hídricos dos estados do semi-árido brasileiro 

tem sido fundamental para o uso sustentado desses recursos na região. A gestão por 

comitês de bacias tem propiciado a crescente sustentabilidade dos usos desses 

recursos. Entretanto, na esfera destes comitês, ainda não são abordados os impactos 

potenciais causados na zona costeira por atividade antrópicas localizadas em bacias de 

drenagem fora do litoral. Isto demonstra que o zoneamento e gestão de áreas costeiras 

ainda não são realizados de forma integrada, o que resulta conflitos de usos dos seus 

recursos hídricos. 

Diversos processos ambientais e atividades socioeconômicas realizadas na zona 

costeira são indiretamente afetados pelas atividades e usos das bacias de drenagem, 

mesmo quando distantes do litoral (LACERDA et al, 2002a). O exemplo mais 

significativo são bacias de drenagem que recebem efluentes de diferentes atividades 

urbanas e agrícolas e que possuem grande parte de seu fluxo controlado 

artificialmente.  Como resultado, as bacias inferiores costeiras formam um mosaico de 

condições ambientais que requer tratamento diferenciado no que diz respeito a seus 

usos potenciais, estratégias de exploração de recursos naturais, gerenciamento 

ambiental e preservação e conservação de seus recursos naturais (MARINS et al, 2002; 

LACERDA; MARINS, 2002).  

Um dos principais impactos gerados por atividades localizadas em bacias de 

drenagem que afetam a região costeira é o controle de fluxo por barragens para 

abastecimento de água. A construção de barragens e açudes geralmente resulta em 

uma diminuição significativa do fluxo fluvial a jusante, particularmente em períodos de 

estiagem, levando à concentração de substâncias presentes na água e ao desequilíbrio 

entre erosão e sedimentação ao longo do curso do rio e principalmente em sua região 
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estuarina (LACERDA; MARINS, 2002; MARINS et al, 2003; MARINS; DIAS, 2003). 

Seguem-se como principais vetores a agricultura, particularmente a agricultura irrigada 

que se utiliza de grandes quantidades de insumos, a pecuária, a carcinicultura, a 

urbanização seguida ou não de desenvolvimento industrial e as alterações nos usos do 

solo, geralmente ocorridas após a supressão da vegetação nativa. 

Além das pressões sobre o meio ambiente que resultam em alterações no 

quadro físico, estas distintas atividades antrópicas emitem para o meio ambiente 

diversas substâncias capazes de causar impactos negativos sobre a biodiversidade 

local, a qualidade dos produtos explorados na região (e.g. pescado) e eventualmente 

expondo populações humanas à concentrações elevadas de poluentes, resultando a 

médio prazo em depreciação significativa do capital natural de uma dada região. Neste 

cenário, os estuários e as regiões costeiras em geral, atuam como corpo receptor final 

destas substâncias. Isto, associado às mudanças hidrológicas e de uso dos solos, 

tornam estas regiões particularmente vulneráveis às atividades antrópicas instaladas 

em suas bacias de drenagem (LACERDA et al., 2002a). 

A sensibilidade das regiões estuarinas e costeiras aos impactos ambientais vai 

depender das características ecológicas e biogeoquímicas de cada região em 

particular, incluindo as próprias atividades humanas aí instaladas, isto é da capacidade 

suporte de determinada região às diferentes atividades antrópicas possíveis de serem 

nelas instaladas. Assim, rios intermitentes deverão ser regidos por limites sazonalmente 

mais restritivos quanto à liberação de efluentes urbanos e agrícolas, por exemplo. 

Da mesma forma, bacias afetadas por despejos urbanos e/ou agrícolas, poderão 

se tornar inviáveis para o desenvolvimento turístico e/ou de maricultura. Portanto, é 

necessário, o delineamento de indicadores consistentes da capacidade suporte de 
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áreas estuarinas e costeiras, indicadores esses capazes de fornecer cenários confiáveis 

à implantação de futuras atividades antrópicas. 

De acordo com Oishi (1996) o corpo de água é o receptor dos eventos que 

ocorrem na sua bacia de drenagem e fluem da bacia para o oceano. Portanto, de modo 

geral, exceção feita às atividades que alterem significativamente o ambiente físico – 

construção de estradas, píeres e portos e construção civil – a capacidade suporte de 

uma dada região costeira será o reflexo da qualidade ambiental de suas águas. O 

detrimento da qualidade das águas conduz a processos diversos de poluição, entre os 

quais a eutrofização, processos esses que resultam em significativa depreciação do 

capital natural de dada região, limitando seus futuros usos e dificultando o 

gerenciamento de seus recursos. 

A eutrofização caracteriza uma resposta ao aumento da concentração de 

nutrientes no meio disponível para absorção biológica, resultando em crescimento 

excessivo de biomassa de algas. Além de causar a exclusão competitiva de espécies 

nativas e alterações na estrutura das comunidades, a posterior degradação dessa 

grande massa de matéria orgânica, facilmente oxidável, resulta em uma depleção dos 

níveis de oxigênio e uma re-alimentação dos fluxos de nutrientes, levando a um ciclo de 

eutrofização recorrente (ESTEVES, 1988; CARIOCA; ARORA, 2004). A contaminação, 

particularmente por metais pesados, pode resultar na exclusão seletiva de 

componentes da biodiversidade local e, eventualmente, aumentar a exposição humana 

aos contaminantes (SALOMONS; FÖRSTNER, 1984). 

A qualidade das águas estuarinas será também função das especificidades 

hidrológicas e morfométricas dos estuários, particularmente do tempo de residência das 

águas e de sua capacidade de diluição, resultado da ação conjugada da maré e do 



86 Revisão Bibliográfica

Paulo Eduardo Vieira Cunha

fluxo fluvial e do volume do estuário (UNITED STATES OF AMERICA 

ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2002). A qualidade da água pode ser um 

excelente indicador do estado atual do sistema, particularmente em relação a sua 

capacidade suporte ou de carga, isto é a quantidade de agente estressor, no caso 

nutrientes e/ou contaminantes, que o sistema ainda é capaz de absorver sem perder 

suas características naturais.  

A distância entre um determinado estado do sistema em relação ao seu estado 

de referência – entendido como as condições naturais sem intervenção antrópica – 

resulta em um excelente indicador da vulnerabilidade do sistema. A figura 14 demonstra 

de forma generalizada que os efeitos do aumento da carga de um determinado 

estressor (∆Q1) são menores (∆E1) quando o sistema encontra-se próximo ao seu 

referencial natural.  
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Figura 14. Expressão teórica do efeito de um estressor sobre as propriedades de um 
ecossistema sob diferentes graus de capacidade suporte
Fonte: Adaptado de Salomons e Stigliani (1995). 

 

Quanto mais próximo da capacidade suporte, pequenas variações na quantidade 

do estressor (∆Q2) resultam em maiores efeitos sobre o sistema (∆E2) (SALOMONS; 

STIGLIANI, 1995). Portanto, para ser definido um índice de capacidade suporte ou da 

vulnerabilidade ambiental de um dado estuário, é necessário estimar-se as cargas 

totais de nutrientes e poluentes para sua bacia de drenagem e a capacidade de diluição 

e de depuração, seja por exportação do sistema fluvial ou segregação em 

compartimentos depósito de longo tempo de residência (SALOMONS; STIGLIANI, 

1995; UNITED STATES OF AMERICA ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 

2002; NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1993; 2000). 
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3.5. Contaminantes potenciais da região costeira 

 

Rios e estuários constituem parte fundamental nos processos de disposição dos 

resíduos gerados pela atividade humana. Logo, torna-se fundamental o conhecimento 

antecipado dos impactos negativos que podem ocorrer nestes ecossistemas em função 

do despejo de cargas poluidoras (EIGER, 1991). 

3.5.1 Cargas de nutrientes de origem antrópica e eutrofização de ambientes costeiros 

 

Os nutrientes são fundamentais para o ecossistema aquático, pois compõe a 

base de crescimento das algas e de toda a cadeia alimentar. Entretanto, a 

disponibilidade excessiva de nutrientes é bastante danosa ao meio. O principal impacto 

adverso do enriquecimento de nutrientes é a mudança do estado trófico do sistema. O 

estado trófico é definido pelo nível de nutrientes e está relacionado com o crescimento 

de algas e plantas aquáticas (produtividade primária e biomassa) que por sua vez, afeta 

a produtividade primária animal (produção secundária). O aumento do estado trófico 

induzido pelo homem é definido como eutrofização.  

Eutrófico – termo que pela vez primeira foi usado C. A. Weber em 1907, – em 

sua forma alemã Nährstoffreichere, significa bem nutrido ou rico em nutrientes. Esse 

termo foi usado em oposição a Nährstoffarme que significa mal nutrido para descrever 

as condições de nutrientes determinados pela natureza química dos solos pantanosos 

da Alemanha (HUTCHINSON, 1969; BRANCO; 1969; DUARTE, 1983). 
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“No Brasil, o termo eutrophicaton foi primeiramente usado pelo Professor Alfred Batch 

em 1956 em curso ministrado no DAE (Departamento de Águas e Esgotos), sob 

patrocínio do SESP (Serviço Especial de Saúde Pública). Em português quem primeiro o 

utilizou foi Samuel Branco no curso “Ecologia de Algas de Água Doce“ do Instituto de 

Botânica de São Paulo, e logo depois em publicações (1964, 1965)” (DUARTE, 1983, p. 

5). 

 

Foi Carlos Celso do Amaral e Silva quem, em 1972, propôs: 

  

“de uma maneira geral eutrofização significa para nós um processo natural, envolvendo 

um aumento de produtividade biológica de um corpo de água como seqüência da 

introdução de nutrientes originários de fontes naturais. Eutrofização acelerada, por sua 

vez, será entendida como conseqüência dos processos de adição de quantidades 

excessivas de nutrientes, decorrentes de atividade humanas, diminuindo de maneira 

radical o intervalo de tempo necessário para a ocorrência natural da passagem de um 

sistema oligotrófico para eutrófico” (p.4-5). 

 

Em 1910, ao estudar as algas de lagos suecos, E. Nalman foi quem primeiro 

alertou para a existência de uma relação direta entre fitoplâncton e nutrientes e “intuiu” 

que nitrogênio e fósforo seriam importantes fatores na composição e qualidade do 

fitoplâncton (DUARTE, 1983). 

Segundo Esteves (1988) eutrofização é o aumento da concentração de 

nutrientes, em especial de nitrogênio e fósforo, que acarreta aumento da produtividade 

do corpo de água, em função do crescimento excessivo da comunidade fitoplânctonica. 
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O crescimento das algas forma uma fina camada na superfície da água 

impedindo a penetração da luz solar, o que resulta na diminuição da atividade 

fotossintética e por conseqüência do nível de oxigênio do meio aquático, o que pode 

ocasionar a morte das espécies que habitam maiores profundidades. A decomposição 

da matéria orgânica pelas bactérias consume uma quantidade significativa de oxigênio 

acelerando o processo de hipoxia. 

Segundo Branco (1978), apesar da grande produção de oxigênio, o ambiente 

aquático torna-se carente deste elemento, o que dificulta a respiração dos peixes e das 

próprias algas, especialmente durante a noite. 

Em adição à depleção dos níveis de oxigênio dissolvido, o crescimento excessivo 

das algas pode aumentar o pH da água, uma vez que ocorrerá a remoção do dióxido de 

carbono do sistema pelo processo de fotossíntese, alterando o balanço ácido carbônico 

– carbonato. Como as algas são a fonte de alimento para os animais, a mudança na 

abundância relativa irá afetar a composição e diversidade destas comunidades. 

A eutrofização altera a qualidade da água, levando por conseqüência, a uma 

modificação da potabilidade e a um aumento drástico dos custos de tratamento. Por 

último, a eutrofização interfere nos aspectos recreacionais e estéticos dos recursos 

aquáticos devido à diminuição da transparência das águas, geração de odores 

indesejáveis e proliferação de organismos tóxicos, apresentando desta forma, sérias 

implicações sócio-econômicas.   

De acordo com Esteves (1988) a eutrofização pode ocorrer de forma natural ou 

artificial sendo que, na última, os nutrientes podem ter diferentes origens, entre as 

principais destacam-se esgotos domésticos, efluentes industriais e efluentes agrícolas. 
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Vale lembrar que o nitrogênio e o fósforo merecem destaque por participarem 

diretamente do metabolismo dos ecossistemas aquáticos. O nitrogênio participa da 

formação da proteína, um dos componentes da biomassa, já o fósforo é importante no 

armazenamento de energia e na formação da membrana celular (ESTEVES, 1988). O 

fenômeno da eutrofização, referido por Sawyer em 1944, apud Branco (1978), nos 

lagos de Winsconsin, a floração das algas acontece sempre que a concentração de 

Nitrogênio se eleva a 0,30 mg/L e a de fósforo a 0,01 mg/L, portanto em uma razão de  

30:1.  Por outro lado, a proporção desses dois elementos nos esgotos domésticos – 

que no caso em estudo constituíam a principal fonte de aporte de nutrientes – era de 

8:1. 

A maior ou menor concentração de nutrientes em um corpo de água depende de 

inúmeros fatores, sendo que a interação do mesmo com sua bacia de drenagem é o 

fator primordial na determinação das características de suas águas. 

Ecossistemas costeiros sofrem diversos problemas ambientais atribuídos ao 

excesso de nutrientes introduzidos em bacias de drenagem. Esses problemas, que são 

causados por uma complexa cadeia de eventos, variam espacial e temporalmente, mas 

podem ser atribuídos a um vetor fundamental que é a acumulação de nitrogênio e 

fósforo nas águas fluviais em seu caminho para o oceano (NATIONAL RESEARCH 

COUNCIL, 2000; TAPPIN, 2002). A figura 15 mostra a correlação entre a carga de 

nitrogênio para a bacia de drenagem e a produtividade primária em diferentes sistemas 

estuarinos e costeiros.  
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Figura 15. Carga anual de nitrogênio total versus produtividade primária planctônica em 
área costeira norte-americana, Chesapeake Bay 
Fonte: adaptado de Boynton et al (1995) e UNITED STATES OF AMERICA ENVIRONMENTAL 
PROTECTION AGENCY (2001). 

 

A figura 16 apresenta de forma simplificada o avanço do processo de 

eutrofização em águas estuarinas e costeiras de regiões temperadas e sua relação com 

o aumento da carga de nutrientes e a variação relativa do aumento das cargas de 

nitrogênio e fósforo.   
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Figura 16. Transporte de nutrientes e mudanças no estado trófico na região costeira 
Fonte: adaptado de dados originais de Rosenberg et al (1990); NATIONAL RESEARCH COUNCIL (2000) 
e UNITED STATES OF AMERICA ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (2001). 

 

A partir da análise da Figura 16 fica claro que em um primeiro momento, ambos 

nitrogênio e fósforo deflagram o processo de eutrofização. Com o avanço do processo, 

entretanto, a variação da carga de nitrogênio passa a ser o principal agente acelerador 

da eutrofização. Isto provavelmente ocorre porque as algas exigem quantidades muito 

maiores de nitrogênio do que de fósforo. 

Entretanto, sabe-se que algumas cianobactérias podem fixar o nitrogênio 

atmosférico, o que faz com que o fósforo possa, em determinadas condições, ser 

considerado o fator limitante, uma vez que o mesmo pode ser limitado, enquanto que o 

nitrogênio não, pois é captado a partir do ar atmosférico (BRANCO, 1978).  

Para cada tipo de organismo, existe certo grau de exigência em relação a cada 

elemento necessário a realização de seus processos vitais. Constituem problemas para 

o organismos, apenas os elementos que se encontram em quantidades limite, isto é 
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quantidades que se forem reduzidas não mais serão suficientes para permitir a vida do 

organismo naquele meio. Tais elementos são denominados fatores em mínimo ou 

fatores limitantes (BRANCO, 1978).  

O fator limitante não é um elemento nocivo ao organismo em questão, mas ao 

contrário é aquele que o limita por escassez em relação aos outros que estão 

presentes. Portanto, a remoção de qualquer elemento indispensável, seja ele 

nitrogênio, fósforo ou outro (luz, gás carbônico, etc.) produzirá queda na produção da 

comunidade fitoplânctonica.  

A abordagem empírica, relacionando cargas de nutrientes com eutrofização, tem 

sido realizada com sucesso em diversas áreas costeiras. Da mesma forma, também 

têm sido obtidas correlações significativas quando são utilizadas concentrações 

propriamente ditas, com resultados semelhantes. Portanto, o uso da variável carga de 

nutrientes pode substituir satisfatoriamente o uso de concentrações, particularmente 

naquelas áreas em que a disponibilidade de dados sobre concentração ainda seja 

escassa, caso do litoral do Nordeste brasileiro. 

A quantificação das cargas de nutrientes das bacias de drenagem, embora 

trabalhosa, é um processo possível de ser realizado, na maior parte do litoral do 

Nordeste do Brasil, uma vez que normalmente os inventários municipais possuem as 

informações necessárias. As principais atividades potencialmente geradoras de 

nutrientes e contaminantes do referido litoral são: águas servidas, incluindo esgotos não 

tratados, diretamente relacionados à população municipal; agricultura, particularmente 

devido ao uso de fertilizantes e praguicidas, pecuária e carcinicultura.  

A erosão de solos também pode contribuir para a emissão de nutrientes e metais 

pesados para as águas superficiais. Pólos industriais, que constituem importantes 
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fontes pontuais de poluição nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, ainda são 

insignificantes no litoral do Nordeste. Entretanto, áreas metropolitanas, como a região 

estuarina do Potengi, concentram certo número de indústrias, as quais contribuem para 

a degradação dos corpos receptores. 

 

3.5.2. Emissão de metais pesados de origem antrópica e contaminação de ambientes 

costeiros 

 

De acordo com Damasceno (1996), os metais pesados, em função de sua 

presença constante e dos efeitos prejudiciais à saúde humana e ao ambiente, são alvos 

de constantes estudos. 

Metais pesados são elementos químicos com densidade superior a 5 g.cm-3 ou 

peso atômico maior que 20, como o cádmio (Cd), chumbo (Pb), cobalto (Co), cobre 

(Cu), cromo (Cr), ferro (Fe), manganês (Mn), mercúrio (Hg), molibdênio (Mo), níquel 

(Ni), zinco (Zn) (MATTHEWS, 19842 apud LESTER, 1987). 

No entanto, o termo “metais pesados” é geralmente adotado para referir os 

metais associados à poluição e toxicidade, o que os leva a receber algumas vezes a 

alcunha de “metais tóxicos”, porém alguns desses elementos, tais como o cobalto, 

cobre, manganês, selênio e zinco são biologicamente essenciais aos seres vivos, 

sendo, portanto denominados de “metais traço” (LESTER, 1987; ALLOWAY, 1990). 

Embora os chamados metais pesados variem muito em suas propriedades 

físicas, químicas e biológicas, eles têm em comum a propriedade de formar complexos 

2 MATTHEWS, J. P. Control of metal application rates from sewage sludge utilization in agriculture. Crit.
rev. environ. control. v.14, p. 199. 1984  
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estáveis de coordenação, com variedade de radicais de ligação. Os metais pesados 

tendem a formar compostos mais estáveis com o enxofre e nitrogênio que com o 

oxigênio. A maioria dos metais pesados exerce efeitos biológicos através de 

grupamentos sulfidrílicos, porém eles podem combinar-se com outros grupos, 

especialmente em configurações de quelatos. O mercúrio e a prata, por exemplo, 

podem combinar-se aos grupamentos amino, imidazol, fosfato e carboxilato, e ainda 

aos agrupamentos sulfidrílicos; o chumbo pode ligar-se aos grupamentos fosfato e 

carboxilato. Um importante fator no papel das características físicas, químicas e 

biológicas dos metais pesados são os efeitos de sinergismo e de antagonismo. A 

interação entre produtos químicos ou, mais freqüentemente, entre um metal pesado e 

uma estrutura orgânica produz uma combinação mais tóxica – que traduz o efeito 

sinérgico. Em contraponto, a interação de um metal pesado e uma estrutura orgânica, 

pode reduzir o efeito tóxico e dar origem ao efeito antagônico. 

A presença destes elementos nas águas superficiais ou subterrâneas pode estar 

associada à mineração, à atividades industriais, à agricultura pelo uso indiscriminado de 

agrotóxicos, fertilizantes, corretivos do solo e lodos de estação de tratamento de 

esgotos (usados como condicionadores de solo), além da deposição de poluentes do 

ar, provenientes de grandes centros urbanos ou de distritos industriais (MOREIRA, 

2001). 

Os metais pesados são contaminantes ambientais com presença freqüente e 

ubíqua em vários efluentes de atividades humanas incluindo, efluentes industriais, 

urbanos e agropecuários. Além disto, são componentes naturais da deposição 

atmosférica, de solos, águas e biota. Portanto, mesmo sob condições de baixo 

desenvolvimento industrial, como no caso do litoral do Estado do Rio Grande do Norte, 
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alguns metais pesados podem se constituir em ameaças potenciais à biodiversidade e 

a qualidade dos recursos biológicos de determinada região, particularmente em bacias 

metropolitanas. 

Os metais pesados atingem os ecossistemas costeiros principalmente 

associados ao material particulado em suspensão e/ou dissolvidos na coluna de água 

dos sistemas fluviais e, ainda, por deposição atmosférica (SALOMONS; FÖRSTNER; 

MADER, 1995). 

A concentração destes metais nas águas superficiais são influenciadas por 

diversos fatores, entre os quais destacam-se a geologia da bacia de drenagem e as 

restrições químicas dentro do próprio sistema, sobretudo o equilíbrio entre material 

particulado e dissolvido. 

As características hidrogeoquímicas das regiões estuarinas e costeiras 

favorecem a deposição e acumulação de metais pesados que podem, assim, atingir 

concentrações elevadas, mesmo em áreas nas quais estão ausentes fontes pontuais 

significativas destes contaminantes (LACERDA, 1998). 

Os impactos ambientais causados pela liberação antrópica de metais pesados 

nos diversos ambientes naturais, é uma das grandes preocupações ecológicas atuais, a 

qual se reveste de maior importância, nos ambientes de maior interação com a 

população humana. 

A contribuição dos metais e seus íons a problemas de poluição causam 

preocupação, principalmente em função dos efeitos fisiológicos, mesmo a baixas 

concentrações. Esses elementos, por persistirem no ambiente por um período de tempo 

indefinido, podem causar perigo à saúde humana, uma vez que alguns metais se 
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bioacumulam (PORTO, BRANCO E LUCA, 1991). A tabela a seguir apresenta os 

principais metais pesados, fontes e possíveis efeitos sobre a saúde do ser humano. 

 

Tabela 13 – Principais metais pesados, fontes e possíveis efeitos a saúde  
Metal Fontes Efeitos 

Cádmio Carvão, mineração de zinco, 
galvanoplastia e fabricação de baterias 

Doenças cardiovasculares, hipertensão, 
problemas nos rins e destruição dos globos 

vermelhos do sangue 

Chumbo Fabricação de baterias, gasolina, 
munição e tubulação de água 

Danos ao cérebro e sistema nervoso central, 
problemas nos rins, fígado e sistema 

reprodutor, agente teratogênico 

Cobre 
Tubulação de água, algicidas, 

fungicidas, ligas metálicas e fabricação 
de eletro-eletrônicos 

Danos ao fígado e ao sistema renal 

Cromo Acabamento de metais e curtumes Carcinogênico na forma hexavalente 
Manganês Mineração e ligas metálicas Relativamente não tóxico 

Mercúrio 

Carvão, defensivos agrícolas, 
mineração de ouro, laboratórios 

médicos, farmacêuticos e odontológico, 
além de cerca de 80 tipos de indústria 

Distúrbios neurológicos e renais, dificuldades 
na divisão dos cromossomos e defeitos no feto 

Zinco Galvanização, baterias e plásticos 
Vômitos, desidratação, dores no estômago, 
náuseas, desmaios e descoordenação dos 

músculos 
Fonte: DAMASCENO (1996); DUARTE (1977); PORTO, BRANCO e LUCA (1991) 

 

Na região costeira do Brasil existem relatos de contaminação por metais pesados 

em várias regiões, como resultado das elevadas taxas de emissão por atividades 

industriais e urbanas concentradas nas bacias de drenagem desde a década de 80 

(MARINS et al, 2004).  

A contaminação por metais pesados no estuário do Potengi é bastante 

conhecida, tanto nos meios cientifico e ambientalista locais, como pela sociedade, 

como pode ser constatado no livro “Natal 400 anos depois” (PREFEITURA DA CIDADE 

DO NATAL, 1999), lançado pela Prefeitura Municipal na ocasião do quarto centenário 

da capital Potiguar, no qual é relatado que “a presença de metais pesados nas águas 
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do Potengi pode causar grandes danos a homens e animais, e põe em risco a cadeia 

alimentar e, com ela, a saúde da população.” 

Dentre os principais metais pesados de interesse ambiental, o zinco, o cobre, o 

cádmio, o chumbo e o mercúrio, estão presentes em efluentes antrópicos, mesmo 

quando da ausência de fontes pontuais industriais. Por exemplo, Machado et al. (2002) 

demonstraram o grande potencial de contaminação por estes metais, notadamente o 

Hg, o Cu e o Zn, oriundos da inadequada disposição final  dos resíduos sólidos urbanos 

em lixões.  Atividades agrícolas também são importantes fontes de cobre e zinco, uma 

vez que estes metais estão presentes como resíduos nos fertilizantes e fungicidas 

usados (PÁEZ-OSUNA et al, 2003). Esgotos domésticos e runoff urbano, também 

contribuem com cargas significativas de metais pesados para as águas superficiais 

(NRIAGU; PACYNA, 1988; NRIAGU, 1989).  

Entretanto, metais pesados não são poluentes normalmente presentes em 

efluentes de carcinicultura. Contudo, alguns metais traços, como zinco e cobre, fazem 

parte da composição de rações comerciais para camarão; também estão presentes 

como impurezas nos fertilizantes ou como princípio ativo em praguicidas (BOYD; 

MASSAUT, 1999; TACON; FORSTER, 2003). 

 

3.6. Emissões de nutrientes e metais pesados por outras fontes 

Neste item serão abordadas outras fontes naturais ou antrópicas de nutrientes e 

metais pesados para áreas costeiras, exceção feita à carcinicultura, atividade 

anteriormente descrita neste capítulo. A estimativa das cargas provenientes destas 



100 Revisão Bibliográfica

Paulo Eduardo Vieira Cunha

fontes permite avaliar a importância relativa da carcinicultura como fonte de nutrientes e 

metais pesados para a área de estudo. 

3.6.1. Fontes naturais 

 

De acordo com Mota (1988), a poluição resultante de processos naturais, 

geralmente, não resulta em impactos ambientais de grande magnitude, a não ser se os 

mesmos forem intensificados pelo homem. Isto se deve ao fato de os fatores de 

emissão para fontes naturais, serem de uma a duas ordens de magnitude menores, que 

os de fontes antrópicas (LACERDA et al, 2006). 

Dentre as fontes naturais de nutrientes e metais pesados para o estuário do 

Potengi, estão a denudação física e química do solo e a deposição atmosférica. 

 

3.6.1.1. Deposição atmosférica 

 

A deposição atmosférica pode representar um input ecologicamente importante 

de nutrientes e de substâncias tóxicas (entre as quais metais pesados) aos 

ecossistemas aquáticos em locais densamente industrializados (OISHI, 1996). 

A deposição atmosférica é função da área da bacia e da concentração de 

substâncias na deposição total (deposição úmida e seca) (MARINS; SILVA FILHO; 

LACERDA, 1996; SILVA FILHO; WASSERMAN; LACERDA, 1998).  

Carvalho Junior (2004) esclarece que a transferência direta de compostos 

juntamente com a precipitação é apenas um dos mecanismos de deposição 
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atmosférica, uma vez que a deposição seca é um fenômeno que ocorre naturalmente 

pela ação da gravidade ou pela ação do vento. 

A tabela 14 apresenta um sumário da deposição atmosférica medida em diversas 

amostragens ao longo do litoral brasileiro, baseada nas faixas de concentração 

encontradas em áreas isentas de contaminação ou pouco contaminadas, como é caso 

da área estuarina do Potengi. 

Vale lembrar que, para elementos não quantificados para o Brasil, são listados 

outros valores típicos de litorais de outras áreas do mundo pouco afetadas por 

atividades antrópicas. 

 

Tabela 14 – Deposição atmosférica média sobre diferentes regiões do litoral brasileiro e 
do mundo (mg.m-2.ano-1) 

Local N P Cu Zn Pb Cd Hg
Sudeste Brasil 80-30012,13 107  51 1,55 51 0,022 

Este USA 4708  0,283-3,59 9,33 2,79-153 0,49-0,53 0,036 
Oeste USA 504 0,58      
Norte Brasil  4-107      

Meio oeste USA 250-64010       
Litoral do Panamá  1,011 0,511 0,911    

Hong Kong  5,8  0,049    

Media mais 
provável 

100 8 1,7 5 6 2 0,03

1 - SILVA FILHO, WASSERMAN, LACERDA  (1998); 2 - LACERDA et al (2002b); 3 – LINDBERG, 
HARRIS (1981); 4 – SCHLESINGER; GRAY; GILLIAM (1982); 5 – BARCELLOS; LACERDA; CERADINI 
(1997); 6 – LACERDA; SALOMONS (1998); 7 - BRUNNER (1998); 8 – JOHNSON; LINDBERG (1998); 9 
– TANNER; WONG (2000); 10- BURNS (2004); 11 - GOLLEY et al (1978); 12 - MELLO (2001); MELLO 
(2003). 

 

Com base nas faixas de concentração da tabela anterior e na área da bacia é 

possível estimar a carga de nutrientes e metais pesados que adentram ao estuário 

através desta via. 
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Os valores, entretanto, devem ser corrigidos pelas respectivas taxas de retenção 

de nutrientes e metais pesados pelos solos da bacia inferior do Potengi, uma vez que 

parte da carga de origem atmosférica é retida nos solos e somente será mobilizada 

para a área estuarina a partir da denudação física e química dos solos. 

Burns (2004) baseado em dados de oito bacias do médio oeste americano 

apresenta uma taxa média de retenção de 63% do nitrogênio atmosférico em solos. 

Goley et al. (1978) relatam os seguintes percentuais de retenção em solos do istmo do 

Panamá: 70% para fósforo, 65% para cobre e 55% para zinco. Taxas de retenção de 

cerca de 60% para zinco, cádmio, chumbo, e de 10% para mercúrio, foram estimadas 

para a Baía de Sepetiba no estado do Rio de Janeiro (LACERDA et al, 2003; 

MOLISANI et al, 2004; MARINS; LACERDA, 2003). 

Por esse motivo quando do cálculo, a fração de deposição atmosférica retida nos 

solos deve ser incluída nas estimativas de carga originada da denudação física e 

química dos solos. 

 

3.6.1.2. Denudação física e química dos solos 

 

A lixiviação de solos naturais constitui importante fonte de nutrientes para águas 

superficiais. Este processo natural – que aumenta com a urbanização e a criação de 

áreas agrícolas – também é dependente do tipo de solo de uma dada bacia. Solos 

agrícolas e urbanos podem atingir taxas de denudação da ordem de 128 a 213 t de 

solo.km-2.ano-1, respectivamente (SCHLESINGER, 1997; GOUDIE, 1987). Em regiões 

tropicais a variabilidade tende a ser bem maior, com valores que oscilam entre 60 e 760 

t de solo.km-2.ano-1 (GREENLAND; HALL, 1977), com média de 130 t de solo.km-2.ano-
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1, para áreas de baixa declividade, como os tabuleiros costeiros nordestinos. Portanto, 

uma média de 128 t de solo. km-2. ano-1, com proposto por Goudie (1987), será utilizada 

para o cálculo da massa de solo perdida por denudação. 

Lacerda e Sena (2005), ao estimarem a capacidade suporte dos estuários do 

estado do Ceará, utilizaram uma média de 128 t de solo. km-2. ano-1, conforme proposto 

por Goudie (1987), no cálculo da massa de solo perdida por denudação. 

Emissões de nitrogênio de áreas naturais sob clima temperado, por exemplo, são 

estimadas em 75 a 230 kg.km-2.ano-1, com média de 133 kg.km-2.ano-1 (HOWARTH et 

al, 1996; HOWARTH, 1998). Para fósforo, emissões de áreas naturais variam de um 

mínimo sob clima temperado de 5 a 50 kg.km-2.ano-1 (HOWARTH et al, 1995; 

VALIGURA et al, 2000) e um máximo na bacia do Rio Amazonas de 230 kg.km-2.ano-1 

(HOWARTH et al, 1995). 

Parte das emissões naturais de nitrogênio pode ser transferida diretamente para 

a atmosfera durante o transporte para os cursos de água, principalmente por processos 

de desnitrificação e transformações dissimilatória de nitratos em ambientes sub-óxicos, 

típicos das margens alagadas de rios. O fósforo, entretanto, geralmente é transferido 

associado a partículas em suspensão, e apresenta comportamento praticamente 

conservativo; é transferido diretamente para os cursos de água e deles para a região 

costeira (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 2000).  

Embora bem menos importante que para os nutrientes, a mobilização de metais 

pesados dos solos naturais pode ser significativa dependendo da mineralogia e da 

composição química do solo (PROST, 1997). No caso do litoral nordestino, as baixas 

concentrações de metais presentes nos solos típicos da região, diminuem a importância 

relativa desta fonte (LACERDA; SENA, 2005). 
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As bacias inferiores do litoral nordestino incluem-se no domínio dos tabuleiros 

costeiros. Esta formação é caracterizada por uma superfície geomórfica típica, com 

topos planos concordantes, vales de fundo chato com vertentes íngremes e um sistema 

de drenagem dendrítico (SILVA, MENDONÇA, 1989). A litologia dos tabuleiros é 

formada por conglomerados, camadas e lentes de argilas, arenitos incosolidados e 

lentes de seixos, constituindo-se basicamente de sedimentos da Formação Barreiras 

(PEDREIRA, 1971; LIMA et al, 2000). Os solos são basicamente formados por oxisols 

e, em menor escala, por ultisols (SILVA, 1996), incluindo areias quartzosas distróficas, 

planosolos solódicos, podzólicos e latossolos vermelho-amarelo e solos aluvionais 

eutróficos ao longo dos cursos d’água (MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA, 1981; 

HIDROSERVICE, 1998; LIMA et al, 2000). 

A tabela 15 apresenta a concentração de nutrientes e metais pesados obtidos 

por diversos autores para os solos dos tabuleiros costeiros ao longo da costa do Brasil. 

De acordo com estes autores as concentrações de metais pesados em solos são 

variáveis e dependem do tipo do solo, origem geológica, textura e porosidade, além da 

cobertura vegetal. Infelizmente existe poucos levantamentos sobre as concentrações de 

metais pesados em solos dos tabuleiros costeiros nordestinos. Entretanto, existem 

estudos isolados para algumas regiões, o que possibilita a obtenção de faixas de 

concentração para os diferentes metais pesados e nutrientes de interesse. 
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Tabela 15 – Concentração de nutrientes e metais pesados em mg.kg-1 em diferentes 
tipos de solos litorâneos brasileiros e médias globais 

Solo Uso N9,10 P9,10 Zn Cu Pb Cd Hg
Caetés, RJ, 
Podzólicos8 Capoeira   29-36 14-17 25-26 0,7-0,8  

Caucaia, CE, 
Podzólicos4 

Vegetação 
natural   21-36 9-17 0,8-24 0,1-0,8  

Caucaia, CE, Areias 
distróficas4 

Vegetação 
natural 500 100     0,01-0,03

Caetés, RJ, 
Podzólicos8 

Culturas 
diversas   21-22 24-26 22-24 0,6-0,7 0,08 

Campos, RJ, 
Podzólicos1,3 

Culturas 
diversas   - - 0,8-18 <0,1-0,5  

Campos, RJ, 
Podzólicos1,7 

Cana-de-
açúcar   102-126 - 49-51 1,6-2,0 0,05 

Caetés, RJ, 
Podzólicos8 Pasto   70-109 22-25 28-31 0,7-0,8  

Campos, RJ, 
Cambissolo1,7 Pasto 900 100 102-105 9-17 46-53 1,7-2,0 0,06 

Litoral Nordeste 
Planosolos9,10 

Vegetação 
natural 500 500      

Litoral Nordeste 
Aluviais eutróficos,10 

Vegetação 
natural 900 500      

Solos agrícolas USA6    53 18,5 11 0,2 0,01 
Europa2    60 26 29 0,6 0,03 

1. SOUZA (2000); 2. SALOMONS, FÖRSTNER (1984); 3. DIAS, SOUZA, MONERATTI (2001); 4. 
LACERDA, SENA (2005); 5. HOLMGREN et al (1993); 6. GRIGAL, NATER, HOMANN (1994); 7. 
RAMALHO, SOBRINHO (2001); 8. RAMALHO, SOBRINO, VELLOSO (2000). 9. MINISTÉRIO DAS 
MINAS E ENERGIA (1981); 10. SILVA (1996). 

 

Nota-se, que os usos dos solos são mais significantes como fonte de variação na 

concentração de metais pesados que os tipos de solos propriamente ditos. Por 

exemplo, solos podzólicos vermelho-amarelo sob pasto ou agricultura de cana-de-

açúcar apresentam concentrações de zinco cerca de três a quatro vezes maiores que 

os mesmos solos sob vegetação natural. As concentrações de chumbo, embora em 

menor escala, também são maiores sob usos agro-pecuários. 

Diversos autores têm relatado este fenômeno, resultante do uso de insumos 

agrícolas, particularmente praguicidas e fertilizantes. Portanto, no cálculo das 

estimativas de transferência de metais pesados para o estuário do rio Potengi, serão 

utilizados apenas os valores relativos aos solos em áreas não antropizadas, 
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computando-se os demais valores como entradas referentes à atividade agropecuária 

(RAMALHO; SOBRINHO; VELLOSO, 2000; RAMALHO; SOBRINHO, 2001). 

De acordo com os dados da tabela 15 e considerando-se os tipos de solo da 

região, as concentrações de metais pesados admitidas como típicas da região estuarina 

do Potengi são: Zn (21-36), Cu (9-17), Pb (24-26), Cd (0,1-0,8) e Hg, (0,006-0,031); 

considerando-se os tipos de solo e suas respectivas áreas, excluindo-se as areias 

quartzosas distróficas, que apresentam concentrações bem menores de mercúrio 

devido as suas características texturais e de composição granulométrica e 

mineralógica, para as quais as concentrações utilizadas são de 0,006-0,018 mg.kg-1Hg.  

 No caso dos nutrientes, as concentrações são menos variáveis que para metais 

e são função fundamentalmente do tipo de solo. As concentrações são maiores em 

solos aluvionais eutróficos e podsolos que nos demais tipos. Para o cálculo das 

emissões de nutrientes, ao contrário dos metais, serão utilizadas as concentrações 

encontradas nos solos típicos da região Nordeste.  

 

3.6.2. Emissões de origem antrópica 

Segundo Mota (1988) as principais fontes antrópicas de poluição das águas 

superficiais são: esgotos domésticos; efluentes industriais; escoamento superficial, 

efluentes agropastoris; águas de drenagem de minas; e resíduos sólidos. 

A maior parte das emissões antrópicas de nutrientes e metais pesados para as 

bacias inferiores do litoral nordestino está relacionada à disposição inadequada de 

esgotos domésticos e de resíduos sólidos urbanos (LACERDA; SENA, 2005). 
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Entretanto para o caso de bacias com extensas áreas, sobretudo em regiões 

metropolitanas, como é caso da bacia inferior do Potengi, o runoff urbano pode 

contribuir com cargas significativas, sobretudo de metais pesados, assim como 

lançamento de efluentes industriais. 

Vale lembrar que embora a região estuarina do Potengi seja uma área 

metropolitana, diversas atividades do setor primário são historicamente desenvolvidas 

neste local, dentre as quais a carcinicultura, a agricultura e a pecuária, as quais podem 

contribuir significativamente para emissão de nutrientes e metais pesados para o 

estuário. 

 

3.6.2.1. Esgotos domésticos 

 

Com o nascimento dos primeiros núcleos urbanos, também surgiu a 

problemática da disposição das águas servidas geradas pela população, obviamente, 

com o passar do tempo e com o aumento das populações, o problema cresceu. Há 

muito se sabe que o esgoto sanitário lançado in natura no corpo receptor, acarreta uma 

série de problemas entre os quais, o principal é a depleção nos teores de oxigênio, 

através do consumo do oxigênio dissolvido disponível, utilizado para estabilização da 

matéria orgânica presente nos esgotos. 

Mesmo quando tratados, o impacto do lançamento de esgotos em corpos de 

água é motivo de grande preocupação para a maioria dos países. Uma série de 

legislações ambientais, critérios, políticas e revisões visam influir na seleção dos locais 

de lançamento e no nível de tratamento exigido para garantir que os impactos 
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ambientais provocados pela disposição destes efluentes sejam aceitáveis (CORRÊA 

OLIVEIRA; SPERLING, 2005). 

Outro importante aspecto da poluição das águas por esgotos está relacionado 

com o fator higiênico, associado às doenças de veiculação hídrica. Um corpo de água 

ao receber o lançamento de esgotos pode incorporar uma ampla gama de agentes 

transmissores de doenças. Este fato pode até não gerar impacto negativo na biota do 

corpo receptor, entretanto afeta alguns dos usos preponderantes da água, tais quais 

abastecimento doméstico e balneabilidade (SPERLING, 1996). 

A avaliação da presença de agentes patogênicos é realizada a partir do uso de 

microrganismos indicadores, entre os quais as bactérias do grupo coliforme são os mais 

utilizados. De acordo com Branco (1978), esta preferência se deve ao fato de os 

coliformes somente se reproduzem no intestino de animais homeotermos e não serem 

capazes de sobreviver por muitos dias na água. 

Segundo Blum (2003), o uso de microrganismos indicadores se baseia no 

princípio que a ausência destes na água implica também na ausência, ou presença em 

densidades não significativas de microrganismos patogênicos. 

Os patogênicos normalmente encontrados nos esgotos sanitários incluem as 

bactérias, protozoários, helmintos e vírus, os quais podem ocasionar uma série de 

doenças relacionadas com água, a partir das seguintes vias de contaminação: ingestão 

de água contaminada; contato com água contaminada; verminoses, tendo a água como 

um estágio no ciclo; transmissão através de insetos, tendo a água como meio de 

procriação. 

Entre os outros inconvenientes do lançamento de esgotos sanitários em corpos 

receptores, pode-se destacar a eutrofização, que ocorre em função do aporte de 
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nutrientes, notadamente nitrogênio e fósforo e a contribuição de elementos 

potencialmente tóxicos, dentre os quais os metais pesados.  

A liberação de nutrientes, e em menor escala de metais pesados, para o meio 

ambiente através de águas servidas é uma das principais fontes de emissão destes 

elementos para estuários e águas costeiras, particularmente em regiões de elevada 

densidade populacional, como é o caso da região estuarina do Potengi, na qual esta 

inserida a capital, cidade com maior população do estado – Natal. As cargas de 

nutrientes e metais pesados recebidas por uma bacia de drenagem, através do 

lançamento de esgotos domésticos é diretamente proporcional à densidade 

populacional. 

A figura 18, por exemplo, relaciona a carga total de nitrogênio oriundo de fontes 

não pontuais – quando da inexistência de Estações de Tratamento de Esgotos – ETE’s, 

caso dos municípios localizados no Estuário do rio Potengi –, com a densidade 

populacional de regiões costeiras do litoral ocidental do Atlântico Norte.  
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Figura 18. Relação entre densidade populacional e emissão de nitrogênio por fontes 
não-pontuais para diferentes áreas costeiras no litoral do Oceano Atlântico Norte  
Fonte: Adaptado de SMITH, ALEXANDER, WOLMAN (1997). 

 

A partir da análise da figura, fica clara a íntima relação entre os dois parâmetros 

(densidade populacional e carga de nitrogênio), o que torna possível serem estimadas 

as cargas totais a partir de dados extraídos de censos populacionais. Portanto, 

abordagens quantitativas de estimativas de cargas que levem em consideração a 

variável densidade populacional tendem a produzir resultados bastante consistentes. 

Smith, Alexander e Wolman (1997), referiram que outras metodologias podem 

ser usadas na estimativa de cargas oriundas de esgotos domésticos, como por 

exemplo, procedimentos baseados no consumo de água e na emissão per capita.  

Portanto, três abordagens podem ser utilizadas nas estimativas das cargas de 

nitrogênio e fósforo para a área de estudo: 1ª.) levando-se em consideração a 

composição média destes elementos em águas servidas e o gasto médio de águas pela 

população (ABREU; LACERDA; MARINS, 2003); 2ª.) utilizando-se as equações de 
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Howarth et al. (1996) e Howarth (1998) e Smith, Alexander e Wolman (1997) que 

relacionam densidade de habitantes com a carga de nitrogênio e fósforo emitida; e 3ª.) 

utilizando-se os fatores de emissão de nutrientes e metais pesados por habitante 

estimados por Barcellos; Lacerda (1994); Bidone (2000) e Bidone e Lacerda (2002). 

Uma observação importante é que a maior parte dos fatores de emissão, 

independente do tipo de cálculo utilizado para sua geração, foram baseados em 

condições existentes em países desenvolvidos, portanto, provavelmente, com as 

emissões superestimadas quando aplicados em áreas de baixo índice de 

desenvolvimento econômico, como os municípios situados no Estuário do Potengi. 

Por exemplo, os valores aceitos para descarga de águas servidas (SPERLING, 

1996; ABREU; LACERDA; MARINS, 2003), provavelmente são o limite superior dos 

valores efetivamente existente para áreas pouco desenvolvidas, principalmente sob 

clima semi-árido, o que resulta em super-estimativa das cargas de nutrientes e metais 

pesados para águas superficiais. Uma vez que o estudo da capacidade suporte deve 

sempre levar em consideração a pior hipótese para gerar situações de segurança 

ambiental, são mantidos os cálculos superestimados. Além disso, projeções de cenários 

futuros, via de regra, levam em consideração a melhoria nas condições de 

desenvolvimento humano. 

Imhoff e Imhoff (1986) ressaltam que a concentração das substâncias existentes 

nos esgotos depende do consumo per capita de água, dos hábitos alimentares da 

população e da existência ou não de águas pluviais misturadas ao esgoto. Portanto, 

para estimativa razoável das cargas de nutrientes e metais pesados para o estuário do 

Potengi é imprescindível a utilização de dados que reflitam a realidade local. 
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Como relatado anteriormente, a liberação de nutrientes e metais pesados para o 

meio ambiente através da disposição inadequada de águas servidas é uma das 

principias fontes antrópicas desses poluentes para estuários e águas costeiras. A 

exportação de nutrientes e metais pesados, por esta via, é diretamente proporcional à 

densidade populacional e está relacionada à exportação de fontes não pontuais, isto é 

quando da inexistência de estações de tratamento de esgotos. 

No caso da região estuarina do Potengi, foram considerados os percentuais de 

tratamento de esgotos dos municípios que compõem a referida região, os quais, de 

acordo com os dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) 

(2006), são de 1,79%, 15,66% e 42,85% para Macaíba, Natal e São Gonçalo do 

Amarante, respectivamente. Cabe destacar que todas as Estações de Tratamento de 

Esgotos atualmente em operação na região estuariana do Potengi são variantes do 

sistema de lagoas de estabilização. 

Isto decorre do fato de o uso de lagoas no tratamento de efluentes ser uma 

solução simples e de baixo custo, desde que haja disponibilidade de área com 

topografia adequada e com custo acessível, o que anos atrás era o caso do estuário do 

Potengi. Conforme relatado anteriormente o tipo de tratamento de esgotos realizados 

na área de estudo, consiste basicamente em tratamento em nível secundário (biológico) 

a partir de sistemas de lagoas de estabilização, sobretudo por lagoas facultativas, 

sistemas australianos e lagoas aeradas (COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO 

RIO GRANDE DO NORTE, 2004). As figuras a seguir apresentam fotografias de 

algumas estações de tratamento de esgotos operadas pela Companhia de Águas e 

Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN) no município de Natal. 
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Figura 18. Foto de lagoa aerada da 
ETE do bairro das quintas, Natal/RN.

Figura 19. Foto área da ETE ponta 
negra, Natal/RN. 

Fonte: CAERN (2004).                                           Fonte: CAERN (2004).  
 

3.6.2.2 Escoamento superficial urbano (runoff) 

 

As águas provenientes do escoamento superficial urbano podem ter influência 

significativa na qualidade dos corpos receptores. Essa influência se processa na forma 

de impactos negativos, principalmente no tocante à carga poluidora carreada pelo 

escoamento superficial. 

Os fatores hidráulicos, tais como a impermeabilização do solo e a natureza do 

sistema de drenagem, determinam a magnitude do escoamento superficial urbano, o 

qual, segundo Oishi (1996), tem aumentado em função do aumento das áreas 

impermeabilizadas. A mesma autora refere que, portanto, as cargas de poluentes e 

contaminantes, geralmente aumenta em função do aumento da porcentagem de áreas 

impermeabilizadas. 

Segundo Tucci (1995), muitas vezes a qualidade das águas pluviais é 

semelhante a dos efluentes de sistemas de tratamento secundário de esgotos. De 

acordo com o mesmo autor, as características das águas de chuva dependem dos 
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seguintes fatores: limpeza urbana e sua freqüência; intensidade da precipitação e sua 

distribuição temporal e espacial; época do ano e usos e ocupações do solo na área 

urbana. 

O escoamento de águas de chuva carrega materiais orgânicos e inorgânicos em 

suspensão ou solúveis aos corpos receptores, o que aumenta o aporte de poluentes. 

Segundo Bollmann e Marques (2006), a origem destes poluentes é diversificada, 

podendo ser citados como contribuintes dos mesmos a abrasão e o desgaste de vias 

públicas pelo tráfego de veículos, o lixo acumulado nas ruas e calçadas, os resíduos 

orgânicos de pássaros e animais domésticos, as atividades de construção civil e óleos e 

graxas automotivas, entre outros.   

Há muito os núcleos urbanos são considerados como fontes de emissão de 

metais pesados para o meio ambiente. A lavagem dos telhados, paredes e ruas de uma 

cidade pelas águas de chuva, eventualmente pode chegar aos corpos receptores 

destas bacias hidrográficas; essas águas de chuva arrastam uma quantidade não 

desprezível desses contaminantes – notadamente se após longa estiagem sobrevém 

uma forte chuva. 

É importante lembrar que os referidos metais pesados são oriundos de materiais 

de construção civil, de automóveis (perda de borracha dos pneus, vazamentos de 

combustíveis, lubrificantes, fluídos hidráulicos e outros) e da deposição atmosférica 

sobre as superfícies.  

Com relação à qualidade das águas pluviais, os estudos desenvolvidos nesse 

sentido são bem significativos nos países desenvolvidos; porém, aqui no Brasil, esse 

estudo ainda é recente, e os trabalhos relacionados ao assunto são restritos.  Isso pode 

ser creditado à preocupação maior dada à quantidade dessas águas que, com a 
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crescente aglomeração das grandes cidades, têm causado inundações; ou pode ser 

devido ao desconhecimento que nessas águas podem ser encontrados poluentes, os 

quais podem contaminar os cursos de água; ou seja, um tipo particular de poluente, 

denominados contaminantes: os intoxicantes e os ou patogênicos. 

Sorme e Lagerkvist (2002), por exemplo, estudando fontes de emissão de metais 

pesados que chegam a uma estação de tratamento de esgotos projetada para 630.000 

habitantes da Suécia, estimaram a contribuição relativa de metais pesados do 

escoamento superficial à carga total de metais pesados absorvidos pela estação,  a 

saber 1%, 18%, 13% e 36%, para Cd, Cu, Pb e Zn, respectivamente, o que mostra a 

importância desta fonte sobre o total das emissões urbanas destes poluentes. 

Para o cálculo da carga total de metais pesados gerados por escoamento 

superficial urbano, serão utilizados os procedimentos propostos por Davis, Shokouhian 

e Shubei (2001), com adaptação dos parâmetros relevantes à realidade urbana do 

Nordeste brasileiro. 

Para tanto, foi assumida: área média de 50 m2 por domicílio, distância de 24.000 

km percorridos por veículo anualmente, e a precipitação média anual de cada município 

que compõe a área de estudo (LACERDA; SENA, 2005; LACERDA; MAIA; MONTEIRO, 

2008). Os dados demográficos relevantes foram extraídos do INSTITUTO BRASILEIRO 

DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE, 2007a), enquanto que as informações 

referentes à frota de veículos foram fornecidas pelo Departamento Estadual de Trânsito 

do Rio Grande do Norte (DETRAN-RN, 2007). 

Nas estimativas de emissão de nitrogênio e fósforo, foram utilizadas as 

concentrações relatadas por National Research Council (2000), aplicando os níveis de 
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precipitações anuais relevantes para cada bacia, junto às áreas urbanas de cada 

município (IDEMA, 2005).  

 

3.6.2.3 Resíduos Sólidos 

 

Segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, realizada em 2000 e 

divulgada pelo IBGE em 2002, das 12.528 toneladas de resíduos sólidos gerados 

diariamente no Brasil, 47,1% são depositadas em aterros sanitários, 22,3% em aterros 

controlados e 30,5% em lixões. No entanto, em termos de municípios, 63,6% deles 

ainda abandonam seus resíduos em lixões, 32,2% em aterros adequados – 13,8% em 

aterros sanitários e 18,4% em aterros controlados – e 5% das localidades não 

informaram o destino de seus resíduos. O IBGE enfatizou ainda que entre os anos de 

1989 e 2000, houve um avanço de apenas 10,7% na melhoria da disposição final de 

resíduos sólidos no Brasil. 

Conforme relatado, a questão dos resíduos sólidos no Brasil está muito distante 

da situação ideal, uma vez que são poucas as cidades brasileiras que dão destino 

adequado aos seus resíduos sólidos urbanos. Segundo Contrera (2003), a disposição 

de resíduos em aterros sanitários é hoje uma das formas mais econômicas e 

adequadas para o tratamento e destinação final. Entretanto, pesquisas revelam que os 

aterros tradicionais são projetados e monitorados de forma imprópria para a proteção 

das águas subterrâneas (GADOTTI, 1997). 

O impacto dos resíduos sólidos na qualidade das águas se dá através de seu 

lançamento ou arraste para os corpos receptores. Outro sério dano ocasionado pelo 

lixo aos recursos hídricos são os líquidos percolados, que por carreamento superficial 
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ou infiltração atingem águas superficiais e subterrâneas, causando deteorização em 

virtude de sua elevada carga poluidora (SALVADOR, 1990). 

A grande quantidade de matéria orgânica presente nos resíduos domiciliares, a 

umidade própria dos resíduos, a infiltração de águas de chuvas e as atividades 

microbiológicas, fazem com que seja produzido no interior dos aterros os líquidos 

percolados (CONTRERA, 2003). 

De acordo com Schalch e Leite (2000), a umidade que se desprende do lixo 

arrasta consigo substâncias sulfuradas, nitrogenadas, cloradas e tóxicas, formando o 

chorume, que, sobretudo nos períodos chuvosos, juntam-se às águas pluviais, podendo 

gerar escoamento superficial ou infiltrar no solo na forma de percolado.  

Poucos são os sistemas de tratamento de líquidos percolados; os referidos 

sistemas, basicamente são fundamentados em tratamento convencional, principalmente 

lagoas de estabilização, facultativas ou aeradas (CLARETO, 1997). 

 Recentemente outras formas de tratamento do líquido percolado têm sido 

pesquisadas, entre as quais destacam-se sistemas de lodos ativados (MOSER, 2003), 

filtro biológico anaeróbio, reatores anaeróbios (com biomassa autoimobilizada e com 

biomassa imobilizada em espuma de poliuretano) e aeróbios operados em batelada 

seqüencial (CONTRERA, 2008). 

A alta carga orgânica e a complexa composição do líquido percolado podem 

comprometer a qualidade da água, seja através de deflúvios para os corpos de água 

superficiais, ou através de infiltração para os lençóis subterrâneos (SCHALCH, 1984). 

O lixo é uma fonte extremamente importante de metais pesados, devido, entre 

outras causas, às enormes quantidades de resíduos sólidos geradas pelas populações 

humanas. Os teores de metais pesados presentes nos resíduos sólidos urbanos são 
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função do sítio geográfico, da metodologia de coleta e da amostragem do resíduo e do 

método de análise química (OLIVEIRA, 2001). 

De acordo com Amorim e Cunha (2005), metais pesados como chumbo, 

mercúrio, cádmio, arsênio, cromo, zinco e manganês, estão presentes em diversos 

tipos de resíduos sólidos urbanos, entre eles: lâmpadas, pilhas, baterias, tintas, 

produtos de limpeza, óleos lubrificantes, solventes, embalagens de aerossóis, 

amálgama usada em consultórios odontológicos, materiais fotográficos e radiográficos, 

embalagens de produtos químicos, praguicidas como fungicidas, herbicidas e 

inseticidas, componentes eletrônicos, produtos farmacêuticos, latarias de alimentos, 

entre outros. 

Castilho Junior (1989), que analisou onze tipos de resíduos sólidos urbanos que 

continham metais pesados: plásticos, pilhas, vidros, metais, papeis, madeira, borracha, 

couro, trapos e matéria orgânica, relatou os seguintes teores (mg/kg) de metais 

pesados nos resíduos sólidos brasileiros: 0,2 (Hg); 3,0 (Cd); 224,5 (Pb); 316,0 (Zn); 

156,0 (Cu); 12,0 (Ni); 68,0 (Cr). 

De acordo com o mesmo autor, em função da contaminação pelos finos, a fração 

orgânica aparece como fonte principal dos metais pesados – Ni, Hg, Cu, Pb, Zn; os 

plásticos são a fonte principal de cádmio; O Pb e o Cu se manifestam em grandes 

quantidades nos metais ferrosos; e o papel3 é fonte de chumbo. D’Almeida et al. (1995) 

relatam que as pilhas são classificadas em função de seus sistemas químicos, e que 

mais de um tipo de metal pesado pode ser encontradas em diversas categorias de 

3 Na verdade, a tinta de impressão é a fonte de chumbo dos papéis. De acordo com Mendonça (2003), o 
teor de chumbo diminuiu bastante nas tintas utilizadas atualmente. 
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pilha. As lâmpadas fluorescentes contêm cerca de 15 mg de mercúrio na sua 

composição. 

O chorume gerado pelos resíduos sólidos contém elevadas concentrações de 

metais de relevância ambiental, tais como chumbo, cádmio, cobre, mercúrio e zinco e 

também de nutrientes potencialmente geradores de eutrofização. Com relativa 

freqüência o chorume escorre diretamente para os corpos de água adjacentes ou pode 

ser lixiviado para as águas subterrâneas, seja devido à falta de um manejo apropriado, 

seja pela escolha inadequada da localização dos lixões.  

Para realizar uma estimativa das emissões de metais pesados oriundos da 

disposição de rejeitos sólidos, foram utilizados os fatores de emissão apresentados por 

Nriagu e Pacyna (1988), que propuseram faixas dos níveis de emissão. 

Após longa pesquisa bibliográfica, Infelizmente, na literatura não foram 

encontrados fatores de emissão para o fósforo, o que impede o cálculo de suas 

emissões. Entretanto é provável que a contribuição do fósforo por esta fonte seja pouco 

significativa, uma vez que a disposição de rejeitos sólidos urbanos não tem sido 

considerada em estudos sobre a dinâmica de fósforo em áreas urbanas. 

As emissões totais desta fonte são diretamente proporcionais à produção de lixo 

pelas populações das diferentes cidades localizadas na bacia de drenagem. 

Para o cálculo da quantidade de resíduos sólidos gerados, devem ser 

consideradas as populações dos municípios estudados de acordo com estimativas do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e produção per capita em kg de lixo.hab-
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1.dia-1 para Macaíba, Natal e São Gonçalo do Amarante respectivamente (BRASECO, 

2007; SILVA et al, 2001; URBANA, 2007 (informação pessoal)4). 

 

3.6.2.4. Efluentes Industriais 

 

De acordo com a NBR 9.800/1987, efluente líquido industrial é o despejo líquido 

proveniente do estabelecimento industrial, compreendendo: emanações do processo 

industrial, águas poluídas de refrigeração, águas pluviais poluídas e esgoto doméstico. 

Segundo Mierzwa e Hespanhol (2005), na indústria a água pode ter as seguintes 

aplicações: matéria-prima; fluido auxiliar; geração de energia elétrica; fluido de 

aquecimento e/ou resfriamento; e transporte e assimilação de contaminantes. 

Sperling (1996) relata que a vazão de efluentes provenientes dos despejos 

industriais é função do tipo e porte da indústria, processo, grau de reciclagem e 

existência de pré-tratamento dentre outros aspectos. De acordo com Mota (1988) as 

características físicas, químicas e biológicas do efluente líquido industrial são variáveis 

com o tipo e porte da indústria, com o período de operação, com a matéria-prima 

utilizada e com a reutilização de água. 

Isto posto, conclui-se que as características quantitativas e qualitativas dos 

despejos industriais variam com o tipo da indústria e com o processo industrial utilizado. 

De uma maneira geral muitas indústrias consideravam o tratamento de seus 

efluentes como um custo adicional sem retorno, o que as levavam a descartá-los in

natura no ambiente.  

4 URBANA. Percentual de lixo coletado na cidade de Natal. Mensagem recebida por 
pauloeduardovc@gmail.com em 31 ago. 2007. 
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Entretanto, a legislação ambiental, a maior fiscalização dos órgãos e agências 

ambientais, a pressão da opinião pública e principalmente as exigências atuais de 

mercado, foram responsáveis pela mudança de visão ocorrida nos últimos anos 

(BELTRAME, 2000). Portanto, atualmente grande ênfase é dada à minimização da 

geração de efluentes, bem como ao seu tratamento e possível reuso. 

Cabe ressaltar que, mesmo que tratados, grande parte dos efluentes industriais 

apresentam em sua composição elementos, que quando dispostos em corpos de água, 

podem ocasionar danos a biota e a saúde humana.  

De acordo com Braile e Cavalcanti (1979), os metais pesados são os 

constituintes que mais preocupam quando do lançamento de despejos industriais.  Em 

função atividade desenvolvida pela indústria, a água residuária industrial, bem como o 

lodo proveniente da estação de tratamento de efluentes, podem conter elevadas 

concentrações de alguns desses metais. Certas atividades industriais geradoras em 

potencial de efluentes com elevadas concentrações de metais pesados são as 

indústrias de curtume, galvanoplastia, metalúrgicas e de tintas. 

Como forma de incentivar o desenvolvimento do setor secundário no estado na 

década de noventa, foi implementado o Programa de Apoio ao Desenvolvimento 

Industrial (PROADI), programa instituído pelo Governo do Estado do Rio Grande do 

Norte que oferece incentivos econômicos às empresas industriais que pretendam 

instalar-se no Estado. 

O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial (PROADI) concede 

incentivos econômicos equivalentes até 75% do valor do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS) mensal para as empresas instaladas em Distritos 
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Industriais ou no interior do Estado; e, para aquelas instaladas em Natal ou na Grande 

Natal, o incentivo é limitado a 60%. 

Por este e outro fatores foram implantadas varias unidades fabris no Rio Grande 

do Norte, inclusive no estuário do rio Potengi, ao longo do qual destacam-se 

basicamente dois parques industriais, cujos efluentes, são despejados no seu interior, 

quais sejam: Centro Industrial Avançado de Macaíba (CIA) e o Distrito Industrial de 

Natal  (DIN). As principais atividades industriais da região são: têxtil; laticínios; bebidas 

e alimentícias.  

O Distrito Industrial de Natal (DIN), o mais antigo distrito industrial do Rio Grande 

do Norte, está situado em uma área que abrange os municípios de Natal, São Gonçalo 

do Amarante e Extremoz.   

O sistema de tratamentos de efluentes líquidos do DIN originalmente foi 

projetado como um sistema de lagoas de estabilização em série, composto por uma 

lagoa anaeróbia seguida por uma lagoa facultativa secundária e duas lagoas de 

maturação; esse sistema previa o tratamento em conjunto dos efluentes do DIN e do 

esgoto doméstico proveniente de alguns conjuntos habitacionais próximos à área 

(CAERN, 1993). Entretanto, segundo Tinôco, Araújo e Marques Junior (2004), como as 

ligações de esgoto doméstico nunca foram concretizadas, o tratamento biológico ficou 

inviabilizado mediante a concepção do sistema. 

Por sua vez, o sistema reformulado, consta de 2 lagoas aeradas em série, 

seguidas de 1 lagoa de polimento e a essa unidade será incorporado um sistema de 

aeração forçada com 30 aeradores mecânicos (Figura 20). 
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Figura 20. Fotografia aérea do sistema de tratamento de efluentes do distrito industrial 
de Natal, composto por duas lagoas aeradas em série seguida por uma lagoa de 
maturação 
Fonte: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE (2004) 

 

O Centro Industrial Avançado (CIA) fica localizado no município de Macaíba, à 

margem da Rodovia BR-304, em uma área de aproximadamente 17 ha, em 32 lotes. Os 

efluentes gerados no CIA são encaminhados para a estação de tratamento, a qual é 

composta por duas lagoas aeradas em série, seguidas por uma lagoa de maturação. 

Convém destacar que antes de serem lançados nos sistemas de tratamento, os 

parâmetros físico-químicos dos efluentes das indústrias situadas no CIA e no DIN, 

devem ser ajustados às condições impostas pela Companhia de Águas e Esgotos do 

Rio Grande do Norte (CAERN), através de sistemas de pré-tratamento de efluentes. 

Tais condições estão apresentadas na tabela 16. 
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Tabela 16 – Parâmetros exigidos pela CAERN para recebimento de efluentes 
industriais 

Parâmetro Limite exigido pela CAERN
Temperatura <40°C 

pH Entre 6,0 e 9,0 
Relação DBO/DQO ≤ 4 

DBO ≤ 600 mg/L 
Cor ≤ 300 Uh 

Óleos e Graxas ≤ 75 mg/L 
Sólidos Totais ≤ 300 mg/L 

Sólidos Sedimentáveis ≤ 1 mL/L 
Diâmetro Máximo das Partículas ≤ 1,5 cm 

Sulfatos ≤ 500 mg/L 
Sulfetos ≤ 10 mg/L 
Fosfatos ≤ 15 mg/L 
Amônia ≤ 50 mg/L 

Fonte: TINOCO; ARAÚJO E MARQUES JUNIOR (2004) 
 

Além das indústrias implantadas nos parques industriais, anteriormente 

descritos, existem três plantas em operação na cidade de Natal, às margens do 

Potengi, que descartam seus efluentes no estuário. Estas indústrias promovem o 

tratamento e disposição final de seus efluentes. São elas Comercial de Laticínios de 

Natal Ltda (CLAN); Companhia de Tecidos Norte de Minas (COTEMINAS); e Nóbrega & 

Dantas S/A Indústria e Comércio (IDEMA, 2008). 

Vale citar, ainda, a existência de quatro curtumes na região, os quais foram 

embargados por decisão judicial, razão pela qual não serão considerados nas 

estimativas de emissão de metais pesados e nutrientes pela atividade industrial. 

Portanto, inexistem na área de estudo, atividades industriais geradoras em 

potencial de efluentes com elevadas concentrações de metais pesados, tais quais 

curtume, galvanoplastia, metalúrgica e de tintas. 
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 As tabelas 17 e 18 apresentam as características das indústrias presente no 

Centro Industrial Avançado (CIA) e no Distrito Industrial de Natal (DIN). 

 

Tabela 17 – Indústrias localizadas no Distrito Industrial de Natal (DIN) 

Indústria Atividade Efluentes 

CIA Brasileira de Bebidas – AMBEV Bebidas Industrial 

Guararapes Têxtil Fiação-Tecelagem e Acabamento Industrial

Capricórnio S/A Têxtil e Confecções Industrial

Nortex – Indústria e Comércio S/A Fiação-Tecelagem e Acabamento Industrial

Vicunha Nordeste S/A Fiação-Tecelagem e Acabamento Industrial

Textile IND. S/A Fiação-Tecelagem e Acabamento Esgoto 
Sanitário 

COATS Industrial Ltda Fiação Esgoto 
Sanitário

Liquigás Distribuidora S/A Envase e comercialização de GLP Esgoto 
Sanitário

Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda Envase e comercialização de GLP Esgoto 
Sanitário

Santa Clara IND. de Alimentos Ltda Moagem e torrefação de café Esgoto 
Sanitário

TECNIPLAS Nordeste Pláticos 
Reforçados Ltda Artefatos de plástico e fibra de vidro Esgoto 

Sanitário

Grantex Têxtil Fiação-Tecelagem e Acabamento de 
confecções 

Esgoto 
Sanitário

Fonte: IDEMA (2008) 
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Tabela 18 – Indústrias localizadas no Centro Industrial Avançado (CIA) 
Indústria Atividade Efluentes 

Simas Industrial de Alimentos S/A Alimentos Industrial 

F.Ikeda Indústria de Alimentos Ltda Alimentos Industrial

Multidia Indústria e Comércio S/A Alimentos Industrial

Banassu Indústria e Comércio Ltda Alimentos Industrial

Izzotin Indústria e Comércio Ltda Tintas Industrial

COTEMINAS – Cia de Tecidos do Norte de Minas Têxtil e Confecções Industrial 

Indústria de Bebidas Riogrande Envase de Água Mineral Industrial 

Calimam Nordeste S/A Beneficiamento de frutas Industrial 

AFICAl – A Ferreira Indústria e Comércio de alimentos 
Ltda Beneficiamento de mel Industrial 

Raros Agro-Indústria de Aromáticos Aromáticos Esgoto 
Sanitário

Nordeste Comércio e Indústria de Móveis Móveis Esgoto 
Sanitário

Toli Ltda Confecções Esgoto 
Sanitário

Asperbrás Nordeste Irrigação Ltda Equipamentos de 
irrigação 

Esgoto 
Sanitário 

Fonte: IDEMA (2008) 
 

As concentrações de poluentes e contaminantes, bem como as vazões das 

estações de tratamento de efluentes industriais foram determinadas pelo Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA/RN) no 

âmbito do Projeto Intitulado “Diagnóstico das Cargas Poluentes dos Efluentes que 

chegam ao Complexo Estuarino Potengi-Jundiaí”; os resultados obtidos estão 

sumarizados na tabela 19. 
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Tabela 19 – Características dos efluentes industriais da região estuarina do Potengi 

Origem Q
(L/s) 

N
(mg/L)

P
(mg/L)

Cu 
(mg/L)

Zn
(mg/L)

Cd
(mg/L) 

Pb
(mg/L) 

Hg 
(mg/L)

Centro Industrial 
Avançado 7,5 9,57 3,54 0,002 0,1597 0,0002 0,0004 0,0002 

Distrito Industrial 
de Natal 101,41 12,92 19,87 0,002 0,2079 0,0002 0,0004 0,0002 

Laticínios CLAN 2,93 32,16 57,43 0,011 0,1701 0,0002 0,0001 0,0002 
Coteminas 85,65 2,33 6,18 0,0016 0,0191 0,002 0,0017 0,002 

Nóbrega e Dantas 6,74 5,76 0,79 0,0001 0,0705 0,0002 0,0001 0,0002 
Fonte: IDEMA (2009) 

 

3.6.2.5. Pecuária 

 

Por volta de 6.000 anos a.C., o homem primitivo ao perceber a escassez dos 

recursos a sua volta, vislumbrou a possibilidade de domesticar os animais e 

posteriormente administrar sua reprodução e deu início à pecuária (COSTA, 2000).  

Inicialmente, o homem continuava nômade e, na maioria das vezes conduzia 

seus rebanhos domesticados em suas perambulações, não mais à procura da caça, 

mas sim de novas pastagens para alimentar o rebanho. Posteriormente, o homem fixou-

se às margens de rios e instalou seus rebanhos nas áreas mais propícias ao 

desenvolvimento dos animais.   

Há muito se relata sobre os impactos ambientais e sociais da pecuária, 

sobretudo em função das grandes áreas ocupadas pelos rebanhos e da grande 

demanda de recursos hídricos necessários ao desenvolvimento desta atividade, além 

do fato de o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) das cidades com grandes 

rebanhos serem similares aos dos países mais pobres do mundo.  

No Brasil, por exemplo, a pecuária é acusada de ser a principal responsável pelo 

processo de desmatamento da Amazônia.  
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Outro impacto ambiental da atividade pecuária diz respeito à poluição e 

contaminação das águas superficiais por seus rejeitos.  

Lacerda et al. (2003) consideram que, em áreas rurais, a pecuária é uma 

importante fonte de nutrientes e de alguns metais pesados para águas superficiais. A 

poluição dos corpos de água ocorre pelo aporte de dejetos animais que podem ser 

carreados por sedimentos em processos erosivos (NEVES; SILVA; CRESTANA, 2006). 

Segundo Merten e Minella (2002), a atividade de pecuária em regime de 

confinamento, tais como a suinocultura, a pecuária leiteira e avicultura são fontes 

importantes de contaminantes para os cursos de água. Ainda de acordo com os 

mesmos autores, os problemas causados por essas atividades tendem a aumentar no 

Brasil, sobretudo em função do crescimento do consumo interno e da exportação de 

carne de aves e suínos. 

No caso de metais pesados, esta fonte é menos significativa que para nutrientes 

e depende basicamente do tipo e da quantidade dos insumos químicos utilizados. O 

destino dos nutrientes associados aos rejeitos da criação de animais constitui 

importante fonte de nutrientes para solos e deles para as águas subterrâneas e 

superficiais. Entretanto, a transferência de nutrientes não ocorre de forma direta. Cerca 

de 10% do nitrogênio e fósforo consumido pelo animal é incorporado ao crescimento de 

sua biomassa (BOUWMAN; BOOIJ, 1998). O restante, liberado sob forma de dejetos, 

tende a ser incorporados ao solo, particularmente na criação extensiva caso da região 

estuarina do Potengi. Cerca de 40 a 65% da carga incorporada ao solo é absorvida 

pelas plantas nativas ou cultivadas (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1993). 

No caso do nitrogênio entre 10 e 20% retorna à atmosfera pela evaporação da 

amônia (BOUWMAN et al, 1997). No caso de pequenas bacias costeiras, a maior parte 
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do nitrogênio retornará por deposição atmosférica para fora da bacia de drenagem, 

dado o tempo de residência desta espécie química na atmosfera (NATIONAL 

RESEARCH COUNCIL, 2000). Portanto, estima-se que 20 a 35% do nitrogênio e 35 a 

60% do fósforo presente nos dejetos animais eventualmente sejam exportados para 

águas superficiais e daí para a região estuarina e costeira. 

No cálculo da contribuição da pecuária para a carga total de nutrientes e metais 

pesados para o estuário do Potengi, um fator determinante é a concentração de 

nutrientes e metais pesados nos alimentos dos animais. Em criações intensivas, nas 

quais os diferentes tipos de gado recebem diferentes tipos de rações, as concentrações 

de nutrientes e metais pesados nos dejetos têm relação direta com as concentrações 

encontradas nas rações utilizadas, as quais contêm metais na forma de impurezas, ou 

como suplementos da dieta dos animais, caso do cobre e do zinco.  

As concentrações de metais em dejetos de animais foram determinadas por 

Menzi e Kessler (1998), que avaliaram criações intensivas. Entretanto, na área de 

estudo, com a exceção da criação de aves e suínos, os outros tipos de animais são 

criados de forma extensiva, com alimentação de pastos naturais que provavelmente 

são mais pobres em nutrientes e em metais pesados do que aquela dos animais 

criados em regime intensivo. Portanto, as estimativas das contribuições destas criações 

podem estar superestimadas, particularmente para metais pesados. 

A emissão de dejetos varia com a idade do animal e, na fase adulta pode atingir 

10 kg.cabeça-1.dia-1 para bovinos e eqüinos, 2,5 kg.cabeça-1.dia-1 para suínos e 1,0 

kg.cabeça-1.dia-1 para ovinos e caprinos (BOYD, 1971; ESTEVES, 1988). O percentual 

de nitrogênio e fósforo destes dejetos é relativamente constante e bem conhecida; em 

média os nutrientes variam, 0,6% para bovinos e eqüinos e 0,5% para suínos e ovinos 
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em nitrogênio; e 0,35%, 0,3% e 0,5% em fósforo para bovinos, suínos e ovinos, 

respectivamente. Para aves galináceas a quantidade de dejetos é cerca de 0,18 

kg.cabeça-1.dia-1, com aproximadamente de 1,2% em N e 1,3% em P. 

Com base nas estimativas de perdas de nitrogênio e fósforo, empiricamente 

determinadas por diversos autores (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1993, 2003; 

BOUWMAN; BOOIJ, 1998; BOUWMAN et al., 1997), e os dados de criação da área do 

rio Potengi, é possível realizar uma estimativa razoável para a emissão destes 

nutrientes para a área estuarina do Potengi. 

 

3.6.2.6. Agricultura 

 

Parece haver consenso que a agricultura teve início na África há 

aproximadamente 12 mil anos; mas foram tortuosos os caminhos do processo agrícola, 

o qual tem experimentado diversas fases desde sua integração à pecuária.   

 Em torno do final do século XIX e início do XX, os problemas de escassez 

crônica de alimentos em solos europeu foram intensificadas, fatos que propiciou uma 

série de descobertas científicas e tecnológicas: fertilizantes químicos, melhoramento 

genético, máquinas e motores à combustão. Estas descobertas possibilitaram o 

progressivo abandono das antigas práticas e levaram a uma especialização dos 

agricultores tanto nas culturas quanto nas criações (BREVE..., 2000). 

A partir da década de 1950 – no pós-guerra – a agricultura conheceu o período 

denominado “Revolução Verde”, que consistiu na adoção de práticas agrícolas 

baseadas no uso intensivo das terras; da monocultura; da aplicação maciça de 

fertilizantes, corretivos e praguicidas; do melhoramento genético; da irrigação e 



Revisão Bibliográfica 131

Paulo Eduardo Vieira Cunha

mecanização agrícola; – tudo apoiado em uma promessa de aumento da oferta de 

alimentos que proporcionaria a erradicação da fome no mundo (SILVA, 2001). 

No Brasil, a adoção deste modelo teve inicio no estado de São Paulo, após 1970, 

em função da crescente demanda interna e externa de alimentos, que foi fruto: do 

intenso processo de urbanização associado à abertura da economia nacional para o 

mercado exterior; da implantação de complexo agro-industrial de transformação; de 

insumos e de uma indústria de máquinas e equipamentos agrícolas que viabilizaram 

ampla diversificação agropecuária (SCATENA, 2005). 

Porém, essa “agricultura moderna” – caracterizada pelo elevado uso de insumos, 

de produtos químicos e de tração motomecanizada – provoca intenso processo de 

erosão e de poluição do solo, com conseqüente diminuição da cobertura de floresta 

natural, aumento da poluição e contaminação da água e contaminação de alimentos e 

matérias-primas, com conseqüências danosas aos seres vivos e, evidentemente, com 

agravos à saúde do homem (SILVA, 2001; SCATENA, 2005). 

Segundo Ehlers (1999), entre os impactos apontados como os principais fatores 

que podem tornar insustentáveis os atuais sistemas de produção agrícola, estão os 

impactos ambientais como a erosão e a salinização dos solos; poluição dos recursos 

hídricos por nutrientes e agrotóxicos através das águas de drenagem de terrenos 

agriculturados; a contaminação do homem do campo e dos alimentos; o 

desflorestamento; a diminuição da biodiversidade e a dilapidação dos recursos não 

renováveis.  

De acordo com Silva (2001), muitos destes problemas ocorrem em função da 

aplicação indiscriminada de adubos minerais e orgânicos, e de corretivos do solo 
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(calcário e gesso), os quais podem conter elementos poluentes e/ou contaminantes, 

tais como nutrientes e metais pesados  

Do ponto de vista fertilidade do solo, normalmente as práticas agrícolas 

empregadas fazem a remoção contínua dos elementos essenciais ao solo através da 

colheita, o que ocasiona a perda de fertilidade dos solos agrícolas e o uso excessivo de 

fertilizantes e corretivos artificiais (CRESTANA, 2000). 

Segundo Moreira (2001), o avanço tecnológico da agricultura, a oferta de 

técnicas cada vez mais avançadas na busca pelo aumento da produção para atender à 

demanda crescente e à procura de menor custo têm provocado, o maior consumo de 

agrotóxicos, corretivos de solo e fertilizantes.  

Como os componentes minerais dos adubos são facilmente lixiviados no solo, 

uma grande quantidade dos fertilizantes aplicados na agricultura, acaba por atingir os 

mananciais superficiais, o que resulta em eutrofização (GLIESSMAN, 2000). O manejo 

inadequado do solo, a remoção da mata ciliar dos corpos de água e a ausência de 

sistemas eficazes na contenção das águas da chuva, são fatores que contribuem para 

o agravamento da situação (MOREIRA, 2001). 

Em função disso a agricultura é considerada uma das principais fontes de 

nitrogênio e fósforo para a região costeira em áreas não urbanizadas. O percentual de 

nitrogênio e fósforo aplicados como fertilizantes que é lixiviado para águas superficiais 

varia com o tipo de solo e com a prática agrícola. De modo geral, solos argilosos 

perdem de 10% a 40% dos nutrientes aplicados como fertilizantes, enquanto em solos 

arenosos a perda pode atingir de 25% a 80% (HOWARTH et al, 1996).  Geralmente, 

solos agrícolas perdem até 200 kgP.km-2 (SHARPLEY; SYERS, 1979; SHARPLEY; 

REKOLAINEN, 1997; SHARPLEY; TUNNEY, 2000).  
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Diversos estudos realizados em solos europeus indicaram perdas de nitrogênio 

que variaram de 16% a 25%; e de fósforo de 0,7% a 1,4%, dependendo da cultura e 

tipo de solo (VOLLENWEIDER, 1968; ESTEVES, 1988). Por exemplo, a cultura do 

milho, em solos do sudeste brasileiro perde de 6% a 20% do fósforo e de 26% a 32% 

do nitrogênio, aplicados como fertilizantes (MALAVOLTA; DANTAS, 1980; COMISSÃO 

DE FERTILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 1989; SILVA; SILVA FILHO; 

ALMEIDA, 2000). Para diversos tipos de cultivares e práticas de cultivo da região 

nordeste, entretanto, tais estimativas não estão disponíveis. 

O tipo de cultivo também pode afetar a lixiviação de nutrientes do solo. Por 

exemplo, cultivos agro-florestais e/ou orgânicos perdem bem menos nutrientes que 

cultivos mecanizados, uma vez que diferentes culturas exigem distintas quantidades de 

insumo (EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 2003a). Portanto, 

a caracterização dos diversos cultivares deve ser levada em consideração quando das 

estimativas de emissão. 

Segundo Lacerda et al. (2003), agricultura também é uma das principais fontes 

de metais pesados no ambiente rural, devido ao uso de diversos insumos nas 

diferentes culturas. Os metais pesados oriundos desta atividade provêm do uso de 

fertilizantes e agrotóxicos, tanto como princípios ativos quanto como impurezas. Dentre 

os agrotóxicos, somente os fungicidas cúpricos, tais como a calda bordalesa e 

oxicloreto de cobre, possuem teores detectáveis de metais tanto de cobre, utilizado 

como componente ativo, quanto de cádmio e chumbo encontrados na forma de 

impurezas (AMBRUS et al, 2003). 

O uso desses fungicidas, no entanto, depende do tipo de cultura e, em alguns 

cultivares, é apenas utilizado quando da ocorrência de doenças fúngicas, portanto é 
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difícil estimar a quantidade real utilizada. Estes agrotóxicos são os fungicidas de 

preferência, por exemplo, no cultivo de cajueiros (EMPRESA BRASILEIRA DE 

PESQUISA AGROPECUÁRIA, 2003a) e tomateiros (SOTO-JIMENEZ; PÁEZ-OSUNA; 

RUÍZ-FERNANDEZ, 2003), nos quais é aplicado de forma preventiva na taxa de 1-2 

kg/ha.  

Os fertilizantes, na forma de superfosfato e uréia, são as principais fontes de 

metais pesados, uma vez que essas substâncias ocorrem nos fertilizantes como 

impurezas. Essas impurezas derivam das rochas fosfáticas (fosforita) utilizadas na 

produção dos adubos, as quais possuem determinados teores de metais pesados 

associados a fosfatos, e nos processos produtivos da uréia. No caso do superfosfato, 

os teores de metais variam de acordo com a origem da matéria prima utilizada na 

produção destes fertilizantes (MORTVEDT, 1996). 

Embora também sejam utilizados aditivos de micro-nutrientes, entre eles o 

sulfato de zinco, a dosagem destes aditivos é realizada segundo as necessidades das 

plantas e para cobrir deficiências do solo. Portanto, a adição destes metais não foi 

considerada, mesmo porque em manejo apropriado do cultivo, a totalidade destes 

micro-nutrientes deverá ser absorvida pelas plantas e, portanto “exportada” com a 

produção. 

As concentrações de metais pesados nos fertilizantes, determinados por 

Gimeno-García, Andreu e Boluda (1996), foram utilizadas para calcular os teores de 

cobre, zinco, cádmio, chumbo e mercúrio gerados por cada tipo de cultivo, uma vez que 

cada tipo de lavoura consome diferentes quantidades de adubos e fungicidas, e estes 

por sua vez têm formulação praticamente semelhante em todo o mundo (LACERDA; 

SENA, 2005; LACERDA et al, 2006; LACERDA; MAIA; MONTEIRO, 2008). Entretanto, 
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os requerimentos químicos de cada cultivar é diferente e podem ser obtidos em 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (2003a) e FNP (2003). 

A exportação destes metais para as águas superficiais vai depender da 

mobilidade destes elementos no solo. Esta mobilidade é influenciada, em maior ou 

menor medida, por uma série de fatores físico-químicos, como a acidez e o potencial 

redox do solo, as condições oxidantes ou redutoras e as taxas de metilação 

(LACERDA; SENA, 2005). A análise de todos estes fatores demandaria um estudo 

específico e de longo prazo, cujos resultados teriam pouco interesse para esta Tese. 

Assim neste estudo optou-se por considerar apenas a taxa de retenção dos solos 

proposta por Golley et al. (1978), como fator determinante da exportação de metais de 

solos para águas superficiais. Cabe ressaltar que as mesmas taxas de retenção foram 

aplicadas nas estimativas de carga da atividade de pecuária. 

 



136 Materiais e Métodos

Paulo Eduardo Vieira Cunha

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. Atualização da atividade de carcinicultura no estuário do Potengi 

 

A atualização da dimensão da atividade de carcinicultura no estuário do Rio 

Potengi foi realizada através da checagem dos dados obtidos junto ao setor de 

carcinicultura do Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 

(IDEMA, 2007).  

A partir do cadastro do IDEMA, foi realizado um censo da atividade no 

referido estuário, o qual incluiu a aplicação de questionários (anexo), a fim de se 

conhecer as técnicas de manejo adotadas pelos produtores. Os questionários foram 

aplicados nas diferentes fazendas de cultivo da área de estudo, nas quais é 

praticada a atividade de carcinicultura.   

Para a caracterização das fazendas foi adotado um padrão de classificação 

que levou em conta a densidade de cultivo (número de camarões cultivados por m2 

de viveiro produtivo). Cabe ressaltar que a partir da análise dos questionários ficou 

confirmado que quanto maior a densidade de cultivo adotada na fazenda, maior é a 

aplicação de insumos produtivos, tais como rações e fertilizantes e uso de aeração 

mecânica. 

Com base nos resultados as fazendas de cultivo foram classificadas em 

quatro categorias conforme tabela 20. 
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Tabela 20 – Critério para classificação das fazendas de cultivo 

Sistema de cultivo Densidade de cultivo (cam/m2) 

Extensivo ≤ 5 
Semi-Extensivo 6 a 10 
Semi-Intensivo 11 a 20 

Intensivo >20 
 

A partir da classificação foram definidas as fazendas a serem monitoradas 

para determinação dos novos fatores de emissão para atividade. 

 

4.2. Determinação de novos fatores de emissão para atividade de 

carcinicultura 

 

Para esta tese foram determinados fatores de emissão relativos a nutrientes – 

nitrogênio e fósforo, e metais pesados – cobre, zinco, chumbo, cádmio e mercúrio. 

Para tanto foi necessário determinar as características quantitativas e qualitativas 

dos efluentes de carcinicultura. 

No tocante ao aspecto quantitativo é importante destacar que, além da 

despesca, na qual todo o volume do viveiro é drenado, é prática comum renovar 

parcela da água do viveiro durante o cultivo. 

Para determinar os volumes descartados foram aplicados questionários nas 

fazendas de cultivo localizadas na área de estudo, nas quais foram verificadas a 

profundidade média dos viveiros de cultivo, a taxa média de renovação de água para 

cada tipo de fazenda de cultivo, e também  foi avaliada a duração média do ciclo de 

cultivo para essas fazendas e o tempo de intervalo entre os mesmos;  desta forma  

foi determinada a quantidade de ciclos realizadas em uma ano (Tabela 21). 
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Tabela 21 – Dados para determinação da vazão anual de efluentes por tipo de 
fazenda de cultivo.  

Sistema de cultivo Profundidade média 
dos viveiros (m) 

Taxa de 
renovação de 

água 
Duração do 
ciclo (dias) 

Intervalo 
entre ciclos 

(dias) 
Extensivo 1,00 5 90 10 

Semi-Extensivo 1,00 3 120 10 
Semi-Intensivo 1,00 3 120 12 

Intensivo 1,00 2 120 20 
 

De acordo com os dados da tabela percebe-se que os tanques de cultivo das 

fazendas apresentam profundidades médias iguais, decorrentes da padronização 

dos projetos. Quanto à duração do ciclo foi verificado que apenas as fazendas de 

cultivo extensivo apresentam ciclo de 90 dias; nas demais o cultivo dura em média 

120 dias, sendo que para fazendas de cultivo intensivo o intervalo necessário ao 

tratamento do solo do viveiro (intervalo entre ciclos) é maior, provavelmente em 

função da maior quantidade de matéria orgânica depositada no fundo do viveiro 

durante o ciclo de cultivo. 

 As taxas de renovação de água são decrescentes em função da 

intensificação da forma de cultivo, ou seja, fazendas de cultivo intensivo apresentam 

as menores taxas, enquanto as fazendas extensivas maiores trocas de água durante 

o ciclo de cultivo. 

Para determinar as características qualitativas dos efluentes de carcinicultura 

foram monitoradas despescas em quatro fazendas localizadas na região estuarina 

do Potengi/RN, sendo uma despesca em cada fazenda, na qual foram realizadas 

análises do sobrenadante das fazendas. Cabe ressaltar que essas fazendas 

apresentam diferentes formas de manejo e operação, identificadas com base nos 

dados obtidos a partir da atualização da atividade de carcinicultura no referido 

estuário. 
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Uma vez que as fazendas monitoradas diferem quanto à forma de manejo (i.e 

densidade de cultivo, uso de aeração mecânica, fornecimento de ração e aplicação 

de fertilizantes e demais insumos químicos) e, portanto, apresentam efluentes com 

características distintas, foram determinados diferentes fatores de emissão para 

cada tipo de fazenda monitorada.  

De posse das características quali-quantitaivas dos efluentes monitorados é 

feita a determinação do fator de emissão, o qual é calculado com base nas 

equações a seguir, conforme descrito por Lacerda et al (2006): 

 

FE = (Concp x Qanual)/106
                                                                                                  (Equação 1) 

 

Em que: 

 

FE = Fator de emissão (t/ha.ano); 

Concp = Concentração média do poluente (mg/L); 

Qanual = Vazão específica anual de efluentes (m3/ha.ano). Calculada pela 

fórmula a seguir: 

 

Qanual = Vv x (TRD/100) x ND x DC + (Vv x ND)                               (Equação 2) 

 

Em que: 

 

Vv = Volume unitário (volume de um hectare) do viveiro (m3/ha)1; 

TRD = Taxa de renovação diária de água do viveiro (%); 

                                                 
1 O volume unitário do viveiro é calculado pelo produto da área (1 ha  ou seja 10.000 m2) pela 
profundidade média dos viveiros (1,00 m), o que perfaz 10.000 m3. 
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ND = Quantidade de despescas realizadas por ano (ano-1); 

DC = Duração do ciclo de cultivo (dias); 

 

O número de despeças realizados em um ano (ND) é calculado pela seguinte 

fórmula: 

 

ND = 365/(DC+IEC)                                                                 (Equação 3) 

 

Em que: 

 

IEC = Intervalo entre os ciclos (ano-1). 

 

4.2.1. Caracterização das fazendas monitoradas 

 

 Fazenda A 

 

A fazenda A, está localizada no distrito denominado Jardim Lola, município de 

São Gonçalo do Amarante, segundo dados do IDEMA, possui 24 fazendas de 

engorda de camarão. Este município está inserido no estuário do Potengi. 

A fazenda possui 10 anos de existência e apresenta área de cultivo de 16,80 

ha, na qual é cultivado o camarão da espécie Litopenaeus vannamei, com 

densidades de cultivo na faixa de 5 camarões/m2, o que a classifica como cultivo 

extensivo (Figura 21). 
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Figura 21. Fotografia de viveiro da fazenda A 

 

O ciclo de cultivo dura em média 90 dias, durante os quais não são usados 

aeradores, tampouco é realizada fertilização dos viveiros. 

A captação de água para abastecimento dos viveiros é feita por 

bombeamento. Após o uso dessa água nos viveiros a mesma é descartada in natura 

no Potengi, visto a fazenda não possuir bacia de sedimentação. 

Como forma de diluir os poluentes e repor as perdas de água por evaporação, 

o produtor promove a renovação da água do viveiro com taxa diária de cerca de 5% 

do seu volume.    

Para secagem do fundo do viveiro, o solo é deixado exposto por 15 dias – 

prática que tem como objetivo expor possíveis organismos patogênicos existentes à 

ação bactericida dos raios solares, bem como promover a estabilização da matéria 

orgânica presente no sedimento. 
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Para correção do pH do fundo do viveiro são utilizados 200 kg/ha de calcário 

agrícola.  

Na alimentação do camarão são utilizados farelos de milho e de trigo, os 

quais são lançados no viveiro, uma vez que não existem bandejas de alimentação 

nos viveiros da fazenda. A produção média da fazenda é 600 kg de camarão por 

hectare em cada ciclo de cultivo. 

 

 Fazenda B 

 

A fazenda B, situa-se no distrito de Uruaçu, município de São Gonçalo do 

Amarante, também inserido no estuário do Potengi. 

A fazenda possui 10 anos de existência e apresenta área de cultivo de 39,32 

ha, a espécie de camarão cultivada é o Litopenaeus vannamei (Figura 22). De 

acordo com o critério de classificação estabelecido para esta Tese, a fazenda 

apresenta sistema de cultivo semi-extensivo com densidades de estocagem de 10 

camarões/m2. 
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Figura 22. Fotografia de viveiro da fazenda B 

 

O ciclo de cultivo, em média, é de 120 dias. A aeração é acionada sempre 

que ocorre queda nos teores de oxigênio dissolvido. A densidade de aeradores é de 

1 aerador por hectare de viveiro.  

 A captação de água para abastecimento dos viveiros é feita por 

bombeamento. Após o uso dessa água nos viveiros a mesma é submetida a 

tratamento em uma bacia de sedimentação e, em seguida, descartada do estuário 

do Potengi. 

Durante o ciclo de cultivo, o viveiro não é drenado, ou seja, o produtor não 

renova a água do mesmo, procedendo apenas a reposição do volume perdido por 

evaporação ou infiltração. 

Para secagem do fundo do viveiro, o solo é deixado exposto por 10 dias. 

Essa prática tem por objetivo expor possíveis organismos patogênicos existentes à 

ação bactericida dos raios solares, bem como promover a estabilização da matéria 
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orgânica presente no sedimento. Neste período não é realizada calagem do fundo 

do solo. 

Durante o ciclo de cultivo é comum a aplicação de calcário agrícola nos 

booms de algas. Para conter este aumento excessivo da comunidade fitoplanctônica 

é feita aplicação média em cada ciclo de cultivo de 10 kg/ha.   

A eliminação de predadores e/ou competidores, é realizada com  aplicação de 

cloro nas poças que se formam no fundo do viveiro, local onde os peixes se abrigam 

até que o viveiro seja novamente abastecido. Para tanto foram utilizados 5 kg de 

cloro o qual foi diluído em água na razão de 1kg de cloro para 100 L de água.  

Para fertilização do viveiro são aplicados, em média, 150 L  de melaço de 

cana,  cujo objetivo é promover o surgimento de alimento natural para os camarões.  

Na alimentação do camarão são utilizados 1.200 kg de rações artificiais, 

fornecidas em bandejas de alimentação uniformemente distribuídas em toda área do 

viveiro. 

 

 Fazenda C 

 

A fazenda C, localizada no distrito de Mangabeira, município de Macaíba que, 

segundo dados do IDEMA, possui 18 fazendas de engorda de camarão. Este 

município está inserido no estuário do Potengi. 

A fazenda de cultivo possui 5 anos de existência e apresenta área de cultivo 

de 25,76 ha, sendo cultivado camarão da espécie Litopenaeus vannamei (Figura 

23). De acordo com o critério de classificação estabelecido para esta Tese, a 

fazenda apresenta sistema de cultivo semi-intensivo com densidades de cultivo de 

12 camarões/m2. 



Materiais e Métodos 145

Paulo Eduardo Vieira Cunha

 

 

 
Figura 23. Fotografia de viveiro da fazenda C 

 

Nesta fazenda o ciclo de cultivo dura em média 90 dias, ao final do qual é 

obtida uma produção de 900 kg de camarão por hectare de cultivado. A aeração é 

realizada quando ocorre queda nos teores de oxigênio dissolvido. 

Durante o ciclo de cultivo, o viveiro apresenta taxa de renovação diária de 

água de 5%. Os efluentes, antes de sua disposição final no estuário, são submetidos 

ao tratamento em uma bacia de sedimentação. 

Para secagem do fundo do viveiro, o solo é deixado exposto por 30 dias. 

Neste período é realizada a calagem do fundo do viveiro (60 kg/ha); também é 

aplicado cloro (5 kg) nas poças que restam após a despesca para eliminação 

predadores e/ou competidores. 

Para a alimentação do camarão foram usadas rações artificiais (3.600 kg) e 

farelos de milho e de trigo (100 kg), os quais são fornecidos em bandejas de 
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alimentação uniformemente distribuídas em toda área do viveiro. A produção média 

da fazenda é 900 kg de camarão por hectare em cada ciclo de cultivo. 

Durante o ciclo de cultivo é comum a aplicação de calcário agrícola nos 

booms de algas para conter excessivo o aumento da comunidade fitoplanctônica; 

em média é feita aplicação de 240 kg em cada ciclo de cultivo.  

Para fertilização do viveiro foram aplicados 200 L  de melaço de cana, a qual 

objetivou promover o surgimento de alimento natural para os camarões.  

 

 Fazenda D 

 

A fazenda D, localizada no distrito de Regomoleiro, município de São Gonçalo 

do Amarante, está em operação há 8 anos e apresenta área de cultivo de 128  ha, 

sendo cultivado camarão da espécie Litopenaeus vannamei (Figura 24). De acordo 

com o critério de classificação estabelecido para esta Tese, a fazenda apresenta 

sistema de cultivo intensivo com densidades de cultivo de 25 camarões/m2. 
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Figura 24. Fotografia de viveiro da fazenda D 

 

O ciclo de cultivo é de 120 dias, em média; ao final do qual é obtida uma 

produção de 1.000 kg de camarão por hectare de cultivado.  A aeração é utilizada 

sempre que ocorre queda nos teores de oxigênio dissolvido e durante o período 

noturno. A densidade de aeradores é de 4 hp/ha.  

 Durante o ciclo de cultivo, o viveiro apresenta taxa de renovação diária de 

água de 2%. Os efluentes, antes de sua disposição final no estuário, são submetidos 

a tratamento em uma bacia de sedimentação. 

Para secagem do fundo do viveiro, o solo foi deixado exposto por 20 dias. 

Neste período foi realizada calagem do solo do viveiro a qual é feita a partir da 

aplicação 300 kg de calcário/ha e, também, aplicação de cloro (3 kg) nas poças que 

restam após a despesca para eliminação predadores e/ou competidores. 

Para fertilização do viveiro são aplicados 1.700 L  de melaço de cana.  

Também é utilizada alimentação artificial dos camarões a partir do fornecimento de 
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3.000 kg de rações artificiais, as quais são fornecidas em bandejas de alimentação 

uniformemente distribuídas em toda área do viveiro. 

 

4.2.2. Análises 

 

As medições foram realizadas nos vertedouros de saída dos viveiros 

despescados. No local de coleta inicialmente foram medidas a profundidade do 

ponto; a seguir procedeu-se a coleta propriamente dita. Em cada ponto, o coletor era 

lentamente introduzido na vertical, para captar amostra do fundo até a superfície do 

local; depois o recipiente de coleta era retirado com a amostra estratificada daquele 

ponto. As amostras de água foram coletadas em garrafas PET de 1,50 litros. 

Após o procedimento de coleta, as amostras, devidamente identificadas, eram 

acondicionadas em caixa térmica com gelo e levadas ao Laboratório do Núcleo de 

Estudos em Petróleo e Gás Natural do Departamento de Química da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. 

Os parâmetros analisados foram: Nitrogênio Total, Fósforo Total, Cobre, 

Zinco, Cádmio, Chumbo e Mercúrio. 

Todos os parâmetros foram aferidos em cada ponto na superfície e no fundo 

da massa de água. Para determinação dos mesmos, as amostras foram enviadas ao 

laboratório do Departamento de Química da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte e analisadas de acordo com as recomendações do Standard Methods.of 

Examination Water and Wastewater (APHA, 2000).  
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4.3. Estimativa de cargas 

 

As cargas de nutrientes e metais pesados para o estuário do Potengi foram 

estimadas através do uso de fatores de emissão das diferentes fontes potenciais 

(naturais e antrópicas) presentes na referida bacia, conforme comentários a seguir. 

 

4.3.1. Carcinicultura 

 

As cargas de nutrientes e metais pesados emitidos pela carcinicultura, para 

bacia de drenagem do Potengi, foram estimadas através dos novos fatores de 

emissão determinados nesta tese para a atividade supracitada.  

De posse destes fatores de emissão e da área de cultivo ocupada pelas 

diferentes fazendas (extensivas, semi-extensivas, semi-intensivas e intensivas) foi 

estimada a carga de nutrientes e metais pesados que afluem ao estuário do Potengi 

oriundos da carcinicultura. Esta estimativa é realizada a partir da fórmula abaixo. 

 

CP = [(FE x Ac)extensiva + (FE x Ac)semi-extensiva + (FE x Ac)semi-intensiva + (FE x 

Ac)intensiva]                                                                                          (Equação 4) 

 

Em que: 

 

CP = Carga de poluentes (t/ano); 

FE = Fator de emissão para cada categoria de fazenda (t/ha.ano); 

Ac = Área de cultivo de cada categoria de fazenda (ha). 
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4.3.2. Demais atividades 

 

 Deposição atmosférica 

 

A estimativa da emissão de nutrientes e metais pesados para o estuário do 

Potengi realizada para esta fonte é função da área da bacia a da faixa concentração 

destes elementos na região de estudo. 

Cabe ressaltar que os valores devem ser corrigidos pelas seguintes taxas de 

retenção pelos solos: 63% para nitrogênio (BURNS, 2004); 70% para fósforo e 65% 

para cobre (GOLEY et al, 1978); e 60% para zinco, cádmio e chumbo e 10% para 

mercúrio (LACERDA et al, 2003; MOLISANI et al, 2004; MARINS; LACERDA, 2003). 

A seguir é apresentada a equação usada no cálculo destas emissões. 

 

CPDA = {FEDA x Abacia x [(100-TR)/100]}/1000                                  (Equação 5) 

 

Em que: 

 

CPDA = Carga de poluente proveniente da deposição atmosférica (t/ano); 

FEDA = Fator de emissão para deposição atmosférica, corresponde a 

concentração média do poluente na área de estudo (mg/m2.ano); 

Abacia = Área da bacia (km2); 

TR = Taxa de retenção no solo. 
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 Denudação física e química do solo 

 

As estimativas das emissões por esta fonte se baseiam na concentração 

elementar média dos solos e, nas áreas não antropizadas, ocupadas pelos 

diferentes tipos de solo na região estuarina do Potengi/RN, conforme dados do 

projeto RADAM/BRASIL (MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA, 1981). Vale 

lembrar que nas estimativas serão uma taxa de denudação de 128 t.km-2.ano-1, 

conforme proposto por Lacerda e Sena (2005). 

 

CPDFQS = � (FEDFQS x Asolo x TD)solo                                                 (Equação 

6) 

 

Em que: 

 

CPDFQS = Carga de poluente em função da denudação física e química do 

solo (t/ano); 

FEDFQS = Fator de emissão para denudação física e química do solo, o qual 

refere-se a concentração média do poluente no solo; 

Asolo = Área ocupada por cada tipo de solo (km2); 

TD = Taxa de denudação no solo. Neste caso igual a 128 t/km2.ano 

 

 Esgotos domésticos 

 

Para estimativa das cargas de nutrientes e metais pesados para a região 

estuarina do Potengi por esta fonte, optou-se pela utilização de fatores de emissão 
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baseados nas concentrações de nutrientes e metais pesados nos esgotos 

domésticos e na geração per capita de esgoto nas diferentes cidades localizadas no 

estuário do Potengi. 

Esta escolha – embora mais trabalhosa que o simples uso de equações 

gerais ou emissão por habitante de cada substância específica – deverá permitir 

uma estimativa mais confiável, uma vez que será baseada nas características 

populacionais da região de estudo, particularmente no que se refere ao consumo per 

capita, grau de urbanização da área e percentual de cobertura e tratamento dos 

esgotos gerados.  

 

CPESG = � [Concp-eb x P x q x C x 365 x (100-PET)/100)/109] + [Concp-et x P x 

q x C x 365 x (PET/100)/109]município                                                         (Equação 7) 

 

Em que: 

 

CPESG = Carga de poluente advinda do lançamento de esgotos (t/ano); 

Concp-eb = Concentração de poluente no esgoto bruto (mg/L); 

P = População da área de estudo (hab); 

q = Consumo per capita de água (L/hab.dia); 

C = Coeficiente de retorno água/esgoto (0,80); 

PET = Percentual de esgoto tratado nos municípios da área de estudo (%); 

Concp-et = Concentração de poluente no esgoto tratado (mg/L); 
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 Escoamento superficial urbano (runoff) 

 

As cargas de nutrientes dispostas anualmente no estuário do rio Potengi/RN 

por esta fonte, foram estimadas com base nos Fatores de Emissão determinados 

pelo National Research Council (2000), quais sejam: 2,2 mg.L-1 para nitrogênio e 

0,33 mg.L-1 para fósforo. 

Nas estimativas são usadas as precipitações médias anuais de cada 

município que compõe a região estuarina do Potengi, a área urbana destes 

municípios, e o percentual desta área localizada na bacia hidrográfica estudada, 

conforme equação a seguir: 

 

CNESU = �[ConcESU x Panual x Aurb x (PAB/100)/105]Município                    (Equação 

8) 

Onde: 

 

CNESU = Carga estimada de nutriente devido ao escoamento superficial 

urbano (t/ano); 

ConcESU = Concentração de nutriente na água de chuva (mg/L); 

Panual = Precipitação anual média nos municípios que compõe a área de 

estudo (mm/ano); 

Aurb = Área urbana dos municípios da região (ha); 

PAB = Percentual da área do município localizada na região estuarina 

estudada (%). 
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Para estimativa da carga total de metais pesados gerada por esta fonte, 

foram utilizados os procedimentos propostos por Davis, Shokouhian, Shubei (2001), 

nos quais são consideradas duas formas de emissão – áreas construídas e 

emissões automotivas, conforme equação a seguir: 

 

CMPESU = [(FEparedes x Nimóveis X Aparede x Echuva) + (FEtelhados x Nimóveis X Atelhado 

x Panual) + (FEfreios x Nautos x Kanual) + (FEpneus x 4 x Nautos x Kanual x DP) + (FEóleo x 

Nautos x Kanual x Coleo/1000)]/1012                                                           (Equação 9) 

 

Onde: 

 

CMPESU = Carga de metal pesado estimada para escoamento superficial 

urbano (t/ano); 

FEparedes = Fator de emissão de metal pesado pela chuva interceptada nas 

paredes (µg/m2); 

Nimóveis = Número de imóveis localizados na área de estudo (mg/kg); 

Aparede = Área média de paredes nos imóveis da região (m2); 

Echuva = Número de eventos de chuva anual (dia-1); 

FEtelhados = Fator de emissão de metal pesado pela chuva interceptada nos 

telhados (µg/L); 

Atelhado = Área média de telhado nos imóveis da região (m2); 

Panual = Precipitação anual média nos municípios que compõe a área de 

estudo (mm/ano); 

FEfreios = Fator de emissão de metal pesado por freios automotivos (µg/km); 

Nautos = Número de automóveis existentes na área de estudo; 
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Kanual = Quilometragem anual média dos automóveis na área de estudo (km); 

FEpneus = Fator de emissão de metal pesado por desgaste de pneus (µg/g); 

DP = Desgaste de pneus (g/km.pneu); 

FEóleo = Fator de emissão de metal pesado por óleo lubrificante (µg/L); 

Coleo = Consumo de óleo a cada 1.000 km percorridos (L). 

 

 Resíduos sólidos (lixo) 

 

As cargas de nutrientes e metais pesados para a região estuarina do Potengi 

por esta fonte foram estimadas com base nos fatores de emissão extraídos na 

literatura para nitrogênio e metais pesados; no contingente populacional que reside 

na área, na geração per capita de lixo, no percentual de coleta e no local de 

disposição final dos resíduos coletados. 

Vale ressaltar que os resíduos sólidos provenientes das cidades de Natal e de 

Macaíba são encaminhados para disposição final no aterro metropolitano da grande 

Natal, localizado fora da área estuarina do Potengi. Portanto, apenas a parcela de 

lixo não coletada nestes municípios foi considerada nos cálculos das emissões de 

resíduos sólidos. 

 

CPRS = �[FERS x Pop x q x (PNC/100)/103]Município                         (Equação 10) 

 

Onde: 

 

CPRS = Carga de poluente estimada pela produção de resíduos sólidos 

(t/ano); 

FERS = Fator de emissão para resíduos sólidos. 
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Pop = População (habitantes); 

q = Geração per capita de lixo (kg/hab.dia); 

PNC = Percentual de lixo não coletado (%) 

P = Perdas. 

 

 Efluentes industriais 

 

Como as características quantitativas e qualitativas dos despejos industriais 

são variáveis com o tipo e porte da indústria, assim como processo industrial 

utilizado – ao invés da estimativa a partir de fatores de emissão como foi realizado 

para as outras fontes antrópicas e naturais –  nas estimativas de emissão de 

nutrientes e metais pesados optou-se por utilizar as cargas medidas nos dois 

distritos industriais localizados na região estuarina do Potengi, quais sejam: Distrito 

Industrial de Natal (DIN) e Centro Industrial Avançado (CIA), bem como nas 

indústrias situadas às margens do rio.  

Estas medições foram realizadas pelo Instituto de Desenvolvimento 

Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), durante o ano de 

2009, no âmbito do Projeto Intitulado “Diagnóstico das Cargas Poluentes dos 

Efluentes que chegam ao Complexo Estuarino Potengi-Jundiaí”. Cabe destacar que 

foram monitoradas as características físico-químicas dos efluentes, bem como 

aferidas suas vazões, sendo a carga anual calculada pelo produto da vazão efluente 

da estação de tratamento pela concentração do poluente ou contaminante estudado. 
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CPEFL.IND = � (Concp x Q x 86.400 x 365/109)industria                       (Equação 

11) 

 

Onde: 

 

CPEFL.IND = Carga de poluente decorrente do lançamento de efluentes 

industriais (t/ano); 

Concp = Concentração média do poluente no efluente industrial analisado 

(mg/L); 

Q = Vazão do efluente industrial (L/s); 

 

 Pecuária 

 

Na estimativa da carga anual de nutrientes e metais pesados que aportam ao 

estuário em função da atividade de pecuária, são utilizados os seguintes 

parâmetros: rebanho de animais; emissão de dejetos, composição elementar dos 

dejetos e perdas de nutrientes e metais pesados, conforme a seguinte equação: 

 

CPPEC = � [R x ED x (TPD/100) x P x 365/109] espécie de animal          (Equação 

12) 

 

Onde: 
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CPPEC = Carga de poluente estimada para a pecuária (t/ano); 

R = Rebanho de animais (cabeças); 

ED = Emissão de dejetos (kg/cabeça.dia); 

TPD = Teor de poluente no dejeto (mg/kg); 

P = Perdas. 

 

 Agricultura 

  

No cálculo da carga anual de nutrientes provenientes da atividade agrícola 

foram utilizados os seguintes parâmetros: produção agrícola dos municípios da área 

de estudo; quantidade de nutrientes aplicados como adubo e fertilizantes para cada 

cultura e perdas de nitrogênio e fósforo estimadas, conforme equação a seguir: 

 

CNAGR = � (Paplic x Ac x P/103)cultura                                                (Equação 

13) 

 

Onde: 

 

CNAGR = Carga de nutriente estimada para a agricultura (t/ano); 

Paplic = Quantidade de nutriente aplicado como adubo ou fertilizante 

(kg/ha.ano); 

Ac = Área de produção (ha); 

P = Perdas. 
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A estimativa da carga de metais pesados foi realizada com base na produção 

agrícola dos municípios da região, na aplicação de fertilizantes e fungicidas para 

cada tipo de cultivo, na concentração de metais presentes nestes insumos e na 

perda de metais, conforme equação a seguir. 

 

CMPAGR = � {[(FFaplic x TMFF X Ac x P) + [(FNaplic x TMFN X Ac x P) + [(Faplic x 

TMF X Ac x P)]/109}cultura                                                                  (Equação 14) 

 

Onde: 

 

CMPAGR = Carga de metal pesado estimada para a agricultura (t/ano); 

FFaplic = Quantidade de fertilizante fosfatado aplicado anualmente (kg/ha.ano); 

TMFF = Teor de metal pesado no fertilizante fosfatado (mg/kg); 

Ac = Área de produção (ha); 

P = Perdas; 

FNaplic = Quantidade de fertilizante nitrogenado aplicado anualmente 

(kg/ha.ano); 

TMFN = Teor de metal pesado no fertilizante nitrogenado (mg/kg); 

Faplic = Quantidade de fungicida aplicado anualmente (kg/ha.ano); 

TMF = Teor de metal pesado no fungicida (mg/kg); 

 

4.4. Tratamento e análise estatística 

 

Para tratamento e a análise dos dados levantados nesta tese foi estabelecido 

um planejamento que consta de quatro etapas: delimitação dos objetivos; montagem 
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do banco de dados; aplicação de técnicas estatísticas para análise dos dados e 

discussão dos resultados obtidos. 

A formatação do banco de dados foi elaborada no aplicativo EXCEL 2007 e, 

em seguida, transportado para o aplicativo STATÍSTICA 7, no qual foram 

desenvolvidos os cálculos para auxiliar as análises estatísticas. 

Com base no banco de dados de todas as variáveis envolvidas sobre 

nutrientes e metais pesados, foi realizada uma análise estatística descritiva com o 

objetivo de verificar a consistência dos dados (por exemplo: detectar valores 

aberrantes). 

Após a realização da análise verificou-se que os dados são consistentes e, 

portanto úteis para serem usados nas estimativas anuais de carga de poluente que 

afluem ao estuário estudado. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1. Considerações iniciais 

Neste capítulo são apresentados os resultados desta tese. Inicialmente foram 

determinados novos fatores de emissão para a atividade de carcinicultura e, com 

base neles e na caracterização da atividade na área de estudo foi realizada 

estimativa de emissão pela atividade camaroneira. 

Em seguida, – a partir do uso de fatores de emissão constantes na literatura – 

foram estimadas as cargas de nitrogênio, fósforo, cobre, zinco, cádmio, chumbo e 

mercúrio por cada fonte de emissão – quer sejam naturais (deposição atmosférica e 

denudação física e química do solo) ou antrópicas (esgoto doméstico, resíduos 

sólidos, escoamento superficial urbano, efluentes industriais, agricultura, pecuária). 

Por fim, foram sumarizados os resultados das emissões anuais de nutrientes 

e metais pesados para a bacia do Potengi e verificada, também a real contribuição 

da carcinicultura para degradação ambiental do mesmo.  
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5.2. Determinação de novo fator de emissão para carcinicultura  

Os novos fatores de emissão para carcinicultura foram determinados em 

função do sistema de cultivo adotado pela fazenda, portanto em função das 

características quali-quantitativas de seus efluentes.  

No tocante as características quantitativas, a vazão anual de efluentes 

descartada para cada tipo de fazenda é calculada pela fórmula abaixo. Os 

parâmetros usados no cálculo foram determinados a partir da aplicação de 

questionários nas fazendas de cultivo, sendo utilizados os valores médios 

encontrados em cada categoria de fazenda de cultivo. 

Qanual = Vv x (TRD/100) x ND x DC + (Vv x ND)                 (Equação 2) 

Em que: 

Vv = Volume unitário (volume de um hectare) do viveiro (m3), ou seja, 10.000 

m3/dia;

TRD = Taxa de renovação diária de água do viveiro (%), de acordo com 

tabela 22; 

DC = Duração do ciclo de cultivo (dias), de acordo com tabela 22; 

ND = Quantidade de despescas realizadas por ano, de acordo com tabela 22.

Sendo a quantidade de despescas realizadas em um ano calculada pela 

seguinte equação: 
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ND = 365/(DC+IEC)           (Equação 3) 

Em que: 

IEC = Intervalo entre os ciclos, de acordo com tabela 22. 

Tabela 22 – Cálculo da vazão anual de efluentes por tipo de fazenda de cultivo 
Sistema de 

cultivo TRD (%) DC (dias) IEC (dias) ND Qanual
(m3/ano)

Extensivo 5 90 10 3,65 199.012 
Semi-Extensivo 3 120 10 2,81 129.154 
Semi-Intensivo 3 120 12 2,77 127.197 

Intensivo 2 120 20 2,61 88.643 

As concentrações de nutrientes e metais pesados foram determinadas a partir 

do monitoramento das despescas realizadas nas fazendas de cultivo estudadas. A 

tabela 23 apresenta as concentrações médias destes elementos. Cabe ressaltar que 

as concentrações de cádmio, chumbo e mercúrio nos efluentes das fazendas foram 

muito baixas, inferiores inclusive ao limite de detecção do método de análise, motivo 

pelo qual não é possível estimar as cargas anuais destes contaminantes. 

.

Tabela 23 – Características médias dos efluentes das despescas (mg/L) 
Fazenda N P Cu Zn Cd Pb Hg 

A (Extensiva) 0,15 0,05 0,005 0,01 - - -

B (Semi-Extensiva) 2,04 0,13 0,01 0,05 - - -

C (Semi-Intensiva) 2,62 0,15 0,03 0,05 - - -

D (Intensiva) 2,74 0,33 0,05 0,13 - - -

De posse destes resultados, procedeu-se o cálculo dos fatores de emissão, 

os quais estão descritos na tabela 24. Sendo estes cálculos realizados a partir da 

equação abaixo, demonstrada no capítulo 4 (Materiais e Métodos): 

FE = (Concp x Qanual)/106
                                                                                                  (Equação 1) 
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Em que: 

FE = Fator de emissão (t/ha.ano); 

Concp = Concentração média do poluente (mg/L), de acordo com Tabela 24; 

Qanual = Vazão específica anual de efluentes (m3/ano), de acordo com Tabela 

24.

Tabela 24 – Fatores de emissão determinados para atividade de carcinicultura 
(t/ha.ano)

Fazenda N P Cu Zn

Extensiva 0,03 0,01 0,0010 0,002 

Semi-Extensiva 0,26 0,02 0,0013 0,006 

Semi-Intensiva 0,33 0,02 0,0038 0,006 

Intensiva 0,24 0,03 0,0044 0,012 

5.3. Classificação das fazendas de cultivo 

De acordo com os dados do setor de carcinicultura da Subcoordenadoria de 

Licenciamento Ambiental do IDEMA, atualmente no estuário do Potengi, estão em 

operação 47 fazendas, as quais somadas possuem 725,93 ha de área em produção, 

distribuídas nos três municípios que compõe a área de estudo: Macaíba (109,88 ha); 

Natal (92,56 ha); e São Gonçalo do Amarante (550,49 ha). 

A tabela 25 apresenta a classificação das fazendas, quanto à forma de 

cultivo, com base nos resultados obtidos a partir da aplicação dos questionários nas 

diversas fazendas que encontram-se em operação na região estuarina do Potengi. A 

tabela 26 apresenta as áreas de cultivo em operação na região de estudo, em 

função do critério de classificação adotado para esta tese. 

Tabela 25 – Classificação das fazendas situadas no estuário do rio Potengi 
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Fazenda Município Área Densidade de Cultivo 
(cam/m2)

Sistema de 
Cultivo 

Erivan Dantas do Nascimento Macaíba 1,24 10 Semi-Extensivo 
Fazenda Aquavida Com. de Carcinic. 

LTDA Macaíba 5,58 12 Semi-Intensivo 

Fazenda Aquavida Com. de Carcinic. 
LTDA Macaíba 20,18 12 Semi-Intensivo 

Francisco de Souza Moura Macaíba 2,69 5 Extensivo 
Granja Manacial Ltda - ME Macaíba 26,03 15 Semi-Intensivo 

João Batista Marques de Souza Macaíba 3,64 10 Semi-Extensivo 
João Maria Nasser dos Santos Macaíba 13,94 20 Semi-Intensivo 

José Bezerra Fidelis Macaíba 2,80 22 Intensivo 
José Dimas Duarte Macaíba 4,39 10 Semi-Extensivo 

José Fernandes B. da Costa Macaíba 0,34 5 Extensivo
Neirivan Filgueira de Lucena Macaíba 1,73 5 Extensivo

Nilvo Wingeneski Macaíba 4,56 10 Semi-Extensivo
Roberto Luiz de Araújo Macaíba 13,71 20 Semi-Intensivo

Sandoval Benedito de Oliveira Macaíba 1,19 10 Semi-Extensivo
José Aparecido da Silva Macaíba 2,09 5 Extensivo

Akira Motooka Macaíba 2,83 15 Semi-Intensivo
Akira Motooka Macaíba 1,80 15 Semi-Intensivo

Antonio Jailson Vieira dos Santos Macaíba 1,14 10 Semi-Extensivo
Carlos Teixeira de Carvalho Natal 5,20 10 Semi-Extensivo

Coop. dos Pescadores e 
Carcinicultores do Potengi Natal 2,96 10 Semi-Extensivo

EMPARN Natal 50,00 10 Semi-Extensivo
Francisco Jácome Sarmento Natal 12,40 15 Semi-Intensivo

Marcos Augusto Teixeira de Carvalho Natal 22,00 20 Semi-Intensivo
Adamilton Bezerra dos Santos S.G.A 17,62 10 Semi-Extensivo

Agropesca Rego Moleiro S.G.A 128,00 25 Intensivo
Aguinaldo Canuto de Souza Filho S.G.A 1,62 20 Semi-Intensivo

Ari Protasio de Lima S.G.A 2,90 5 Extensivo
Antônio Bezerra dos Santos S.G.A 0,83 5 Extensivo

Carcinicultura Aquavivah Ltda S.G.A 33,28 25 Intensivo
Caribe Camarões Produção Comercio e 

Exportação Ltda. S.G.A 20,40 22 Intensivo 

Carlos Eugênio Avelino Bezerra S.G.A 12,19 10 Semi-Extensivo 
Denize Maria de Oliveira Aquino S.G.A 2,47 5 Extensivo 

Fazenda de Camarões Albuquerque 
Ltda S.G.A 21,31 10 Semi-Extensivo 

Felizardo Firmo Moura Sobrinho S.G.A 21,52 15 Semi-Intensivo 
Gercino Barros da Silva S.G.A 16,80 10 Semi-Extensivo 

João Batista Monteiro Souza S.G.A 7,70 10 Semi-Extensivo
Luiz Marinho de Lucena S.G.A 10,00 5 Extensivo

Maria da Conceição Varela da Silva S.G.A 3,07 10 Semi-Extensivo
Mário Estevam de Freitas Júnior S.G.A 0,43 10 Semi-Extensivo

Roberto Silveira dos Santos S.G.A 4,30 10 Semi-Extensivo
Sebastião Avelino Bezerra S.G.A 9,80 10 Semi-Extensivo

Sérgio Antônio Albuquerque de Barros S.G.A 39,32 10 Semi-Extensivo 
Severino Marcelo de Melo S.G.A 21,73 20 Semi-Intensivo 

Veríssimo e Filhos Ltda S.G.A 59,12 8 Semi-Extensivo
Veríssimo e Filhos Ltda S.G.A 112,87 8 Semi-Extensivo

Maria de Fátima da Silva Oliveira S.G.A 2,13 5 Extensivo 
Mariana Cavalcalte da Silva S.G.A 1,08 10 Semi-Extensivo

Tabela 26 – Número de fazendas e área produtiva de cada tipo de fazenda 
localizada no estuário do Potengi 



166 Resultados e Discussão

Paulo Eduardo Vieira Cunha

Fazenda Número de fazendas Área produtiva (ha) 

Extensiva 9 22,71 
Semi-Extensiva 21 370,21 
Semi-Intensiva 13 175,53 

Intensiva 4 184,48 
Total 47 752,93 

5.4. Estimativa de emissões 

5.4.1 Emissões pela atividade de carcinicultura 

De acordo com os novos fatores de emissão determinados para a atividade 

de carcinicultura foram calculadas as estimativas de emissão de nitrogênio, fósforo e 

metais pesados (cobre e zinco) pela atividade camaroneira para o estuário do 

Potengi (Tabelas 27 e 28). 

Como foram determinados fatores de emissão diferentes para cada tipo de 

fazenda de cultivo, as cargas anuais foram determinadas pelo produto desses 

fatores pela área ocupada por cada categoria de fazenda. 

Tabela 27 – Estimativa das emissões de nutrientes (t.ano-1) para o estuário do 
Potengi pela atividade de carcinicultura 

Fazenda Área N P

Extensiva 22,71 0,68 0,23 
Semi-Extensiva 370,21 97,54 6,22 
Semi-Intensiva 175,53 58,50 3,35 

Intensiva 184,48 44,81 5,40 
Total 752,93 201,52 15,19 

Os resultados acima indicam que são expressivas as emissões de nitrogênio 

e, em menor grau, o aporte de fósforo pela carcinicultura na bacia do Potengi. Vale 

dizer que o maior aporte de nutrientes através desta atividade decorrem das 
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camaroneiras classificadas como de cultivo semi-extensivo, uma vez que as 

mesmas ocupam cerca de 50% da área de produção no estuário do Potengi. 

Tabela 28 – Estimativa das emissões de metais pesados (t.ano-1) para o estuário do 
Potengi pela atividade de carcinicultura 

Fazenda Área Cu Zn
Extensiva 22,71 0,02 0,05 

Semi-Extensiva 370,21 0,48 2,39 
Semi-Intensiva 175,53 0,67 1,12 

Intensiva 184,48 0,82 2,13 
Total 752,93 1,99 5,68 

Para os metais pesados analisados, percebe-se que apenas o cobre e o zinco 

apresentam estimativa de cargas mensuráveis considerando a incerteza do método 

de detecção, sendo as estimativas de cobre e, sobretudo de zinco bastante 

expressivas.  

Para os demais metais (chumbo, cádmio e mercúrio) as cargas anuais 

oriundas da atividade de carcinicultura são desprezíveis. Estes resultados são 

consistentes com as análises realizadas pelo Instituto de Ciências do Mar 

(LABOMAR), dos insumos químicos utilizados na carcinicultura, assim como com os 

dados da literatura a cerca da concentração de metais em fertilizantes.

5.4.2.  Demais emissões 

As estimativas das cargas anuais de nutrientes e metais pesados que afluem 

ao estuário do Potengi, provenientes de outras fontes naturais e antrópicas foi 

realizada a partir do uso de fatores de emissão disponíveis na literatura, exceção 

feita aos efluentes industriais para os quais foram calculadas as cargas a partir dos 

resultados do monitoramento do IDEMA.



168 Resultados e Discussão

Paulo Eduardo Vieira Cunha

5.4.2.1. Deposição atmosférica 

As emissões de nutrientes e metais pesados por esta fontes são função da 

concentração média do poluente na área de estudo, da taxa de retenção do poluente 

no solo, e da área da bacia. A tabela 29 apresenta os dois primeiros parâmetros. A 

tabela 30 apresenta os resultados das estimativas de emissão de nutrientes e metais 

pesados para o estuário do Potengi pela deposição atmosférica de acordo com área 

de cada município, bem como a estimativa de emissão total por esta fonte. 

Tabela 29 – Parâmetros usados nas estimativas de emissão por deposição 
atmosférica

PARÂMETRO N P Cu Zn Cd Pb Hg 

Concp (mg/m2.ano) 100 8 1,7 1,5 2 6 0,03 

TR (%) 63 70 65 60 60 60 10 

Tabela 30 – Carga anual estimada de nutrientes e metais pesados (t.ano-1) por 
deposição atmosférica para o estuário do rio Potengi 

MUNICÍPIO Área
(km²)1 N P Cu Zn Cd Pb Hg 

Macaíba 512,49 18,96 1,23 0,30 0,31 0,41 1,23 0,005 

Natal 170,30 6,30 0,41 0,10 0,10 0,14 0,41 0,014 

S.G.A 251,31 9,30 0,60 0,15 0,15 0,20 0,60 0,007 

TOTAL 934,10 34,56 2,24 0,55 0,56 0,75 2,24 0,026 
FONTE: 1. IDEMA (2005) 

A partir da análise da tabela 30 é possível perceber que o município de 

Macaíba domina as emissões de nutrientes e metais pesados para o estuário do 

Potengi, o que acontece em razão de sua área, cerca de duas a três vezes maior 

que as dos municípios de São Gonçalo do Amarante e Natal, respectivamente. 
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5.4.2.2. Denudação física e química dos solos 

As estimativas de emissão para esta fonte levam em consideração a 

distribuição em área dos diferentes tipos de solo e sua composição química (Tabela 

31), de acordo com levantamentos do projeto RADAM da Companhia de Pesquisa 

de Recursos Minerais (CPRM) (MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA, 1981), assim 

como a taxa de denudação. 

A tabela 32 apresenta as estimativas de emissões de nitrogênio, fósforo e de 

metais pesados para o estuário do Potengi, oriundos da denudação física e química 

dos solos.

Tabela 31 – Concentração elementar média por tipo de solo 
Tipo de solo N P Cu Zn Cd Pb Hg 

Areias 
quartzosas 0,0005 0,0001 0,000021 0,000009 0,0000001 0,000001 0,00000002

Planossolos 0,0005 0,0005 0,000028 0,000019 0,0000007 0,000020 0,00000002

Aluvionais
eutróficos 0,0009 0,0005 0,000103 0,000013 0,0000018 0,000050 0,00000006

Fonte: MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA, 1981; 2. Taxa de denudação: 128 t.km-2.ano-1;

Tabela 32 – Estimativas de emissão de nutrientes e metais pesados pela denudação 
física e química dos diferentes tipos de solo para o estuário do Potengi/RN 

Tipo de solo
Área

aproximada 
(ha)1

Emissão aproximada (t.ano-1)2,3

N P Cu Zn Cd Pb Hg 
Areias 

quartzosas 10 0,64 0,13 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 

Planossolos 60 6,91 3,84 0,10 0,79 0,01 0,38 0,01 
Aluvionais
eutróficos 380 24,32 24,32 0,92 1,36 0,03 0,97 0,01 

TOTAL 450 31,87 28,29 1,03 2,18 0,04 1,35 0,01 
Fonte: MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA, 1981; 2. Taxa de denudação: 128 t.km-2.ano-1

De acordo com os dados da tabela 32 é possível verificar que a maior 

contribuição de nutrientes e metais pesados para o estuário do Potengi, por 
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denudação física química dos solos tem como origem os solos aluvionais eutróficos, 

em função da grande área ocupada por este tipo de solo. 

Para os metais analisados a denudação física e química de solos contribui 

com cargas significativas de zinco, chumbo e cobre. O cádmio e o mercúrio 

apresentam cargas estimadas muito pequenas; menores, inclusive, que a incerteza 

do método utilizado para a estimativa de cargas. 

5.4.2.3. Esgoto Doméstico 

Os parâmetros utilizados nas estimativas de emissão por esgoto doméstico 

estão descritos nas tabelas 33 e 34.

Tabela 33 – Parâmetros utilizados no cálculo de emissões potenciais de nutrientes e 
metais pesados para o estuário do rio Potengi por esgotos domésticos 

Parâmetro Macaíba Natal S.G.A Total/Media
População (habitantes)1 63.333 789.896 87.493 940.722 

Água servida (L.hab-1.dia-1)2 93,34 142,41 179,34 138,36 
Percentual de Tratamento2 1,79 15,66 42,85 20,10 

Fontes: 1. IBGE (2007a); 2.SNIS (2006); 3. CAERN (2004) 

Tabela 34 – Concentração de nutrientes e metais pesados em esgotos brutos e 
tratados em sistemas de lagoa de estabilização 

Elemento Esgoto bruto (mg.L-1) Esgoto tratado1 (mg.L-1)
Nitrogênio 50 28,5 

Fósforo 14 9,1 
Cobre 0,14 0,14 
Zinco 0,24 0,24 

Cádmio 0,008 0,008 
Chumbo 0,06 0,06 
Mercúrio 0,004 0,004 

Fontes: 1. CORRÊA OLIVEIRA; SPERLING (2005); 2. SPERLING (1996) 

A seguir são apresentados os resultados das estimativas de cargas de 

nutrientes e metais pesados, oriundas do esgotamento sanitário, com e sem 

1 Foi considerada como nula a remoção de metais pesados após o tratamento dos esgotos 
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tratamento, provenientes da população das cidades de Natal, Macaíba e são 

Gonçalo do Amarante, que contribuem para o estuário do Potengi (Tabela 35).  

Tabela 35 – Estimativa de emissão de nutrientes e metais pesados (t.ano-1)
provenientes do esgoto doméstico no estuário do Rio Potengi, incluindo dados dos 
municípios de Macaíba, Natal e São Gonçalo do Amarante 

Município Esgoto N P Cu Zn Cd Pb Hg 

Macaíba 
Bruto

Tratado 
Total

98,95 
0,96 
99,91 

27,71 
0,31 
28,02 

0,28 
0,005 
0,285 

0,47 
0,01 
0,48 

0,02 
0,01 
0,02 

0,12 
0,01 
0,12 

0,01 
0,01 
0,01 

Natal 
Bruto

Tratado 
Total

1.461,95 
143,41 

1.605,36 

409,35 
45,95 

455,30 

4,09 
0,71 
4,80 

7,02 
1,21 
8,23 

0,23 
0,04 
0,27 

1,75 
0,30 
2,05 

0,12 
0,02 
0,14 

S.G.A 
Bruto

Tratado 
Total

172,08 
55,65 

227,73 

48,18 
17,77 
65,95 

0,48 
0,27 
0,75 

0,83 
0,47 
1,30 

0,03 
0,02 
0,05 

0,21 
0,12 
0,33 

0,01 
0,01 
0,02 

Total 
Bruto 

Tratado 
Total 

1.732,98 
200,02 

1.933,00 

485,24 
64,03 

549,27 

4,85 
0,99 
5,84 

8,32 
1,69 
10,01 

0,28 
0,06 
0,34 

2,08 
0,42 
2,50 

0,14 
0,03 
0,17 

Como a bacia do Potengi inclui a região metropolitana de Natal e abriga o 

maior contingente populacional do Rio Grande do Norte, era esperado que a mesma 

recebesse uma grande carga de nutrientes e metais pesados.

É possível constatar que o esgoto bruto contribui com mais de 80% das 

cargas de nutrientes e metais pesados que aportam ao Potengi devido ao 

esgotamento sanitário. Isto é devido aos pequenos índices de cobertura sanitária 

dos municípios que compõem a bacia inferior do rio Potengi. 

5.4.2.4. Escoamento superficial urbano  

As estimativas da carga de nutrientes – nitrogênio e fósforo – são realizadas 

com base na concentração destes elementos nas águas de chuva, quais sejam: 2,2 

mg.L-1 para nitrogênio e 0,33 mg.L-1 para fósforo. Os demais parâmetros usados 

nestas estimativas são relacionados na tabela 36.
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Tabela 36 – Parâmetros utilizados no cálculo de emissões potenciais de nutrientes 
para o estuário do rio Potengi por escoamento superficial urbano

Município Panual Aurb PAB (%)2

Macaíba 1.058,10 336,55 71,95 
Natal 1.527,70 170,30 31,19 
S.G.A 1.177,40 35,46 100 

Para a estimativa da carga anual de metais pesados gerada por esta fonte 

são consideradas duas formas de emissão – áreas construídas e emissões 

automotivas. Os fatores de emissão utilizados são descritos nas tabelas 37 e os 

parâmetros de referência na tabela 38. 

Tabela 37 – Fatores de emissão de metais pesados usados no cálculo da carga 
anual por escoamento superficial de áreas construídas 

Item Cu Zn Cd Pb 
Paredes (µg/m2) 47 2.100 1,4 300 
Telhados (µg/L) 7,5 100 0,12 1,5 
Freios (µg/km) 75 88 0,5 3
Pneus (µg/g) 5 3.400 0,6 17 
Óleo (µg/L) 2.100 125.000 100 1.100 

FONTE: DAVIS; SHOKOUHIAN; SHUBEI (2001) 

Tabela 38 – Parâmetros usados nos cálculos das emissões de metais pesados por 
escoamento superficial urbano 

Parâmetro Município
Macaíba Natal SGA

Número de imóveis 13.106 177.783 16.588 
Área construída (m2) 50 100 50 

Precipitação anual (mm/ano) 1.058,10 1.527,70 1.177,40 
Eventos de chuva (dias/ano) 60 60 60 

Número de automóveis 8.497 265.565 7.964 
Quilometragem média (km/carro/ano) 24.000 24.000 24.000 

Desgaste de pneus (g/km/pneu) 0,05 0,05 0,05 
Óleo (L/1000 km) 0,20 0,20 0,20 

Fontes: DAVIS; SHOKOUHIAN; SHUBEI (2001); DETRAN/RN (2009); IDEMA (1999a,b,c)  

A tabela 39 apresenta as estimativas de cargas anuais de nutrientes e metais 

pesados para o Potengi, provenientes do escoamento superficial urbano. 

2 PAB significa Percentual de área localizada na bacia hidrográfica estudada 
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Tabela 39 – Estimativa das emissões de nutrientes e metais pesados (t.ano-1) por 
escoamento superficial urbano para os municípios que compõe a área estuarina do 
rio Potengi 

Municípios N P Cu Zn Cd Pb Hg 
Macaíba 563,68 84,55 0,02 0,35 <0,01 0,02 <0,01 

Natal 178,52 26,78 0,74 10,01 0,01 0,40 <0,01 
S.G.A 91,85 13,78 0,03 0,41 <0,01 0,03 <0,01 
Total 834,05 125,11 0,79 10,77 0,01 0,49 <0,01 

A partir da análise dos dados da tabela 39, é possível constatar que tanto 

para nutrientes como para metais pesados, a contribuição é significativa, sendo 

praticamente da mesma ordem de magnitude das entradas por águas servidas. É 

importante ressaltar que o estuário do Potengi está inserido na região metropolitana 

de Natal, a qual apresenta a mais elevada taxa de urbanização do estado do Rio 

Grande do Norte (cerca de 70%). Este grau de urbanização resulta em maiores 

extensões da pavimentação urbana e, conseqüentemente, em maior 

impermeabilização do solo, o que favorece o escoamento superficial. 

5.4.2.5. Resíduos Sólidos 

 As tabelas 40 e 41 apresentam, respectivamente, os fatores de emissão e os 

parâmetros locais usados nas estimativas para emissão por esta fonte.

Tabela 40 – Fator de emissão de nitrogênio (g/kg) e metais pesados (g/t) por 
resíduos sólidos domiciliares

Parâmetro N1 P Cu2 Zn2 Cd2 Pb2 Hg2

Fator de emissão 9,2 - 15-75 80-220 2-17 40-150 0-0,6 
FONTE: 1. BINNER et al. (1996); 2. NIAGRU; PACYNA (1988).  
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Tabela 41 – Parâmetros usados nos cálculos das emissões de nutrientes e metais 
pesados por resíduos sólidos domiciliares 

Município P (hab)1 q (kg/hab.dia)2 PNC3,4

Macaíba 63.333 0,40 20,00 
Natal 789.896 0,93 2,39 
S.G.A 87.493 0,60 100 

FONTE: 1. (IBGE, 2007a); 2. (SILVA et al, 2001); 3. BRASECO (2007); 4. URBANA (2007);  

A seguir são apresentadas as estimativas de cargas anuais de metais e 

nutrientes para o Potengi, provenientes da disposição de resíduos sólidos 

domiciliares (Tabela 42). 

Tabela 42 – Estimativa da emissão de nutrientes e metais pesados (t.ano-1) por 
resíduos sólidos domiciliares para o estuário do Potengi 

Município N P Cu Zn Cd Pb Hg 

Macaíba 17,01 - 0,08 0,28 0,02 0,18 0,001 
Natal 123,34 - 0,60 2,01 0,13 1,27 0,004 
S.G.A 176,28 - 0,86 2,87 0,18 1,82 0,006 

TOTAL 316,63 - 1,54 5,16 0,33 3,27 0,011 

De acordo com os dados da tabela 42, a maior contribuição de nutrientes e 

metais pesados para o estuário do Potengi pela disposição de resíduos sólidos é 

proveniente da cidade de São Gonçalo do Amarante. Isto ocorre porque os resíduos 

gerados nesse município não são encaminhados para o aterro metropolitano da 

grande Natal, localizado fora da região estuarina do Potengi. Logo, ao contrário das 

cidades de Natal e Macaíba – nas quais apenas os resíduos não coletados 

contribuem para a carga de nutrientes e metais pesados para o estuário (2,39% e 

20% respectivamente) – no município de São Gonçalo do Amarante a totalidade dos 

resíduos gerados acabam por contribuir com as cargas de nutrientes e metais 

pesados. 
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5.4.2.6. Efluentes Industriais 

A carga anual de nutrientes e metais pesados por efluentes industriais foi 

calculada com base nos resultados do monitoramento realizado pelo IDEMA no ano 

de 2009, no qual foram medidas as características quali-quantitativas dos despejos 

industriais da área de estudo (Tabela 43).   

Tabela 43 – Características dos efluentes industriais da região estuarina do Potengi 

Origem Q
(L/s) 

N
(mg/L)

P
(mg/L)

Cu
(mg/L)

Zn
(mg/L)

Cd
(mg/L)

Pb
(mg/L)

Hg
(mg/L)

Centro Industrial 
Avançado 7,5 9,57 3,54 0,002 0,1597 0,0002 0,0004 0,0002 

Distrito Industrial 
de Natal 101,41 12,92 19,87 0,002 0,2079 0,0002 0,0004 0,0002 

Laticínios CLAN 2,93 32,16 57,43 0,011 0,1701 0,0002 0,0001 0,0002 
Coteminas 85,65 2,33 6,18 0,0016 0,0191 0,002 0,0017 0,002 
Nóbrega e 

Dantas 6,74 5,76 0,79 0,0001 0,0705 0,0002 0,0001 0,0002 

Fonte: IDEMA (2009) 

A tabela 44 apresenta as estimativas de cargas anuais de nutrientes e metais 

pesados para o Potengi, decorrentes dos despejos industriais das plantas 

localizadas na região estuarina. 

Tabela 44 – Estimativa da emissão de nutrientes e metais pesados (t.ano-1) por 
efluentes industriais para o estuário do Potengi 

Origem N P Cu Zn Cd Pb Hg 
Centro Industrial Avançado 2,26 0,84 0,0005 0,04 0,00005 0,00009 0,00005 
Distrito Industrial de Natal 41,31 63,56 0,0064 0,66 0,00064 0,00128 0,00064 

Laticínios CLAN 2,97 5,31 0,0010 0,02 0,00002 0,00001 0,00002 
Coteminas 6,29 16,68 0,0043 0,05 0,00540 0,00459 0,00540 

Nóbrega e Dantas 1,22 0,17 - 0,01 0,00004 0,00002 0,00004 
Total 54,06 86,56 0,01 0,78 0,01 0,01 0,01 

Fonte: IDEMA (2009) 
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A partir da análise da tabela anterior é possível observar que, quanto ao 

aporte de nutrientes no estuário do rio Potengi, o despejo de efluentes industriais 

apresenta maior carga anual de fósforo em relação à carga de nitrogênio. Isto 

acontece em função de as maiores concentrações de fósforo ocorrerem nas 

industrias que apresentam as maiores vazões.

Para metais pesados, ao contrário do que ocorre em centros mais 

industrializados, notadamente localizados nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, os 

efluentes industriais não contribuem com carga significativa para o estuário em 

estudo. As reduzidas cargas anuais destes elementos são devidas à inexistência de 

indústrias que apresentam na constituição de seus efluentes elevadas 

concentrações de metais pesados, como o caso de galvanoplastias, metalúrgicas e 

curtumes.

5.4.2.7. Pecuária 

As tabelas 45 e 46 apresentam os parâmetros usados nas estimativas de 

emissão de nutrientes e metais pesados para área de estudo, quais sejam rebanho 

e emissão de dejetos (Tabela 45), e teor de poluentes nos dejetos e perdas (Tabela 

46).

Tabela 45 – Rebanho de animais existente na área de estudo e emissão diária de 
dejetos por animal 

Animal R(cabeças)1 ED2 (kg/cabeça.dia) 
Bovinos 25.824 10 

Eqüinos/Asininos/Muares 1.506 10 
Aves 704.078 0,18 

Caprinos/Ovinos 5.224 1,0
Suínos 7.000 2,5

1. (IBGE, 2007c). 2. (BOYD, 1971) 
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Tabela 46 – Teor de nutrientes e metais pesados nos dejetos e perdas estimadas 
Animal 

TPD1 (mg/kg) – (g/kg) p/ fósforo P2,3

N P Cu Zn Cd Pb Hg N P Cu Zn Cd Pb Hg 
Bovinos 6000 4000 10,9 51 0,03 0,62 - 20 30 35 40 40 40 40

Eqüinos/Asin./Muares 6000 6000 6,9 30 0,03 0,7 - 20 30 35 40 40 40 40
Aves 12000 13000 14,8 170,1 0,12 0,89 - 20 30 35 40 40 40 40

Caprinos/Ovinos 5000 5000 6,9 30 0,03 0,7 - 20 30 35 40 40 40 40

Suínos 5000 3000 2,5 112,5 0,07 0,55 - 20 30 35 40 40 40 40

1. (BOYD, 1971; ABREU et al., 2003). 2. NRC (1993). 3. BOUWMAN; BOOIJ (1998)  

A seguir são apresentadas as estimativas de emissões de nitrogênio e fósforo 

e de metais pesados para o estuário do Potengi, oriundas da pecuária desenvolvida 

nos três municípios que compõem a região estuarina do Potengi (Tabela 47). 

Tabela 47 – Estimativa de emissão de nutrientes e metais pesados (t.ano-1)
provenientes da pecuária no estuário do Rio Potengi, incluindo dados dos municípios 
de Macaíba, Natal e São Gonçalo do Amarante 

Origem N P Cu Zn Cd Pb Hg 
Bovinos 101,76 101,76 0,32 1,73 0,01 0,02 0,01 

Eqüinos/Asininos/Muares 5,43 5,43 0,01 0,05 0,01 0,01 0,01 
Aves 66,86 108,64 0,24 3,15 0,01 0,01 0,01 

Caprinos/Ovinos 1,93 2,89 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 
Suínos 5,56 5,09 0,03 0,29 0,01 0,01 0,01 
Total 181,54 223,81 0,61 5,24 0,01 0,03 0,01 

Os dados apresentados na tabela 47 mostram que além dos nutrientes, 

nitrogênio e fósforo, os metais considerados micro-nutrinetes (cobre e zinco) 

também apresentam cargas significativas oriundas da pecuária. As cargas dos 

demais metais oriundas desta fonte são pouco significativas  

A emissão de nitrogênio e fósforo e de metais pesados pela pecuária é 

dominada pelo rebanho bovino, por seu maior volume de dejetos e quantidade de 

cabeças e, também, pelas aves, sobretudo pelo grande número de galináceos 

criados nos municípios que compõem a região estuarina do Potengi. 
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Embora o conteúdo de fósforo nos dejetos seja menor que o de nitrogênio, as 

perdas para a atmosfera da amônia excretada pelos animais resultam em 

contribuição relativamente similar entre os dois nutrientes.  

5.4.2.8. Agricultura 

A seguir são apresentadas as estimativas de emissão de nutrientes, cobre e 

zinco (Tabelas 48, 49 e 50 respectivamente) por tipo de cultura para a região 

estuarina do Rio Potengi.

Tabela 48 – Emissão potencial de nitrogênio e fósforo para o estuário do Rio 
Potengi/RN, estimada pela perda de nutrientes por tipo de colheita 

Cultura Área
(ha)1 Fertilizante (kg.ha-1) Perdas estimadas 

(%) 
Carga total para o 
estuario (t.ano-1)

N P N P N P
Abacaxi 75 40 20 25 20 0,75 0,30 
Algodão 36 100 30 20 10 0,72 0,11 
Batata-
Doce 71 90 20 20,50 1,05 1,31 0,01 

Banana 145 22 12 16 6 0,51 0,10 
Cana 2.260 182,5 30 29 13 119,61 8,81 

Castanha 14.110 20 30 20 25 56,44 105,83 
Coco 1.040 40 20 25 20 10,40 4,16 
Feijão 1.300 10 60 20,50 1,05 2,67 0,82 

Goiaba 17 100 30 20 10 0,34 0,05 
Laranja 51 150 45 20,50 1,05 1,57 0,02 
Limão 4 150 45 20,50 1,05 0,12 0,01 

Mandioca 4.050 20 37,5 25 20 20,25 30,38 
Mamão 14 100 30 20 10 0,28 0,04 
Manga 234 40 20 16 6 1,50 0,28 
Milho 1.040 40 55 29 13 12,06 7,44 

Tomate 7 40 55 29 13 0,14 0,02 
TOTAL 24.454 228,67 158,38 

Em que pese a pouca expressividade da agricultura na área de estudo, 

sobretudo quando comparada a outras regiões do Estado do Rio Grande do Norte, 

esta fonte contribui com uma carga estimada de cerca de 230 e 160 t.ano-1 para 

nitrogênio e fósforo. As maiores contribuições de nitrogênio são oriundas do cultivo 
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de cana de açúcar, em função do uso de grande quantidade de fertilizantes 

nitrogenados seguida da castanha de caju, cultura que responde pela maior área de 

cultivo na região. Para fósforo as maiores contribuições advêm do cultivo de 

castanha pelos mesmos motivos exposto para o nitrogênio. 

Tabela 49 – Estimativa da emissão de cobre pela agricultura 

Cultura Área
(ha) Fertilizantes (kg.ha-1) Fungicidas

(kg.ha-1)

Carga 
total 

para o 
estuario 
(t.ano-1)

Nitrogenados Perdas
(%) Superfosfato Perdas

(%) 
Perdas

(%) 

Abacaxi 75 500 35 300 35 6 35 0,087 

Algodão 36 100 35 100 35 0,5 35 0,0035 
Batata-
Doce 71 100 35 100 35 0,5 35 0,007 

Banana 145 450 35 500 35 0,5 35 0,014 
Cana 2.260 120 35 140 35 0,5 35 0,219 

Castanha 14.110 20 35 80 35 2,0 35 5,44 

Coco 1.040 140 35 1.170 35 0,5 35 0,105 
Feijão 1.300 100 35 90 35 0,5 35 0,126 

Goiaba 17 100 35 100 35 0,5 35 0,0016 
Laranja 51 100 35 100 35 0,5 35 0,005 

Limão 4 100 35 100 35 0,5 35 0,0002 

Mandioca 4.050 67 35 333 35 0,5 35 0,396 
Mamão 14 100 35 100 35 0,5 35 0,0012 

Manga 234 100 35 100 35 0,5 35 0,023 
Milho 1.040 200 35 300 35 0,5 35 0,101 

Tomate 7 100 35 100 40 0,5 35 0,001 

TOTAL 24.454 6,53 

Para o cobre, a maior contribuição, decorre do cultivo de caju (83,18%), em 

função da grande área ocupada por essa atividade, na qual é feita aplicação 

preventiva de fungicidas cúpricos. 
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Tabela 50 – Estimativa da emissão de zinco pela agricultura 

Cultura Área
(ha) Fertilizantes (kg.ha-1) Fungicidas

(kg.ha-1)

Carga 
total 

para o 
estuario 
(t.ano-1)

Nitrogenados Perdas
(%) Superfosfato Perdas

(%) 
Perdas

(%) 

Abacaxi 75 500 40 300 40 6 40 0,0005 

Algodão 36 100 40 100 40 0,5 40 0,0001 
Batata-
Doce 71 100 40 100 40 0,5 40 0,0001 

Banana 145 450 40 500 40 0,5 40 0,0015 

Cana 2.260 120 40 140 40 0,5 40 0,006 

Castanha 14.110 20 40 80 40 2,0 40 0,023 

Coco 1.040 140 40 1.170 40 0,5 40 0,024 

Feijão 1.300 100 40 90 40 0,5 40 0,002 

Goiaba 17 100 40 100 40 0,5 40 0,00003 

Laranja 51 100 40 100 40 0,5 40 0,0001 

Limão 4 100 40 100 40 0,5 40 0,00001 

Mandioca 4.050 67 40 333 40 0,5 40 0,027 

Mamão 14 100 40 100 40 0,5 40 0,00003 

Manga 234 100 40 100 40 0,5 40 0,0005 

Milho 1.040 200 40 300 40 0,5 40 0,006 
Tomate 7 100 40 100 40 0,5 40 0,00004 

TOTAL 24.454 0,091 

Para o zinco, as emissões foram dominadas pelo cultivo de coco (26,67%), 

seguido pela castanha de caju (24,30%). Cumpre destacar a elevada aplicação de 

superfosfato como o fator determinante para a liderança do cultivo de coco na 

emissão de zinco. 

Para os demais metais pesados têm-se as seguintes contribuições:          

0,004 t.ano-1 para cádmio e 0,003 t.ano-1 para chumbo. Para mercúrio a carga anual 

estimada foi inferior a 0,001 t.ano-1.



Resultados e Discussão 181

Paulo Eduardo Vieira Cunha

5.5. Cargas anuais de nutrientes e metais pesados 

A seguir é apresentado um sumário com as estimativas das cargas anuais de 

nutrientes e metais pesados para o estuário do rio Potengi, calculadas a partir da 

metodologia do uso de fatores de emissão (Tabela 51). 

Tabela 51 – Sumário das cargas (t.ano-1) de nutrientes e metais pesados oriundos 
de cargas naturais e antrópicas 

Fonte N P Cu Zn Cd Pb Hg 
Deposição atmosférica 34,56 2,24 0,55 0,56 0,75 2,24 0,03 

Denudação física e química 31,87 28,29 1,03 2,18 1,35 0,04 0,01 
Esgotos 1.933,00 549,27 5,84 10,01 0,34 2,5 0,17 

Runnoff Urbano 834,05 125,11 0,79 10,77 0,01 0,49 0,01 
Resíduos sólidos 316,63 - 1,54 5,16 0,33 3,27 0,011 

Efluentes industriais 54,06 86,56 0,01 0,78 0,01 0,01 0,01 
Pecuária 181,54 223,81 0,6 5,24 0,03 0,01 0,01 

Agricultura 228,67 158,37 6,53 0,09 0,01 0,01 0,01 
Carcinicultura 201,52 15,19 1,99 5,68 0,01 0,01 0,01 

TOTAL 3.815,90 1.188,84 18,88 40,47 2,82 8,55 0,221 

De acordo com a tabela acima, verifica-se que as cargas anuais estimadas 

para o estuário estudado são elevadas, tanto para nutrientes – nitrogênio e fósforo –, 

como para os metais cobre, zinco e, em menor escala, chumbo. Para cádmio e 

mercúrio as cargas estimadas são bastante reduzidas.

Fica clara a dominância das emissões antrópicas tanto para nutrientes quanto 

para metais pesados (exceção feita ao cádmio), sobretudo em função do aporte 

diário de esgotos não tratados e/ou o realizado de maneira inadequada. 

Os valores encontrados refletem a realidade da área de estudo, visto a 

mesma ser a região de maior desenvolvimento do estado e, por conseqüência, a 

mais densamente povoada e antropizada. 
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5.6. Importância relativa das emissões de nutrientes e metais pela atividade de 

carcinicultura

A importância das emissões de nutrientes e metais pesados pela 

carcinicultura para a área de estudo foi realizada pela comparação das cargas 

anuais estimadas para esta atividade, em relação às demais fontes naturais ou 

antrópicas de poluentes e/ou contaminante presentes no estuário do Potengi. Tais 

comparações não serão realizadas para chumbo, cádmio e mercúrio, uma vez que 

as estimativas de cargas destes metais por efluentes de carcinicultura se mostraram 

desprezíveis. A tabela 52 apresenta os percentuais de emissão estimados para cada 

fonte.

Tabela 52 – Contribuição percentual de cada fonte de emissão 
 Fonte N P Cu Zn Cd Pb Hg 

A Deposição atmosférica 0,91 0,19 2,91 1,38 26,60 26,23 13,57 
B Denudação física e química 0,84 2,38 5,46 5,39 47,87 0,47 0,00 
C Esgotos 50,66 46,20 30,93 24,73 12,06 29,27 76,92 
D Runnoff Urbano 21,86 10,52 4,18 26,61 0,35 5,74 0,00 
E Resíduos sólidos 8,30 - 8,16 12,75 11,70 38,29 4,98 
F Efluentes industriais 1,42 7,28 0,05 1,93 0,35 0,00 4,52 
G Pecuária 4,76 18,83 3,18 12,95 1,06 0,00 0,00 
H Agricultura 5,99 13,32 34,59 0,22 0,00 0,00 0,00 
I Carcinicultura 5,28 1,28 10,54 14,04 0,00 0,00 0,00 
 TOTAL 100 100 100 100 100 100 100

 Nitrogênio 

A figura 25 apresenta as contribuições percentuais de nitrogênio para cada 

fonte de emissão. 
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Figura 25.  Gráfico das contribuições percentuais de nitrogênio para cada fonte de 
emissão

A carcinicultura contribui com 5,28% das emissões estimadas para nitrogênio, 

sendo a quinta fonte que mais contribui para a carga deste nutriente, com emissões 

anuais superiores à da pecuária (4,76%). Em ordem de importância as principais 

fontes são esgotos domésticos (50,66%), escoamento superficial urbano (21,86%), 

resíduos sólidos (8,30%), e agricultura (5,99%). 

 Fósforo 

A figura 26 apresenta as contribuições percentuais de fósforo para cada fonte 

de emissão. 
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Figura 26.  Gráfico das contribuições percentuais de fósforo para cada fonte de 
emissão

A carcinicultura contribui com apenas 1,28% das emissões estimadas para 

este nutriente e juntamente com a deposição atmosférica (0,19%) são as fontes que 

menos contribuem para emissão de fósforo. Cabe ressaltar que não foram 

estimadas as cargas anuais de fósforo provenientes da disposição de resíduos 

sólidos, visto não terem sido encontrados na literatura fatores de emissão deste 

nutriente para tal finalidade. 

As atividades que mais contribuem com a carga anual são: esgotos 

domésticos (46,20%); pecuária (18,83%); agricultura (13,32%); escoamento 

superficial urbano (10,52%) e efluentes industriais (7,28%).  

 Cobre 

A figura 27 apresenta as contribuições percentuais de cobre para cada fonte 

de emissão. 



Resultados e Discussão 185

Paulo Eduardo Vieira Cunha

Figura 27.  Gráfico das contribuições percentuais de cobre para cada fonte de 
emissão

A carcinicultura representa uma importante fonte na emissão de cobre para o 

estuário do rio Potengi (10,54%), sendo juntamente com a agricultura (34,59%) e o 

esgoto doméstico (30,93%) as atividades que mais contribuem com a carga anual 

deste contaminante. 

 Zinco 

A figura 28 apresenta as contribuições percentuais de zinco para cada fonte 

de emissão. 
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Figura 28.  Gráfico das contribuições percentuais de zinco para cada fonte de 
emissão

Assim como para o cobre, a carcinicultura contribui de forma expressiva com 

as emissões anuais de zinco para o ecossistema de estudo. De acordo com as 

estimativas a mesma responde por 14,04% da carga anual deste metal, sendo a 

terceira fonte mais importante na emissão de zinco, superada apenas pelo 

escoamento superficial urbano (26,61%) e esgotos (24,73%). Outras fontes 

importantes são a pecuária (12,95%) e os resíduos sólidos (12,75%). 
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6. CONCLUSÕES

6.1. Considerações iniciais 

A hipótese a ser testada nesta tese - que a carcinicultura apresenta 

contribuição significativa no aporte de nutrientes e metais pesados para estuário que 

é o ecossistema deste estudo – foi confirmada para cobre e zinco e em menor 

escala para nitrogênio.  

Para confirmar ou negar a hipótese a proposta desta tese – calcular os 

diferentes fatores de emissão de nutrientes e metais pesados e avaliar o papel da 

carcinicultura como fonte poluidora e contaminadora do estuário do Rio Potengi/RN 

– logrou êxito. 

6.2. Conclusões 

O objetivo precípuo deste trabalho foi atingido visto terem sido determinados 

novos fatores de emissão para a atividade de carcinicultura, os quais levaram em 

consideração as diferentes formas de cultivo empregadas na área de estudo.  

Entretanto, apenas para os nutrientes nitrogênio e fósforo e para os metais pesados 

cobre e zinco foi possível estimar estes novos fatores, uma vez que para chumbo, 
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cádmio e mercúrio as concentrações medidas nos efluentes das despescas foram 

muito reduzidas, aliás, inferiores ao nível de detecção do método utilizado.  

Os fatores de emissão estimados para atividade de carcinicultura confirmaram 

que quanto maior o grau de intensificação de cultivo, maiores são as emissões de 

nutrientes e metais pesados em decorrência dos maiores usos de insumos 

produtivos, tais quais rações e fertilizantes. 

As estimativas de carga para a atividade de carcinicultura, determinadas com 

base nos novos fatores de emissão, indicaram que o cultivo de camarão em cativeiro 

contribui com as seguintes cargas anuais: 201,52 t para nitrogênio, 15,19 t para 

fósforo, 1,99 t para cobre, 5,68 t para zinco. 

As cargas anuais provenientes de outras fontes naturais ou antrópicas foram 

estimadas a partir do uso de fatores de emissão constantes na literatura para os 

poluentes e contaminantes estudados. Com estes resultados foram estimadas as 

cargas anuais totais de nutrientes e metais pesados que afluem ao estuário do rio 

Potengi. Estes resultados indicam que o referido estuário recebe uma carga anual 

expressiva de nutrientes e metais pesados, sobretudo em função de fontes 

antrópicas, visto a mesma ser a região de maior desenvolvimento do estado e, por 

conseqüência, a mais densamente povoada e antropizada. 

De acordo com as cargas anuais estimadas, foi avaliada a expressão da 

carcinicultura como fonte de nutrientes e metais pesados para o estuário do Potengi, 

que revelou a importância desta atividade como fonte de nitrogênio (5,28% das 

emissões anuais), cobre (10,54% das emissões anuais) e zinco (14,04% das 

emissões anuais). Para fósforo, chumbo, cádmio e mercúrio a carcinicultura é uma 

fonte de menor importância na região estuarina do Potengi, sendo que para estes 

metais a contribuição da atividade camaroneira é considerada desprezível.  
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No geral, as maiores contribuições para nutrientes e metais são devidas ao 

lançamento de esgotos sanitários e ao escoamento superficial urbano, 

especificamente para cobre; a agricultura foi a atividade mais importante, 

respondendo por cerca de 35% das estimativas de emissão deste metal. 

A análise comparativa, a partir da simulação de situações para diversos 

cenários das formas de cultivo da atividade de carcinicultura revelou que para o 

estuário do Potengi, é possível trabalhar com um fator de emissão médio, sem que 

as estimativas anuais sofram alterações significativas.  Isto decorre do fato de os 

diferentes fatores de emissão estimados nesta tese, para as diversas categorias de 

fazendas, serem similares para os tipos de cultivo, bem como pelo fato de a 

carcinicultura, em que pese sua importância, não ser a atividade predominante nas 

emissões de poluentes para a área de estudo. 

A determinação dos novos fatores de emissão da atividade de carcinicultura, 

bem como as estimativas de cargas para esta atividade e para as demais fontes 

naturais e antrópicas, situadas no estuário do rio Potengi, permitem concluir que, 

anualmente o estuário recebe um significativo aporte de poluentes, sendo a 

contribuição da carcinicultura média para zinco e cobre, pequena para nitrogênio, 

muito pequena para fósforo e desprezível para cádmio, chumbo e mercúrio. 

Estas estimativas permitiram identificar as atividades que mais contribuem 

para a degradação do ecossistema de estudo, fornecendo dessa maneira subsídios 

para a gestão das diferentes atividades antrópicas localizadas no ecossistema de 

estudo desta tese.
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Questionário

Empreendimento:_________________________________________________
Local:__________________________________________________________
Coordenadas:____________________________________________________
Município:_______________________________________________________

1) Tempo de existência: ____________________________________________

2) Funcionamento 

Operando (  ) parado (  ) Por quê_____________________________________

3) Área de produção (ha): __________________________________________

4) Densidade de cultivo (cam/m2): ____________________________________ 

5) Duração do ciclo de cultivo (dias): __________________________________ 

6) Intervalo entre ciclos (dias): _______________________________________ 

7) Número de ciclos por ano: ________________________________________ 

8) Aeradores: sim (  ) não (  ) Quantidade de aeradores:___________________

9) Taxa de renovação de água: ______________________________________

10) Produção (kg/ha):______________________________________________

11) Consumo de ração por ciclo (kg/viveiro.ciclo)________________________ 

12) Consumo de ração por ciclo (kg/ha.ciclo)____________________________ 

13) Tratamento do solo 

Cloro: sim (  ) não (  ) quant. (kg/viveiro)____quant. (kg/ha)___tempo (dias)___ 

Cal: sim (  ) não (  ) quantidade (kg/viveiro)______ quantidade (kg/ha)_______ 

14) Correção do pH 

sim (  ) não (  ) 

Produto:___________quantidade(kg/viveiro)_______quantidade(kg/ha)______ 

Produto:___________quantidade(kg/viveiro)_______quantidade(kg/ha)______ 

Produto:___________quantidade(kg/viveiro)_______quantidade(kg/ha)______ 

15) Fertilização 

sim (  ) não (  ) 

Produto:___________quantidade(kg/viveiro)_______quantidade(kg/ha)______ 

Produto:___________quantidade(kg/viveiro)_______quantidade(kg/ha)______ 

Produto:___________quantidade(kg/viveiro)_______quantidade(kg/ha)______ 

16) Tratamento de efluentes 

Bacia de sedimentação (  ) lança direto no canal de drenagem (  ) 


