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RISUMO

A á¡ea estudada compreende a Bacia Hidrográfìca do Rio Doce com uma área de
drenagem de 338 km2, o equivarente a 0,64%o da superficie estadual, tendo como rormadores
os rios Guajiru e Mudo' Dispõe de um erevado potencial hídrico, representado peras águas
subterrâneas do aqüífero Barreiras e da ragoa de Extremoz, reservas estratégicas de grande
alcance sócio-econômico que suprem satisfatoriamente as demandas d,água para a indústria,
população urbana e in-igação.

No curso inferior da bacia estudada, destaca-se o distrito industrial e os núcleos
urbanos, que abrange a cidade de Extremoz e parte da zona norte de Natal, retratando uma
infra-estrutura social precária, onde 67,6%o dos domicílios possuem sistema de al¡astecimento
de água inadequado ou seja, sem canalizaçào intelna.. o percentual de domicílios servirìos
pela coleta de lixo é de r9,g%o, os dornicírios que têm o lixo queimado ou enterado
correspondem a 53,7o/o e aqueles cujo lixo éjogado crandestinamente representam 26,5o%.

o Índice de euaridacre da Água (IeA), calcurado segundo os mérodos aditivo e
multiplicativo (DUAR'IE, 1999), caracterizou a água da lagoa de Extremoz entre boa e ótìma.
No entanto, em decorrênoia ao aoentuado crescimento urba.o e do desenvolvimento
industrial, nesta região. constatou-se que este potencial hídrico está subn.retido aos efeifos de
ações impactantes' o que poderá causar significativas restrições no atendimento às demandas
futuras

A ausência de rede de esgotos e consequentemente o uso de sistemas de
saneamento com disposição rocal de efluentes, associados a uma área oujo comportamento é
de um sistema livre, o que propicia erevadas taxas de infiltração das águas pruviais,
caractenza o ambiente como sendo de alta r.r:rnerabilidade para a contaminação das águas
subterrâneas o reflexo deste quadro jít se faz presente nas águas de arguns poços tuburares
do sistema de abastecimento público, cujos teores de nitrato já são superiores a 45mg/L, e na
incidência de doenças de veiculação hídrioa, como esquistossomose, cólera, hepatite viral e
verminoses.

As reservas reguladoras do sistema aqriífero Dunas/Barreiras, no curso inferior da
bacia, ftrram estimadas em 76,0 x 106 m./ano, equivalente a vãz-ão do fluxo sr¡bterrâneo
natural As reserwas permanentes são da o.dem de 354 x 106 mr. o vorume atuar explotacfo de
águas subterrâneas (aqüífero Barreiras), atinge uma cifra d.e 2r,3 x r 06 m3lano. A demanda
de águas subterrâneas para o ano 2010 foì estimada em 37,g x106 m3lano, correspondente a
49,7%o das reservas reguradoras, caso mantenha-se a retir.ada do mesmo volume de água



superficial atuar' Nesse caso, verificou-se, que há uma necessidade de gerenciamento
intensivo, considerando que em 20r0 a demanda compreenderá 50o/o d,asreselvas reguladoras.Além da componente "quantidade" existe a degradação da quaridade dos mananciais, odesenvolvimento urbano e industriar aliados à falta de saneamento básìco e,consequentemente incidências significativas de doenças de veiculação hídrica.

Diante desse quadro, o estudo teve como objelivo geraì rearizar um diagnóstico dabacia e indicar estratégias que poderão ser contempladas na imprementação do gerenciamento
das águas subterrâneas no curso inferior da bacia hidrográfìca estudada.



ABSTRACT

The a¡ea studied comprises the watershed of Doce river with a drainage area of
338 km'?which is equivalent to 0.64% of the state surnace, being formed by Guajiru and Mudo

rivers. It has a high hydric potential represented by groundwater ol the Dunes,iBaneiras

Aquifer System and Extremoz lagoon which are strategic resources of great socio-economic

extent that satisfactorily supply the water demands lor industry, urban population and

irrigation.

Along the lower course of the studied basin, the ìndustrial district and the urban

sites which comprises Extremoz city and part of northern zone ofNatal are prominent. These

display a precarious social infra-structure where 61 .6Yo of the dwellings have na inadequate

water supply system, that is, without inward canalization. The percentage of clwellings being

served by refuse collect is 19.8%, those dwellings which burn or bury their refuse correspond

to 53 .7%o and those that have na iltegal throw-away rnanner fur their refuse represent 26. 5o%.

'fhe Water Quality Index (WeI), oalculated according to the additive and

multiplicative methods, DUARTE (1994), charactelzecl the water of Extremoz lagoon

between good and excellent. However, due to the marked urban growth as well as the

industrial developrnent, ìn this region, it was found that this hydric potentiai is subject to the

effects ol impact actions which may cause significant restrictions on the supply of future

demands.

The lack of sanitary sewerage network, and as a result, the use of sanitation

systems with local disposition of waste water together with an area that presents a behavior of
a not-confined system, which gives rise to high infiltration rates of the rains waters,

characterizes the environment as having a strong r,ulnerability for the contamination of the

ground water. Tlte reflex of this situation is already present in the waters of some wells ín the

public water supply system, the nitrate content of which are superior to 45 mgl]l as well as in
the incidence of hydric veiculation diseases, such as cholera, virus hepatitis and verminosis

The regulator stores ofthe Dunes/Barreiras Aquifer System, in the lower course ofthe basin,

were estimated at 76.0 x 106 m3/year, equal to the natural groundwater fìow yielcl. The

permanent stores are about 354 x 106 m3. The current volume of groundwater exploited

(Dunes/Baneiras Aquifer system) reaches the fig'ure of 2l.lì x l0ó mr/year. The demand of
groundwater for the year 20l0 was estimated ât 37.g x 106 mr/year, which corresponds to
49.1Yo of the regulator stores ilit is maintained the explotation of the same present volume ol
surface \¡,/ater. In this case , it was found that there is a need for intensive planning ,



considering that in 2010 the demand will comprise 50% ofthe regulator stores. Besides the

component "quantity", there is a quality degradation of the water bodies, the urban and

industrial development together with the lack of basic sanitation system, and therefore,

signifi cant incidences of hydric veiculated diseases.

Taking this situation, the general purpose ol this study was to diagose the basin

and to indicate strategies that may be considered in the fulfillment of the planning of
groundwater in the lower course ofthe watershed studied.



1.0 - TNTRODUÇÃO 0t

o processo de desenvorvimento econômico e social de uma região está
intimamente relacionado com a forma de utilização dos seus recursos naturais. Sendo a água
uma componente fundamentar, a mesma tem sido nas últimas décadas alvo de preocupação
quanto ao seu planejamento e gerenciamento, colocando para os órgãos gestores dos recursos
hídricos a responsabilidade de atender os usuários, de forma a fornecer água de quaridade que
¿rtenda aos múltiplos usos.

segundo as últimas estimativas g7,3g/o coruespondem à água do mar e apenas
2'7%o à âgua doce. Dest4 0,36yo estérnos rios, Iagos, pântanos e similares e 22,4%osão águas
subterâneas e umidade do solo

O Brasil detém g% de toda água doce do planeta e estima-se ainda que o país
detenha cerca de r 12 bilhões de metros cúbicos de água subten.ânea. segundo REBotiÇAS
(1994), as águas subterrâneas armazenadas nos granaes aqüíferos das bacias sedimentares
apl esentam tempos de renovação que ultrapassam com freqüência, a escala da existênoia
humana, ou de vida útil de seus projetos. Logo, estas rese.as são consideradas como
praticamente não renováveis.

os probremas reracionados com a água na atualicrade é um dos desafios para o
próximo mirênio, o que já vem sendo arertado desde a década de setenta, quando foi
caracterizada uma crise mundiar e que levou a sociedade a questionar seus varores e seus
modelos de desenvolvimento.

A carta Européia da Água, proclamada pelo Conselho da Europa em Estrasburgo,
França' em maio de 1g6g, definiu doze princípios para inspirar as legisrações dos países
membros do Conselho da Europa.

Eventos cle alcance mundial, como a Conlèrência
culminaram com a consciência da necessidade de estabelecer
desenvolvimento menos agressivo em fermos ambientais.

A conferência das Nações unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento no
Rio de Janeiro em 1992, conhecida como Rio-92 foi um acontecimento marcarte neste
processo' de onde saiu ftrrtalecido o moder. de desenvolvir¡ento sustentáver e resultou no
docunrento Agenda 2r, onde foram aprese.tatros objetivos e metas gerais até o século XXI,
para todos os países signatários.

o Plano de Ação de Mar Del plata, aprovado pela conferência das Nações unidas
sobre a água em 19'17 apresentou a seguirìte premissa: "toclos os povos, quaisquer que sejam

do Estocolmo de 1972,

um novo paradigma de
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as condições sociais e econômicas, têm direito ao acesso à água potávet em quantidade e
qualidade à altura de suas necessidades básicas,,.

Atualmente uma em cada três pessoas no mundo ainda não conta com essas duas
exigências básicas de saúde e dignidade. De acordo com dados estatísticos pubricados pela
companhia de pesquisas e Recursos Minerais, em A água em Revista (1996) no início do
próximo milênio mais da metade da população mundial estará vivendo em zonas urbanas.
Até o ano 2025, essa proporção chegará aos 6002, compreendendo cerca de 5 bilhões de
pessoas.

Em março de 199g, Faris abrigou cientistas de todo o mundo, que debateram
sobre esses problemas e constataram que o desenvorvimento dos países emergentes poderá ser
afetado e serão desencadeados conflitos entre nações em regiões já instáveis politicamente
como o oriente Médio e a Áftica. De acordo c.m. reratório da organização das Nações
unidas (oNU), diwlgado após a conferência Intemacional sobre a água em paris, atualmente
vive-se uma crise grobal da maior gravidade e se os atuais meios de exploração dos recursos
hídricos não forem revistos, dois terços da popuração muncÌiar vão passar sede até 2oo5

Alertou o presidente da França Jacque chi.ac ao final do encontro: ..No praneta
há 70 regiões em confronto pelo controle de fontes de água potável,,.

Dentro deste contexto é irnprescindível dedicar atenção especiar aos efèitos
crescentes da urbanização sobre a demanda e o corìsumo de água e ao papel decisivo
desempenhado peras autoridades na gestão do abastecimento, uso e tratame'to da água.

É urgente a necessidade de ser adotado o entendimento da água a partir do
binômio quantidade/qualidade, considerar as águas superficiais e subterrâneas, contemplando
todos os seus usos, segundo uma perspectiva de gestão grobal, tendo a bacia hidrográfica
como unidade básica de planejamento e gerenciamento. com efeito as bacias são
consideradas como um todo, indivisível, cujo aproveitamento deve ser o mais otimizado
possível' no intuito de proporcionar um merhor desenvorvimento econômico e sociar à regiào
e isso somente é possível a partir do conhecimento das características e necessidades locais.

t.t - Loc{r,tzAÇÃo E DTMENSÕES DA ÁRÐA

Na figura 1.I está representada a localização da área de estudo. A bacia do rio
Doce situada entre as coordenadas IJTM de 9.364 a 9.3i6 km norte e 2og a 256 km leste
possui uma área de drenagem de 33g km2, o equivarente a 0"64o/ocla superlìcie estaduar, tendcr
como fbrmadores os rios Guajiru, Nludo, Doce e a lagoa de Extremoz.
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Engloba parte dos municípios de Extremoz, Ceará Mirim, Natal, São Gonçalo do

Amarante, Taipu e Ielmo Marinho.

. Limita-se ao norte e ao noroeste com a bacia hidrogriifica do Rio ceará Mirim e

ao sul e ao sudoeste com a bacia hidrográfica do rio potengi. A leste limita-se com o oceano

atlântico.

Inclui em seu dominio, o Distrito Industrial de Extremoz, e um dos principais
mananciais de água doce superfrcial do Estado, que é a Lagoa de Extremoz, atualmente
utilizada no abastecimento público da zona Norte da cidade de Natal, nos projetos de

irrigação e atende à fi:nção de harmonia paisagística e de atividades recreativas da região.

I.2. OBJETIVOS

o planejamento e conseqüente gerenciamento dos recursos hídricos de uma bacia
hidrogriifica requer como base o conhecimento das peculiaridades da unidade de gestão, como
também os anseios dos seus usuários, poftanto é com esta visão holística que o presente

estudo contemplou os seguintes objetivos:

. Levantamento do uso e ocupação do solo;

o Modelo conceitual hidlogeológico;

o conhecimento do potencial hídrico, consumo atual e demandas futuras dos

recursos hídricos;

ø Caractenzação da qualidade das águas;

. Conhecimento da ocorrência das doenças de veiculação hídrica.

Os objetivos apontados permitiram propor estratégias que poderão ser

contempladas na implementação do gerenciamento das águas subterrâneas no curso inferior
da Bacia do Rio Doce.

I.3 - METODOLOGIA

A metodologia utllizad,a neste estudo corlpreendeu três fases: A primeira
contemplou a organização, homogeneização e interpretação dos dados revantados e do

cadast|o das estruturas hídricas, usuários e f'ontes de contaminação. A segunda etapa

constituiu-se dos trabalhos de campo, em que loram realizadas as seguintes atividades: as

coletas de ágr"ra para análises fisicas e químicas; as campanhas de rnedições em campo dos
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parâmetros fisicos e químicos nos mananciais de superficie; as medições dos níveis d,água

zuperficiais e subterrâneas e a reambulação de campo para a e atualização do mapa de uso e
ocupação do solo. A terceira etapa compreendeu a descrição dos resultados obtidos a partir
dos dados levantados e das atividades de campo, que resultou em um diagnóstico da área

estudada e em conseqüência os fundamentos e estratégias para o gerenciamento das águas

subtenâneas no curso inferior da bacia. A seguir as fases mencionadas.

Primeira Fase

Inicialmente foi efetu¿do

estudos já realizados de interesse à

contemplou os seguintes alvos:

um levantamento de todos os dados, informações e

pesquisa, de modo que o planejamento desta etapa

. Levantamento e análises dos dados bibliográficos e cartográficos;

Foi efetuado um levantamento de todos os trabalhos realizados de interesse à

pesquisa, coleta de dados e materiais auxiliares como:

- Cartas altimétricas em escala de I : 100.000,

- Hotografias aéreas em escala l:40.000;

- Imagens de satélites tipo Spot, escala l:50.000;

- Fichas técnicas de poços, com os perfis construtìvos e litológicos;

- Análises fìsicas, químicas e bacteriológicas das águas subtemâneas e superficiais;

- Levantamento de dados ûo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatítica, (lBGË)
relacionados a população e atividades sócio-econômicas, dos municípios inseridos na bacia;

- Levantamento dos estudos técnicos científrcos existentes relacionados a área estudada;

- Levantamento dos dados clìmatológicos;

c Digitalização das canas existentes.

Foram realizadas digitalizações das cartas existentes, tendo sido amarradas ao

sistema de projeção UTM, e digitalizados iodos os detalhes planialtimétricos e altimétricos.

" Reconhecimento Geral de Campo;

Foram utilizados dois dias de campo para o reconhecimento geral da bacia, cujo

principal objetivo foi verificar o compodamento da área no qùe se referia aos usos cia água,
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aos órgãos de apoio dos municípios inseridos na bacia, e aos demais aspectos que
interfeririam no planejamento do cadastro das estruturas hídricas e usuários de água.

¡ CaracterizaÇão fisica da bacia;

com base nos dados climatológicos obtidos na Empresa de pesquisas

Agropecuarias do Rio Grande do Norte, (EMPAI{N) nos estudos geológicos e

geomorfológicos realizados na região foi feita a caracterização fisica da bacia,

e Cadastramento dos usuá¡ios dos recursos hídricos, das estruturas hídricas, e das lontes

potenciais de contaminaçâo.

Para a realização desse cadastramento foram utilizados 45 dias de campo, que

constou do preenchim.ento de formulários elaboraclos especificamente para a obtenção das

informações sobre os usuários de água, as estruturas hídricas e as fontes de contaminações.

Todas as estruturas hidricas cadastradas assim como as fontes de contaminaçòes

lbram plotadas nas cartas digitalizadas. O mapa com os pontos visualizados serviu como base

para a seleção das localizações dos poços e cacimbões adequados para monitoramento.

As informações obtidas foram tratadas, o que permitiu fazer uma sereção dos
poços e caoimbões para terem seus níveis monitorados, e dos pontos adequados para a

realização das análises fìsicas e químicas. As tabelas A-J anexo 01, compreendem as

informações sobre o cadastro dos usuários, poÇos tubulares e dos cacimbões.

. Tratamento das análises fisicas, químicas e biológicas levantadas,

A partir do levantamento realizado das análises fisicas, quírnicas e biológicas nos

Laboratórios da companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN) e da

Fundação Nacional de Saúde (FNS), foram selecionadas àquelas com identificação da fbnte
(poço, rio ou lagoa). Em seguida todas as informações foram cadastradas em um banco de
dados e tratadas em diferentes niveìs, considerando: tipo de Manancial, Tipo de Aqüífero e os

Grupos de Elementos Químicos, Físicos ou Biológicos que pudessem ser correlacionados.

As tabelas A-F anexo 02, apresentam os dados das análises fisicas, químicas e

biológicas, dos corpos de águas superficiais, monitorados pela GAERN no período de r995 a
1996. As tabelas A * E anexo 03, compreenclern os r.esultados das análises fisicas e químicas

das águas subtenâneas e superficiais.



Segunda Fase
C)l

o campanhas de medições dos níveis de água nos mananciais subterrâneos e superficiais;

Em um periodo de dois anos foram realizadas três campanhas de medições dos
níveis de água nos poços e cacimbões selecionados para monitoramento, A primeira foi
realizada durante a elaboração do cadastro em setembro/97, a segunda campanha ocorïeu no
final do verão em março de l99g e a terceira medição em novembro/9g.

Medicões de descargas nos rios do Mudo. Guaiiru e Doce

o aparelho ut izado nas medições foi um micromolinete digital e foi seguida a

seguinte metodologia: para profundidades, superiores a 60 cm, mediu-se as verocidades em
duas profundidades situadas à 2oo/o e g0% da profundidade, a partir da superficie da água;
para profundidades inferiores a 60 cm, meciiu-se a velocidade a 600% desta profundidacle, a

partir da superficie da âgua. Foram adotados espaçamentos ho¡izontais de 50 cnr <le rargura.
A vazão final é dada pelo produto das velocidades médias e peras respectivas áreas de
influência de cada trecho.

" Campanhas de ccllefas de águas superfìciais e subterrâneas para análises lÌsicas e químicas;

O planejamento de avaliação da qualiclade das águas superfrciais e subterrâneas

baseou-se em informações preexistentes e realização de amostragens para análises fisicas e

químicas das águas superficiais e subterràneas, que scguiu uma programação crireriosa,
compreendendo:

- Definição dos objetivos da Amostragem,

- Escolha dos parâmetros a serem analisados;

- Locais escolhidos para amostragem;

- Seleção dos métodos de análise,

- Coleta de amostras;

Definicão dos Objetivos da Amostragem

A verificação da confi¡nnidade das águas estudadas para os usos a que se

destinam, com os padrões de qualidade vigente, fixados pela resolução 020/g6 do coNAMA,
constituiu o objetivo principal da amostragem, visando principalmente:

- verificar a presença e mecanismo de contaminação;

- comportamento hidroquímico quanto aos íons dominantes,

Este capitulo direcionado à caracterização da qualidade das ágras é uma
impoftante ferramenta que sgrve para prever os probrernas fì.rturos de manejo dos recursos
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hídricos através do estudo das tendências de qualidade das águas ao longo do tempo, o que

facilitará o planejamento para o atendimento das necessidades sociais e econômicas dos

diversos consumidores.

Escolha dos Parâmetros a Serem Analisados

A escolha dos parâmetros a serem analisados foi em função do uso e ocupação

atual do solo e dos respectivos usos a que as águas se destinam tais como.

- abastecimento humano e animal;

- agricultura (inigação);

- uso industrial.

Locais Escolhidos para Amostragem

As variáveis que quantificam e determinam o comportamento da qualidade

ambiental das descargas líquidas são funções complexas que estão continuamente sofrendo

variações, potanto a seleção dos locais onde foram realizadas as amostragens atendeu aos

seguintes requisitos:

- os pontos de amostragens nunca f'orarn próxirnos às margens dos rios; da lagoa;

de tubulações e águas estagnadas;

- as amostras coletadas nos tributários foram escolhidas nos locais mais próximos

possíveis da desembocadura;

- na lagoa, durante a amostragem foi considerada a possibilidade de existência de

estratificação térmica, com f'ormação de camadas que não se misturam, tendo sido realizadas

coletas na superficie em uma localização intermediária e no fundo,

- foram evitados os locais de dificil acesso, uma vez que o objetivo era maximizar

o número de coletas em um tempo hábil, facilitando o transporte ao laboratório, atendendo os

prazos de conservação exigidos para os requeridos parâmetros;

Çplctad¿E ¿Es$ras

A técnica adotada para a coleta foi em função da natureza da amostra (águas

superfrciais, (rios ou lagoa e subterrâneas). os rios que constituem a bacia estudada são de

pequeno porte e dessa forma a técnica de amostragem adotada nestes corpos d'água foi a de

"Amostragem Simples em Rios de Pequeno e Médio Porles, que consistiu em:

realizar coletas a 50 cm de profundidade da superfìcie do rio em seu ponto central no sentido

contrário ao da corrente, com auxílio de frascos de vidro, âmbar e polietileno;

Para as águas subterrâneas âs amostras forarn coletadas em poços e cacimbòes c

foram aconclicionadas em frascos plásticos, etiquetados
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Os elementos fisicos e quimicos determinados foram: Tn, cor, turbidez, pH,

condutividade elétrica, sólidos totais, sólidos dissolvidos, sólidos em suspensão, alcalinidade

total, alcalinidade de hidróxido, alcalinidade de carbonato, alcalinidade de bicarbonato,

dureza total, NHr, NO"2, NO'3, Ca*, Mg*, Na1*, K*, Fe, COi, HCO', SO4-, Cl-. Os métodos

utilizados para a análise dos parâmetros de qualidade de água estão mencionados no quadro

1.1.

Quadro 1. 1 - Métodos utilizados para análise dos parâmetros de qualidade
das

PARÁMETROS METODO

Temperaturâ Leiûrr¿ direta - Temômetro de Hg

Cor Comparação visual - Pâd¡ões de Platinâ-Cobâtto

Tu¡bidez Col pâIâção visu.aÌ - P¿d¡ões de síhca

Durez-â Total VolunÌetriâ (EDTA)

PH Potcnciolnétrico

Sólidos Totais Dissolvidos Gr¿vimét¡ico

Nilrilo Colorimétrico - N( I -rraflil)

Nil¡alo Colorimitrico - rcdução por colunu dc cidnjo cob¡odo

Nitrogênio Ar oniâcal Colorxnétrico - Nesslet

Al câlinidâdc Totál Titulação FÐterrciométrica

Cloreto Volumétnco - dtrâto de pmta

Cálcio Votunlérrico (EDTA)

Magnésio Volumétrico (EDTA)

Sodio Fotomet¡ia de ch¿mâ

Pot¿issio lotometnâ de clÌìrnâ

Sulfato Turbidimétrico

F-erfo Colorimétrico - ferranûolina

Fonte: Laboratório de Agua e Solo - Companhia de processamento de
Dados do Rio Grande do Norte (DATANORTE).

Adotou-se para a coleta de todas as amostras, uma flicha apropriada para o registro

de dados e das características anormais constatadas durante o procedimento de campo. o
procedimento estal¡elecido visou.

- identificar co(etâmente as amostras,

- evitar contaminações cruzadas;

- recolher um volume adequado para as análises;
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' campanha de medìções em campo de pH, condutividade, sólidos Totais Dissolvidos e

percentuais de sais.

Foram utilizados dois kits com medidores de pH, de condutividade elétrica,
sólidos totais, percentual de sais e controle da temperatura. os equipamentos foram
devidamente calibrados no laboratório antes de serem utilizados. As medições foram
realizadas em um período de três dias seguidos, para que não houvesse alguma alteração nas

medições em função das variações meteorológicas regionais.

o Atualização do mapa de uso e ocupação do solo

A partir de imagens de satélites tipo Spot-2 em escala I

base em mapas elaborados com imagens de 19g9, foi realizada

ocupação do solo, com reambulação tle campo.

50.000, ano 1994 e com

a atualização do uso e

Terceir¡ Fase

Cornpreendeu a descrição dos resultados obtidos, onde lbram utilzados softs
gráficos e os fundamentos científicos, originando um diagnóstico da área que seruiu de base
para a proposição de estratégias que poderão ser corrtempladas em um plano de gestão das
águas subterrâneas do curso inferior cla bacia do rio Doce.

2.0 - RXVISÂ.O BIBLIOGRÁFICA

TAHAL/SONDOTÉCNICA (1969) realizou estudo para CAERN, sobre o
aproveitamento hidro-agrícola das bacias do rio cea¡á Mirim e da Lagoa de Extremoz. com
base nos dados levantados no período de maio de 196g a março de 1969, foi efetuado o
balanço hídrico mensal da lagoa.

FIGUEIREDO (i977) elaborou para a CAERN, um projeto de captação d,água da
Lagoa de Extremoz para atender a popuração da zona norte de Natal, que na época restringia-
se ao bairro de Igapó e praia da Redinha. Segundo o recenseamento de 1977, a população da

zona norte de Natal abrangia 10.000 habitantes.

o relèrido projeto de captação tinha como meta atender a demanda para os
próximos 20 anos (1977'r99i), cuja projeção popuracional considerada foi de 110.000
habitantes para o ano de'1997, inoluinclo ainda o desenvolvimento comérciário e industriaì.

o manancial da Lagoa de Extremoz apresentava na épooa os seguintes atrativos
para o referido plojeto:



1t. pequena distância dos núcleos a serem abastecidos;
e Facilidade de captação por ser considerado no Estado um expressivo

reservatório naturar de acumuração e regularização. com base nos estudos da
sondotécnica,I969, o autor chegou a uma cifra de 60 xl03 m3/dia, volume a
ser explotado da Lagoa.

r Água de excerente qualidade, que de acordo com as análises das amostras
realizadas no dia 04 de maio de 197.1 apresentaram as sesuintes
características:

pH 7,4

Cloretos 63,0 mg/L

Fer¡o 0,151 mg/I_

Dureza total 0.0 mg/I"

Dióxido de Carbono 5,0 mgli
Sólidos Dissolvidos 143,0 rng/l-

A PLANA'I CONSULTORIA ( I 982) realizou estudo hidrológico sobre a
disponibilida.e dos recursos hídricos das bacias hidrográficas das Lagoas de Jiqui, Extremoz,
Bonfim e Pium, principais manauciais de superficie existentes 

'a região de Natal e nas suas
proximidades Devido a completa inexistência de da<ios fluviométricos, o estudo foi realizado
por correlação com rios da região costeira da paraíba. os resultados estimaram com ro% de
risc<¡' uma potencialidade hídrica globar de 4,4g6 m3/s assim ,istribuídos. Jiqui r,0 mrls;
Extremoz 2,645 m3ls;Bonfim 0,492 m3ls; pium 0,349 m3/s.

A COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,
CETESB (1982) em convênio estabelecido com a extinta Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste (suDENE), fez uma avariação das condições limnológicas da
lagoa, objetivando um programa de monitoramento fisico-quimico e biorógico do referido
manancial o estudo rearizado caracterizou a água como de boa quari<iade mas adverte sobre
um possível processo de eutrofização na lagoa em função do acentuado orescimento urbano à
sua volta.

IIËREIRA (Ì993) apresentou estudos sobre a quaridade das ág.as dos rnananciais
de superiìcie utilizarros no abastecimento da ciclade de Nat¿r entre estes a ragoa de Extremoz.
os dados obtidos através do monitorarnento realizado entre fevereiro/ r99? a janeiro/1993,
foram apresentados através <ie Índices de euaridarre IeA, que indicarar' às condições
sanitárias do corpo d'água na época.
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O IQA é um número gerado a partir de nove parâmetros de qualidade de água

(oxigênio dissolvido, coliformes fècais, pH, turbidez, DBo5, nitrogênio tot¿rl, fósforo totar,
sólidos totais e gradiente de temperatura) e curvas relacionadas aos mesmos. os indices
testados most'aram que de uma maneira geral, a quaridade das águas do mananciar se

manteve dentro das faixas correspondentes aos diversos usos a que se destinam, apresentando-

se nas faixas ótima quando aplicou-se o método aditivo e boa para o método multiplicativo.
o autor sugere um monitoramento do uso e ocupação do solo na respectiva bacia hidrográfica,
que sejam realizadas análises de substâncias tóxicas e uso de indicadores biológicos para

complementar o indice de qualidade da água além de um estudo do plâncton (fitoplâncton e

zooplâncton).

ARAÚJO (r997) investigou a variação anual da comunidade fitopranctônica, da
clorofila e da produtividade primária. A pesquisa objetivou elucidar o papel clos fatores
ambientais na determinação do crescimento das comunidades argais da lagoa e o impacto
industrial sobre estes organismos a partir das teorias modernas de sucessão fitoplantônica na

ecologia de comunidades.

DUARTE (1999) r'ealizou estudos utilizando Índices do Estado Trófìco (IET) e de

Qualidade da Água (IQA) para a caracterização rimnorógica e sanitária das Lagoas de
Bonfim, Extremoz e Jiqui (RN). o objetivo principat foi analisar o desempenho dos Índices
do Estado Trófico (IET) e de eualidade da Água (IeA), tendo sido realizadas análises fisicas,
químicas e microbìológicas das três lagoas.

MELO (1998) coordenou estudos hidrogeorógicos desenvorvidos peta cAERN na

Zona Norte de Natal, cuja área compreende parte do curso inferior da bacia estudada, que teve

como objetivo avaliar as potencialidades hidrogeológicas e os riscos potenciais de
contarninação das águas subtenâneas utilizadas no abastecimento da população local. As
conclusões do autor, indicam que as águas subterrâneas armazenadas nesta área são da ordem
de grand.eza de 246 x 10ó lnrlano e os recursos explotáveis podem atingir a cifra de 46 x I06
m3/ano os estudos também concruíram que em grande parte da área urbanizada, os teores de

nitrato já são superiores ao nível de base geral de 10 mg/I, evidenciando a influência dos
efluentes domésticos. Alguns poços do sistema público de abastecimento já se mostram
afètad<ls por teores de nitrato elevado e tr'ês deles se revelaram com teores superiores a

45rng/l.

O manancial subterrâneo da zona Norte de Natal constitui uma reserva estratégica
de grarde importância, tendo em vista a perspectiva cle aumentar â curto prazo a otèltâ d'água
no atendìmento à população urbana e inclustrial.
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3.0 - ASPECTOS FÍSICOS E SÓCIO-ECONÔMICOS

3.1 - Aspectos Físicos

É de f,rnda-ental importância que qualquer investigação relacionada aos recursos

hídricos de uma determinada região se tenha o conhecimento sobre o comportamento do circuito
precipitações, escoamentos, evaporação e o controle que este sistema fechado exerce sobre a
atmosfera, a superfìcie da tena e os reservatórios superficiais e subterrâneos. Neste capitulo
serão analisados os elementos que condicionam as reservas de água na Bacia.

3.1.1-Precipitação

De acordo com os dados romecidos pela Empresa de pesquisa Agropecuária do fuo
Grande do Norte, (EMPARN - posto Jacumã- ceará Mirim), a pr-ecipitação pluviométrica ncr

mé<lio curso da bacia, no periodo de r9l2 a 197ó, atingiu um máximo <le 2.09g mm e um mínimo
de 382 mr¡, com média anual de 1 .032,65mm.

As maiores precipitações normarmente ocorrem nos meses de abrir, maio e junho e as

menores, nos meses de outubro, novembro, dezembro e janeiro (figura 3. 1).

No alto curso da Bacia as informações sobre pluviometria no período de l9l2 a 19j6"
(Posto Taipu), indicam que a maior precipitação oconeu no ano cle 1974, atingindo 2.432 mm e a

menor no ano d,e 1947, com 306 mm. A média anual obtida nesse mesmo período loi d,e i37,29
mm.

No baixo curso da bacia foram analisados os dados do posto de Natal, período l9l0 a

1979, com uma precipitação máxima de 3.511 mm e um mínimo de 530 mm, com média anual de

L 563 mm.

3. 1.2 - Temperafura

No'rédio curso, os dados do posto de Jacu'rã em ceará Mirim, período de r96l a

1990, indicam uma temperatura média de 25,4oc com variações de 24" a 26,5"c e amplitude

térmica de 2,5"C.
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No curso dabacia, posto de Natal na Estação Meteorológica M. A., período l93l a
1960, as temperaturas variaram de 24,4" a27,30 c, com média anual de 26,2" c e amplitude
térmica de 2,9" C .

Em toda a Bacia os meses mais quentes do ano são dezembro, janeiro e fevereiro que
corresponde ao final da estação seca e início das chuvas. os meses mais frios são de julho a
setembro, na estação chuvosa, (figura 3 I ).

o--t-'-o 
' * q\

Figura.3.I - Variação de dados meteorológicos/ média
Mensal
Fonte: (DNMET posto _ Jacumã
Ceará Mirim lgót _ 1990)
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3.1.3-Insolação

segundo os dados da estação climatológica da universidade Federal do Rio Grande
do Norte, GrRÐ' período 1984 a 1993, analisados por MELO (1995), as maiores insolações
ocorreram nos úrtimos meses do ano (período seco), atingindo 2gg horas (outubro), enquanto os
meses menos insolorados compreendem de levereiro a julho, com valor mínimo de lg9 horas. A
insolação média anual está compreendida entre 2.591 e 3.l g9 horas.

Na estação meteorológica de Jacumã, Ceará Mirim, (médio curso da
insolação atìngiu 279,9 horas/mês com média anual de 2.67 j ,2 horas.

i. 1.4 - Evaporaçào e Evapotranspiração

bacia), a

vrLA NOVA & REICF{ARD'. ( r 9g9) defìne a evaporação como sendo a raxa de
transfèrência para a atmosfera da fase ríquìda para a fäse vapor, da água contida em um
rcservatório naturar quârquer' A perda de água em cada um desses reser-vatirrios é sempre
condicion¿rda pelos elernentos <ie clima, sendo os de atuação direta a radiação sorar, a umi<iade
relativa a temper.atura do ar e o vento.

.LIVEIRA (1997) caraetenza a evapotranspiraçào como uma ação conjunta de dois
processos; transpiração, quando a água que penetra peras raízes das prantas é utilizada no
procosso de fotossíntese, reintegra-se à atmosfera; e evaporação, se a água evaporacra pero terreno
nu, pr'óximo às culturas, for evaporada sem ser usada pelas plantas.

MEL. (1995) calculou a evapotranspiração potenciar anuar pero método de T.,R.c
(1960), (apud CASTANY, 1975), mediante a aplicação da seguinte equação;

Etp = 0,40 (lg + 50) x Vt+15 oqde:

Etp = Evapotranspiração potencial (mm)

t - Temper"atura rnédia mensal no período ( I 93 I - I 960)
lg -- indice Global de Radiação (pal/cm2ldia)

Para o mês de fevereiro f'oi substituído o varor 0,40 por 0,37. A tabera.3.l apresenra
os dados de temperâtura, índice global de radiação e resultados da evapotr.anspiração.



Tabela r no dr 193 I 1960
MÊS Ig TCC) ETP

Janeiro 500 )'7 t 42
Fevereiro 480 27.3 27
Março 4-10 34
Abril 400 ¿o- / t5
Maio 310 26,0 06
Junho \70 24-9 05
Julho 400 24.4 2
Agosto 430 24.5 9
Setembro 500 25.5 :ì8
Outubro 550 26.3
Novembro 550 ¿o- / 54
Dezembro 510 270 4
Totai 1.549 mm

Fonte: (MELO, 1995)

A evapotranspiração total loi da ordem de 1549 mm. o mesmo procedimento 1.oì

utilizado para o médio curso da bacia e foi obtìdo um valor para a evapotranspiração potencial

total anual de 1542 mm, oonfbrme está apresentado na tabela 3.2.

abela 3.2- Evapotranqpiração potencial no periodo d< 196l a 1990
MES Ig T('C) ETP

Janeiro 500 26.4 4l
Fevereiro 480 76, \ 36
Março 470 26.3 .t.¿,

Abril 400 26.1 14
Maio 310 a< /1 05
Junho 370 25.2 05
Julho 400 240 ìl
Agosto 430 t8
Setembro 500 23.4
Outubro 550 24.7 49
Novembro 5s0 259 52
Dezembro 5t0 zo..J
Total I i42 r¡m

Fonte: (Esração [reteor-ológica, posto de tacum¿ - Ceaã tvloñÃÑ
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3. 1 .5 - Classificação Climática e Balanço Hídrico

De acordo com a classificação de KOPPEN, existem cinco zonas diferentes de clìma
associados a temperatura, a precipitação e ao tipo de vegetação. Dentro desse quadro, a área
estudada tem seu clima classificado como sendo do tipo As', tropical chuvoso com verão seco.

Segundo Thornthwaite na classificação climática, o elemento determinante é a
evapotranspiração, além da característica pluviométrica e térmica. A avaliação desses parâmetros
indica para a área de estudo um clima do tipo seco e subúmido, com pequeno ou nenhum excesso
de água, megatérmico com baixa variação estacional.

A concepção de TORNTIIW.AITE & MATHER (1955), (apud CASTRO, r994), para
um balanço hídrico de uma detenninada área (em um dado vorume <re controre) fundamentou-se
na diferença entre o ganho (precipitação) e o consurno (escoamento superrrciar e profundo,
evaporação ou evapotranspiração).

Aplicando-se essa metodorogia para a Lracia estudada, com dados do posto de Jacumã
e cea¡á Mirirn, no período de 1961 a 1990, pode-se avariar as disponibilidades de água no solo.
Â tabela 3.3, mostra que o primeiro mês do ano inicia com um défrcit de g7,l mm, have'do em
seguida infiltração de água no solo até a saturação com excedente ile 2301 mm. A partir do mês
de agosto há uma retirada de água no solo atingindo outro déficit, o que resulta em um déhcit
anual de 611,0 mm. A figura 3.2 representa o respectivo balanço hidrico.

Das precipitações ocorridas, parte se escoa, parte é evaporada e outra parcera se

infiltra no solo A parcela que se infirtra co'esponde ao excesso de água do solo, que foi
avaliada em 231,0 mm equivalente a uma taxa de infiltração de 1g9/o.

Tabela 3.3 - Bala hídrico ndo Thomthwaite

Fonte: (DNMET Posto Jacumã - C"a.a U-ri-nñìooTãEoq
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[_] Deficiência (61 t,7mm) +r-+ p

- -x- - {- -r- - ETP

@ETR
[l Reposição (100 mm)

I Excedente (230 mm)

ffi Retirada (100 mm)

Figura 3.2 - Disponibilidade de água no solo
Fonte (DNMET - Estação meteorológica Jacumã/CearátMirim, 1961 a 1990)

3.1.6 - Geologia

A Bacia Hidrográfica do Rio Doce compreende os sedimentos tércio-quaternário e
quaternário' que repousam sobre rochas précambrianas do embasamento cristalino, (figura
3'3)' Esses domínios geológicos tem sido caractenzados e diferenciados em estudos
regionais' considerando os critérios litoestratigráficos, estruturais e geocronológicos.



Figura 3.3 - Geologia da rárea
Fonte: (CASTRO,2000)
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3. 1.6. I - Embasamento Cristalino

cobre aproximadament e 607:o d¿iirea geogriífica do Estado, equivalente a 3 r.go9 km2
e são agrupados em duas grandes unidades litoestratigráficas: o Grupo caicó (ou complexo
caicó), e o Grupo seridó, (JARDIM DE sÁ 1984) o Grupo caicó consrirui a unidade mais
antiga, A¡queana, compreendendo uma associação de rochas gnáissico-migmatíticas e graníticas.
O Grupo Seridó cornpõe a Faìxa Dobrada Seridó, que divicle_sc em três formações:

c Formação Jucurutu (unidade inferior): constituida por biotita -gnaisses, gnaisses quarrzo-
feldspáticos, intercalações de mármores, carco-s icáticas, quartzitos, micaxistos,
metaconglomerados, anfibolitos, formações ferríferas e unidades de ortognaisses;

o Formação Equador (unicrade intermediiiLria): representada por quartzitos puros.
feldspirricos ou muscoviricos,

¡ Formação Seridó (unidade superior): constituídâ por rnicaxistos, com intercalações cfe

matawlcânicas máficas. mármores, calco_silicáticas e quartzitos.

No ârnbito da área estudacla. as rochas cristalinas afloram no curso superior cfa bacia
abrangendo os municípios de Taip, e lelm. Marinho. cRUZ (1983) identificou a sul de Taipu
litotipos como mícaxistos com níveis quartzíticos, gnaisses anfìboriticos, migmatitos,
monzogranitos e granodioritos.

3.1 .6.2 - Sedimentos Tércio-Ouaternários

são representados peros sedimentos da Seqüência Barreiras, que na classificação de
MABESOONE et al (19i7) apresenta as seguintes subdivisões:

o Fomação Serra do Martins; compreende a seqüência inferior, com fácies arenosa a
conglomerática. Os sedimentos são femrginosos e silicifrcados, indicando sedimentos de lorte
diagênese. A idade varia do final do Oligoceno até o início do Mioceno.
o Formação Guararapes: constitui a unidade intermediár'ia e pledomi¡am os sedimentos
arenosos de cores variegadas, fácies argilosas e níveis de seixos de quartzô. Encontra-se cobefta
por um nível arenoso e síltico-argiloso, denolninado cle internperismo Riaoho Mor¡o. Sua

ocorrência é relevante na faixa costeira leste do Estaclo. Na área de estudo ocorre no baixo curso
da Bacia.
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o Formação Macaíba : constitui a unidade superior, sendo lormada de sedimentos a¡eno-

argilosos e argilo-arenosos, com seixos na base, coloração esbranquiçada e são capeados por

sedimentos denominados de Intemperismo Potengi, formados por areias argilosas, vermelhas,

amareladas e creme.

Estudos posteriores (MABESOONE, 1991a) constatou que a seqüência sedimentar, ..Grupo

Barreiras" deveria consistir de uma formação, passando a ser denominada de Formação Barreiras.

Na área estudada essa Formação consiste na unidade litoestratigráfica de maior
representatividade, aflorando em 9Oo/o da ârea.

3.1.6.3 - Sedimentos Quaternários

Os sedimentos de idade quatemária incluem as dunas, depósitos praiais, e aiuviões.

o Dunas - são areias bem selecionadas, com granulometria vari¿ndo de fina a média e que

sofiem ação dos ventos tomaudo suas formas câracterísticas ao longo da tàixa costeira, corn

tonalidades esbranquiçadas, amarelas, cinzas e avermelhaclas. cosrA (1910) fez a scguinte

subdivisão.

Pleistoceno Inferio¡ - oompreende as tlunas retrabalhadas pela erosão, ou fixadas por vegetâção,

de coloração avermelhada e com cotas altimétricas entre 40 e 60 m e geralmente são de

tonalidades avermelh¿das.

Idadelulq¡-m-edié{,ia - relaciona-se as areias de coloração amarelada. com altitr"rdes varianclo enlre

80 e I 20 met¡os e são recobertas por vegetação.

llleistoceno Superior - refere-se aos sedimentos que ocupam praias e baixadas e côûstitui-se por

areias nas tonalidades amarelas e esbranquiçadas.

Na porção leste da área ocorrem as dunas fixas, sob lormas de cordões alongados, são

esbranquiçadas a amareladas em cotas de 30 a 40 metros.

' Depósitos Praiais - são representados pol areias con granulometria que varia de fina a

média com predominância dos grãos grosseiros. Nas praias são encontraclos, formancjo fàixas

paralelas à costa, sob formas de recifes tje arenito, apresentando textura fina a méclia. Na área

estudada estes sedimentos ocorrem na praia da Reriinh¿.
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o Aluviões: caracterizam os depósitos fluviais, lacustre e estuarino e são formados por
areias quartzosas finas e grosseiras, mal selecionadas, com seixos de quartzo arredondados e
subarredondados' Em alguns locais apresentam-se com matéria orgânica, turfa e argila orgânica.

3.2 - Aspectos Sócio-Econômicos

A área de estudo abrange parcialmente seis municípios: Ceará Mirim, Extremoz São
Gonçalo do Amarante, Natal, Ielmo Marinho e Taipu, (figura 3.4). com base nos dados oficiais
do censo demográfico do IBGE (1996), foi estimada uma população de 126.51g,00 habitantes e
uma densidade demogrâñca de 374,32 hab./km2.

No curso inferior da bacia, especificamente nos municípios de Extremoz e São
Gonçalo do Amarante está instalado um dos pólos industriais do Estado com indústrias de grande
porte como a Antârtica. Parmalat, vicunha, coats, Guararapes Têxtil entre outras. o processo de
industrialização foi intensificado na década de noventa, com o incentivo do governo do estado,
encontrando-se atualmente em fase de crescimento e com perspectivas de instalação de novas
unidades industriais' o turismo é outra atividade relevante na bacia. De acordo com o anuário
estatístico de 1996, entre os anos de l99l a 1995, houve um crescimento no fluxo de turistas de
6OYo.

Figura 3'4 - Municípios inseridos na bacia do rio Doce.
Fonte: (CASTRO.2000)

tr Cbani Mirim

El Iìl{ rcm;z

I Natal

tr S.(bnçalo

E Iel¡m M¿rinho

E'l'aþu
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o número de estabelecimentos de ensino compreende 30 escolas destinadas ao ensino
pré escolar,40 para o ensino de primeiro grau e 6 para o segundo grau- para os estabelecimentos
de saúde loram estimados um total de 21 postos de saúde em toda a bacia.

Na agriculhrra ' a banana constitui-se o principar produto (13%), seguido da produção
de coco-da-bahi a 9%o, mtrho (g%), mandioca (7o/o), abacate (6%) e outros como manga, fèijão,
batata e cana de açúcar.

Na pecuária- destaca-se a bovinocurtura (7.473 cabeças), dirigida principalmente à
produção de leite. os demais rebanhos são inexpressivos em termos de efetivos e varor de
produção.

3.2.I - Recorte para a cidade de Extremoz

o município de Extremoz compreende uma área de 135,3 km2 10,25%o do Estaclo),
uma população tle 14 94r habitantes e uma crensidade demográfìca cte r 10,4 hab./km2.
considerada alta quan<lo comparada aos outros munìcípios da região.

.{ taxa de ur-banização, de 54,1"/o expressa uma significativa parcela de população
alojada nas áreas n¡rais (45,3%). Extremoz tem 4,78 liabitantes por clomicílio, sendo pequena a
diferença de tal .elação entre a área urbana (4,73) e a área rural (4,g4), secretaria de Recursos
Hídricos do Estado do Rio Grande do Norte, secretaria de Recursos Iìídricos do Estado do fuo
Grande do Norte (SERHID, 1998a).

3.2.1 .l - Inf¡a-Estrutura Social

o município de Extremoz tem cerca d,e 67,6vo dos domicílios sem ab¿rstecimento de
água adequado ou sem oanarização intema. os domicírios com canalização interna e rigados à
rede geral, representam 2go/o, e osdomicílios sem canalização interna, mas com abastecimento de
tede geral 36'3%o o uso de poço ou nascente para abastecimento, no entanto sem canalização
interna, correspo ndem a 16,20/o (IBGE, 1996).

3.2.1 .2 - Condições Sanitárias
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Os domicílios que fazem uso da fossa séptica representam 882o, porém, sem

sumidouro, enquanto a fossa negra compreende 10,8 % dos domicílios.

O percentual de domicílios servidos pela coleta de lixo é de 19,8o/o. Os que têm o

lixo queimado ou enterrado correspondem a 53,7Yo e aqueles cujo lixo é jogado representa

26,1%o, e outras formas 0,40lo.

3 .2.1 3 - Qualidade de Vida

Os indicadores de pobreza são expressivos no município cle Extremoz, sem no

entanto, alcançar situações mais alarmantes como as encontradas em outras bacias. São 2.046

(49%) as famílias ìndigentes no município de ìlxtremoz. enquanto o percentual do Estadg é 469./o.

o total de 1.674 crianças indigentes de 0 a 6 anos corresponde a 58,5%o, também acima da média

estadual de 49,3"/o. As crianças desnutridas de 0 a 5 anos sornam L005 (36,3%), ab¿ixo da média

do Estado (41,1%). o peroentual de crianças de 0 ¿ 6 a.os em domicílio urbano com

abastecirnento de água inadequado é de 519'o" superior a média est¿dual que e d,e 41,2o/o,

(SERHID, 1998 a)

4.0 - O SISTEMA HiDRICO SUBTtrRRÂNEO E A LAGO¡\ DE EXTREMOZ

O comportamento do sistema hídrico subterrâneo foi caracterizacio a parlir da anáÌise

das proprietlades litológicas, dimensionais, hidráulicas e hidrodinâmicas, associada aos estudos

realizados na região litoral oriental do Rio Grande do Norte, como: TAHAL/soNDorÉcNICA
(le6e), MANOEL FILHO (1e70), IPr (1e82); CASTRo (Iee4)"MELO (re9s), COSTA (1ee7);

SERIIID (1998a); MELO & FEITOSA (1998), TOSTES (1999) e DTNIZ FILHO (1999) Na

área estudada os principais mananciais de águas subterrâneas contemplam os sistemas aqüíferos.

Cristalino, Jandaíla, Barreiras e Aluvial.

4.1 - Aqüífcro Cristalino

No Estado do Rio Grande do Norte, o aqüífero Cristalino constituí-se por rochas Pré-

Cambrianas, caracterizando uma área de ocorrência superior a área total clos meios aqúifèros



25

porosos, ocupando cerca de 60% (31000 Kmr) da superficie estadual. Na área estuclada o

aqüífero cristalino ocorre afìorando no curso superior da bacia.

Em função das baixas condições de permo-porosidade e consequentemente baixa

capacidade de armazenamento e circulação das águas subterrâneas, constitui um meio aqüifero de

baixo potencial hidrogeológico. Diante destas características as águas são limitadas em

quantidade e qualidade, cujas vazões são da ordem de 3,0 mi /h e teores de sólidos Totais

Dissolvidos em torno de 2.000 mg/L.

A recarga do sistema aqüiflero cristalino se processa através da infiltração e

acumulação de águas de chuva nas lÌaturas e/ou falhas existentes. Considerando que os tenenos

cristalinos são impermeáveis gerando rápido escoamento superficial, a hipótese mais provável é

que as coberturas (aluviões, regolitos e/ou coluviões), funcionem como elemento regulailo¡ q¡e

receptam, armazenam e transmitâm águas de chuva às fissuras subjacentes.

4.2 - Aqüífero JandaÍra

Na área em questão o aqüílèro Jandaíra ocone predominantemente em subsuperfìcie,

no médio curso da bacìa, compreendendo os municípios de são Gonçalo do Amarante e ceará

Mirim Neste trecho a profundidade dos poços variam entre 60 a 120 metros e em alguns locais,

o aqùífero Barreiras apresenta pequenas espessuras (5 a 15 metros), de forrna que devido às

variações climáticas sazonais, o posicionamento dos níveis das águas subterrâneas fica abaixo do

topo do aqúífero Jandaíra, no período de estiagem, caracterizando uma insaturação do aqüíf.ero

IJarreiras

Estudos realizados por DINIZ FILHO (1999), na bacia ceará Mirim, ao norte cla

bacia estudada, constataram que o aqüífero Jandaíra se comporta em geral como um aqüífero

livre, formando um sistema único com o aqüífero Ban.eiras (sobrejacente) em grande palte da

área' tendo em vista não ter sido observadas diferenças signil'rcativas de cargas hidráulicas entre

os dois sistemas, Portanto, pode ocorer semi-confinamentos locais através das camadas

argilosas situadas na transição do topo da Formação Jandaíra para a base dos seclinlentos

Ba¡reiras. Foi verificado que a recarga nos calcários se process¿ì por infiltração vertical

descendente das águas provenientes do aqüílero Barreiras sobreposto. A tal¡ela 4. I resume os

parâmetros hidrodinâmicos, regionais do aqüífero Jandaíra.
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Tabela 4. I - Parâmetros hidrodinâmi do úífero Jandaílcos ra
FONTE Ano T (m'Ì/s) K (Í/s) Sv (%)

Manoel Filho t 970 2.4 x 102 l.l0 xl0- 5

IIrT t982 1,56 y l0-' 8.21 xl0' 5

Mistreíâ r981 3.15 x l0'' 1.6 x l{)'' 5

SERHID 1998" J.05 \ l0'' 7,9 x l0''

Valor Médio 7,9 x l0- 6.6 x l0'' )

Fonte: (DINlz FILHO. t999)

4.3 - Aqüífero Barreiras

4.3 1 - Evoluçãcl do Conhecimento do Aqiiífero Barreiras

Nas décadas de 70 a 80, foram efetuados estudos que contemplaram a hidlogeologia

de Natal, como. CONTEGE (1970), COS'fA (1970), IPT (1982), PLANAT (1983), ACQUA-

PLAN (1988), além de outros de caráter localizado que trataram principalmente da questão da

produtividade dos poços das captações de abastecimento público. Todos estes trabalhos

consideram a existência de duas unidades aqüíferas, uma superioÍ do tipo livre, formada de

sedimentos dunares, com baixo potencial hidrogeológico e uma inferior, semiconfinada

constituída por sedimentos do Grupo Barreiras, separadas por uma camada areno-argilosa corn

caracterísf icas de aquitard.

CASTRO (1994) quando desenvolveu estudos sobre a qualidade das águas

subterrâneas no bairro de Cidade Nova em Natal, verificou que os níveis d'água relativos ao

período observado, posicionavam-se no domínio das camadas argilosas e com a presença dos

prolongados períodos de estiagem. Esfes níveis tenderam a ficar muito abaixo destas camadas,

devido as perdas d'água pelo fluxo subterrâneo natural e pela explotação dos poços. Também foi

verificado que nos anos de precipitações elevadas, o nível das águas subterrâneas subiram e

atingilam os pacotes de areias das formações dunares. Em ambos os casos, constatou-se a

tendência de mudança no comportamento do aqüífèro semiconfìnado para livre.

MELO (1995) realizou estudos com a finalidade de conheoer o processo de

contaminação das águas subterrâneas de Natal e dentro do contexto da pesquisa, apresentou um
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modelo hidrogeológico conceitual que defrne um sistema hidráulico único, comprexo e
indiferenciado, denominado de Sistema Aqüífero Dunas/Baneiras.

A análise das seções hidrogeológicas no curso inferior da bacia, indica que as cargas
hidráulicas dos poços rasos e profundos se ajustam a uma mesma superficie potenciométrica,
conforme pode ser visualizado nas figuras 4.1 e 4.2. Este comportamento associado ao caráter
lito-estrutural dos estratos sedimenta¡es, sugere que as formações duna¡es e os sedimentos
Barreiras formam um sistema hidráulico único, podendo Iocalmente apresentar
semiconfinamentos, tal como ocorre rìa zona sul de Natal (MELO, 1995 e MELO, l99g).

4.3,2 - O Sistema Aqüífero Dunas/Barreiras na Bacia do Rio Doce

O sistema aqùífero Dunas/Barreiras constitui o maior potencial hidrico da bacia do
Rio Doce, especilìcamente no seu curso inferior. Compreende arenitos de textura variada,
apresentando níveis finos a grosseiros, algumas vezes com cascalho e seixos. As intercalações
argilosas ocomem com freqüôncia, contribuindo para umâ maior complexidade do sistema
hidrogeológico.

A parte superior do sisteffa aqüífero Dunas/Barreiras é representa<lo por seclimentos
heterogêneos, formados por argilas arenosas e arenitos argilosos. Freqùentemente ocorrem
mudanças laterais de fäcies com passagens bruscas de argilas para arenitos argilosos. Na parte
inferior, o aqüífero Barreiras está [imitado por arenitos carbonáticos, (figr.rra 4.1).

No rnunicípio de Taipu, na nascente do Rro do Mudo, essas coberturas tendem a

diminuírem, com espessuras rnédias de 6 metros e os raros poços existentes, possuem
profundidades de no máximo 50 metros nos terrenos cdstalinos, (seção hidrogeológica w-Z),
(flgura,4.2).

Os perfis dos poços do Distrito Industrial de Extremoz, e do sistema de abastecimento
público da captação Gramoré d,a zona norte da cidade, apresentam espessuras de sedimento que

variam cle 29 metros, (vila Socon<l) a 90 metros (cDI) com média de 66,5 metros. A anárise dos
perfis litológicos dos poços tuburares, indicou as freqùentes intercalações de argilas, e em função
disso, f'oram avaliadas as espessuras satu¡adas com a presença dessas intercarações e com a

ausência das mesmas, as espessuras saturadas eletivas.
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As espessuras saturadas, variam entre 29,0 ai6,5 metros com média de 46,0 metros e

as espessuras saturadas efetivas va¡iam de 16,9 a 57 metros com média de 3g,3 metros.

O sistema aqùífero DunaVBarreiras apresenta maiores espessuras saturadas no curso

inferior da bacia, e diminui em direção ao médio curso. A montante nas localidades de ponte do

Mato e canto de Moça as espessuras saturadas são da ordem de l0 a l4 metros, cujas captações

são principalmente através de poços ¿un¿rzonas, cujas profundidades não ultrapassam aos 14

metros A iabela 4.2 apresenta o resumo dos parâmetros dimensionais do sistema aqüífero

Dunas/Bareiras.

Tabela 4.2 - Parâmetros dimensionais do si ífero Dunas/Bastema rTelras
Poço Lmaliz-acão Nívcl

Ðstático Ð¿rÉr!

Espcssura
Scdimcflto

lmì

Espcssura
Sâtur¿rdù

Es¡ressura
S:¡X râdå

P22 Contendås III 1.50 690 67.50 55"50
P2+ I >Tl ) Conìunto Gr¿nloré 7.94 04/87 5' í) +1.ù6 .ll 06
P25 lr"t6) Coniunto Gramoré 15.80 tt/90 570 41,20 .+ 1.20
P26 m7 Conjurto Granoré 29.20 2/()(' 6-t.0 l+^80 :ì0 50
P27 (Pr9\ Coniunto Gramoré ì Áí t0/90 560 42.35 38.35
P28 i) Coniurìto Gra¡)ori 32.00 t0/90 73.0 r1"00 4ì 00
P29 tPr3l Coniuìto Grâmoré 18,41 0{t/{ì1ì 650 ,t6 56 4ó.56
P30 Ð Conjulto Gramoré 28. l5 06/90 63.0 l+.85 28.ft5
P3l tPT l0 ì Conlunlo Grrmoré t5.t9 I t/90 570 41.81 13.8 1

P32 ,T2) Conjunto Gramoré 5.78 5 8.0 52.22 50.22
P52 Passaf¡em dâ Vila 580 2,+.00 j.00
P53 6) Vicunlla 18 90 09/97 5.0 56.10 56 t0
P56 rP5 t Vicu¡lu .49 09ß5 fìt 0 7.00 57.00
P59 lPl Vicunlu l1l. t3 o1lqt 74.0 56.00 38 ô0
P68 lP2) Viculìlìa 16,58 09/94 560 39.00 16.00
P70(P4) Guârârâñês TêYfìl 23.85 09197 81.0 57.r5 47 t5
P72læ5\ GuâraraDes Têxti I 23.{t8 09/97 fìÌ 0 '1 5+.12
r'16(P6) Uuarrrapcs leÍìl 25.30 09/91 85.0 59.70 54 70
P8I Mastex 3020 os/94 800 ,19 80 .+2.00
P87 Henfibra 25.75 08/92 61.0 1s.00 34 00
P93 l1sÍela do Mar 3t io 06/81 710 il3 0o 20.50
P98 Vilâ de F,itirnâ '1.60 07/9t 34.0 29.00 2t 00
Pl0l Pânnâlat 7)O 09/97 82.0 54 Íto 28.00
P103 Coât-s 32.04 90.0 57.96 ,t0 96
P 109 CDI 33 65 09/97 86.0 52 35 39.35
PI20 b,xtrcmoz - Serle 3-t.50 09t97 62.{) 27.50 2 r.00
Pl+5 Gr¿nia São José t8,f5 l r/90 ,)5.() 76 -55 55 5

t63 Lâgoa Exlremoz Surcente r ù/fr8 290 29.00 t6.90
Pt65 Lagoa Exlre¡noz Sùr¿enlc 10/tì8 ì().0 30.00 I8 50

VALORES MEDIOS 66.5 +6.0
Fonte: (CASTRO. 2ooo)
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4.3.1 - liluxo Subtenâneo

As curvas potenciométricas foram obtidas com base em dados de medições das

profundidades do nível das águas no periodo de setembroigT. o mapa potenciométrico foi

elaborado especifìcamente para o sistema aqüífero Dunas/Baneiras, no curso inferior da bacia,

cujos poços tubulares cadastrados captam águas, exclusivamente deste manancial subterrâneo.

A configuração das equipotenciais, (figura 4.3), indica duas Íìentes de fluxo, uma ao

norte da área, com fluxo convergente para o rio do Mudo, lagoa de Extremoz e rio Dooe, com

gradientes da ordem de 0,91%" e uma f¡ente ao sul da área com fluxo direcionado para o rio
Guajiru, lagoa de Extremoz e rio Doce, com gradientes de 0,8 %. A vazão de fluxo subter¡âneo

em cacla setor foi estimada a partir da lei de Darcy de acordo com a cquaçào.

Q = K.B.I.¡-

Q : descarga do fluxo subterrâneo (mr/s ou m3iano),

K - condutividade hidráulica (m/s);

B : espessura saturada (m);

I : gradiente hidráulico (%);

L = largura da f¡ente de escoamento (m).

onde

Para a avaliação da estimativa do fluxo subterrâneo fotam adotados os valores médios

da espessura saturada efetiva relacionada as infurmações dos perfis litológicos clos poços

tubulares nos referidos setores. Os valores das condutividades hidráulicas aplicados foram a

partir de avaliações hidráulicas efetuadas no âmbito deste trabalho, e resultados obtidos por

TOSTES (1998), no setol' norte. No setor suVsudeste da área, forarn utilizados valores dos

parâmetros hidráulicos obtidos por MELO (1998). De acordo com a aplicação da equação, a

descarga estimada para ô setor norte segundo uma fi'ente de escoamento de 20 km foi de 42,0 x

106 m3/ano. No setor sul, considerando uma frente de escoamento de l6 km foi estimada uma

descarga da ordem de 34,0 x 106 m3/ano. A vazão total do fluxo subterrâneo natural hcou

estimada em 76,0 x 106 m./ano, tabela 4.3
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Tabela 4 3 - Descargas do fluxo subterrâneo do aqüífero Barreiras - curso inferior da Bacia do
Rio Doce

Setor

Frcnte Rio Oocc Uo rtõ¡¡¡õøcrG-

1"*:_Tr"rt"oi"_ l:r-'.'w
Total

Fonte: (cASTRo, 2ooo)

4.3.4 - Estimativa das Reservas e Recursos Explotáveis

Segundo os registros geológicos citados por REBOUÇAS (1997), indicam que o
volume total da tena ( 1,4 bilhão kmr) tem permanecido constante durante o último milhão de
anos e nada indica que possa se alterar durante o próximo milhão de anos. No entanto, o volume
de água estocado nos reservatórios pode variar, como ocorreu durante o último perioclo glacial
que durou 100.000 e 10.000 anos.

Os volumes de água naturalmente estocacfos representam as reservâs,
tradicionalmente classificadas como renováveis e não renováveis. REBOuÇAS (1997) comentâ
sobre tal classificação e considera-a de certa forma errônea, já que não existe água subterrânea
desconectada do ciclo hidrológico. Na maioria dos casos, os tempos de resiciência das águas nos
aqüífèros são da ordem de dezenas de anos, em alguns casos atinge-se a escala de centenas e até
de milhares de anos De ltrrma que, as taxas tie renovabiliclade natural poderão ser muito baixas,
tornando as reservas praticamente não renováveis na escala de vida útil tlos projetos de utilização.
um aqüílero com grandes volumes estooados poderá apresentar águas muito velhas, na medida
que, estando muito saturaclo, não existe vorume disponível para receber novas recargas.
Apresentam este tipo de comportamento os aqüíferos livres e confinados localizados em regiões
hidroclimáticas com grandes excedentes de água para recarga, como é o caso do pa¡aná,
Maranhão, Recôncavo Baiano e Faixa costeira Leste. Dessa forma, os processos de extração
poderão induzir recargas' na medida em que alteram a cinemática natural dos sistemas aqLiítèros
específicos e vizinhos, (REBOUÇAS op. cit.).

os volumes de águas subterrâneas encontram-se estocados sob as lormas de rese.as
reguladoras e reselvas permanentes.

As reservas reguladoras correspondem aos vorumes das recargas anuais. A sua
determinação pode ser efetuacla pelos seguintes métodos:

K(m/s)

2.0 x l0'"

b(m)

34

r(%)

0,97

L(Km)

20

Q(m3/ano)

42 x l0'
3.1 x l0ô

76 x 10"



(l) seção de fluxo ou de Darcy..

(2) volumétrico - tencro-se por base a variação sazonal (dh) dos níveis de água numa rede de
poços de monitoramento. . .... ..

(3) recessão dos rios ..

De acordo

slstema aqüífero em apfeço apresenta um comportamento do tipo rivre, cujo níver
potenciométrico flutua com as variações sazonais. MEL' (1995) quando defrniu o modelo
conceitual hidrogeológico da zona sul da cidade de Natal, verificou tal comportamento. Nestas
condições' normalmente as potencialidades do aqüífero estão condicionadas a infiltração clireta
das águas de chuva. Nestes estudos preriminares, não foi possível conhecer as frutuações
sazonais dos níveis d'águ4 portanto para a avaliação das reservas reguladoras foi utilizada a
metodologia através do fr.xo de Darcy, que por definição as ¡eservas reguladoras são
equivalentes à vazão do fluxo subterrâneo, (Q :R¡) conforme avariações efetua<las com base no
mapa de fluxo e características hidráulicas do aqüifero, obteve-se uma descarga natural de 76.0 x
106 m,/ano, valor estimado para as reservas reguladoras

As reselvas permanentes constituem os volumes estocados abaixo do limite inferior
da variação sazonal clos aqüíferos livres ou dos níveis potenciométricos dos aqùiífèros confinados.
No curso inferior da bacia, estas Íeservas firram estimadas em função da área conesponclente a
I l8km2, uma espessura saturada efetiva média de 30 metros e porosidade específica de l0%. os
respectivos valores aplicados na equação seguinte, indicou reservas permanentes da o¡clem de
354 x 106 m3/ano

com as ìnterpretações das seções hidrogeológicas, estas sugerem que o

34

Ro = A. 8,,,. ¡-t,

Rn = reservas permanentes (ml/ano);

A = área (118 Km2);

Em = espessura mínima do aqiiífero (30 m);

!t: porosidade específica estimada ('l0 %).

Considerando a equação R.: A x
eqLrivalentes a vazão de f,luxo (e), então tem_se

onde;

dh x ¡r e que as reservas reguladoras (Rr)

Q: A x dh x ¡r, logo. dh: e /A x ¡r.

sao
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A partir desta aplicação obteve-se uma variação de carga (dh) igual a 6,4 metros,

valor aproximado ao obtido por MELO (i998) que fbi cle 7,0 metros. Tendo-se uma precipitação

média da ordem de 1.500 mm./anuais, o volume precipitado no domínio da área de llg kmr, é <la

ordem de 177 x 106 mrlano. consideranclo que a infiltração eficaz é de 76,0 x 106 mr/ano tem-se

uma taxa de infiltração equivalente a 43 0/o aproximadamente igual ao valor avaliado por MELO
op. cit. que foi de 44%o p,¿[a a zona norte de Natal.

Atualmente a explotação de água subterrânea é da ordem de 2r,l x 106 m3/ano,

correspondente a 50%o do consumo total da bacia e a 28o/o das reservas reguladoras. A tabela 4.4

compreende o resumo dos valores estimados do sistema aqriifèro Dunas/Baneiras, no curso

inferior da bacia do rio Doce.

Tabela 4.4 - Resumo dos valores estimados relacionados ao Sistema

ParÍimetros Dctt:rmin¿rdos

Area (Km') (A)

Precipitâçâo rnédia anual (nun) P

Volume no Dominio da área (mm) (A x p)

ífe

*Descarga do fluxo subtenânco (mr/¡lo) (e)

ro Dunas/tsarretras do curso inlerior da Bacia do Rio Doce

- l. ¿lxâ de rnlrltrâção eficaz (7o)

-Re¡cn'¿ìs lìcgul¿tdoms R¡ - a (nf¿ur

llcscrvâs Pcünanentes Rp (rnr/ano)

Kplotâçao atllâl de i'igua subteninea
iistcmâ Aoiiíf'ero [)r¡n¡ç/R;rrrpim< -

Na figura 4.4 estão apresentados estes parâmetros estimados no contexto do

comportamento hidrogeológico do sistema aqüifèro Dunas/B arreiras.

Fonte: (CASTRO, 2om)

Valorcs obti(lrls

I ltì Krn'?

1.5(X)mm

l7tì,ltf ,n,¿rtro

7r,,r I dõ "t/d;

l5.l x t0" ml¡ro

2l x 10" mrhno
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Figura 4 4 - Parâmetos estimados relacionados ao Sistema Aqüífero oun"r¡gu*ir
Fonte: (CASTRO.2000)
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4 3 5 -Estimativa cla contribuição do volume de Água Proveniente do Aqüífero Barreiras para a
Lagoa de Extremoz

A lagoa de E>r:tremoz, com uma área de 4,0 km2 e um volume de 9,0 x I O6mr,
constitui um expressivo manancial da rede hidrogriifìca da bacia do rio Doce e recebe
contribuições das águas subterrâneas e superficiais dos rios do Mudo e Guajiru, cujas descargas
médias são da ordem de 0,2g e 0,26 m3/s respectivamente. É drenada a jusante pelo rio Doce
com descarga média de 0,39 mrls os rios do Mudo e Guajiru ao rongo de seus 25 km de
extensão, são perenes a partir do trecho que fica aproximadamente a 5 km da a¡ea de clescarga na
lagoa, em uma cota topográfica de aproximadamente 30 metros, onde recebem exudações do
sistema aqüifero D u n as/L| a rre ira s.

Para realizar um balanço das entradas e saidas de água de um determinado sistema
que contempla as descargas de ¡ios é necessário uma sé¡ie histórica de dados fluviométricos na
bacia A falta de dados impossibiritou que a realização de uma simulação com um certo grau de
confiabilidade fosse realizada Neste sentido, foi efetuada uma avaliação com valores estimados
a patir de alguns dados observatJos em um cllrto espaço de tempo. portanto, o trata'rento clado a
este assunto neste capítulo é a nível de uma avaliação preliminar, cujas informações utilizadas
estão apresentadas na tabela 4.5.

Tabela 4 5 
T::ry:::,rlitirTo, em uma simulação pretiminar das enrrarlas e saídas an.ais cte

P¿úmetros Utili2?dos

Ã"ì da LaSoa--
Volume d.:ì Lagoa

Descarga do Rio do Mudo

Descarga do Rio Guajinr

Descarga do Rio Doce

Evaporação

Prccipitaçâo

Valo¡cs obtidos

+lira;r*- -

Volunrc arual erpìoftrdo .ia @óì-
FôntJJa^c1-^-r^

9,0 x [0" m'

0.2f1 ¡nl/s

(c,rsrno, zooo;

0-26m1/s

Fonte

CAERN

0,19 m,/s

.1,5 nln/dia

Resul tados 
.dr mCair ac mcO4-csìcet iz.rOrino pcrioao

chuvoso c de vcriìo

150ûnm/¿uo

ñcsu¡raqos.ûa mcdrJ dc mcdiÇõcs rc:llizadls no pcriodo
c¡uvoso c dc verdo

21,6 x l0'mr/ano

¡\ròuru.rqus q.i¡ mcotA qc mcdtcocc rctl¡/tdîs no pcriodo
cht¡\ oso e de vcríìo
Estintad:r com bas@

¡(esruraqo oâ mcc[¿l dc unu siic históric¿ dc t96l ¿ l9d
obtida m eg!4Eþ lne reorológica do Nät¿ìl.

dcst¿ pesquisa



A partir do conhecimento do consumo atual

de alguns parâmetros hidrológicos foi possível

comportamento das entradas e saídas de água no sistema

38

de água da lagoa associado a estimativa

sugerir um esquema ilustrativo, do

lacustre em apreço, (figura.4.5).

Lagoa dc Extremoz
40,0 xl06 mt/ano

Aqtiífero Barreiras

Ñ

(a)

0,54 m3ls

17 xlo6 m3/ano.

Figura 4.5 - Simulação preliminar das entradas (a) e saídas (b) anuais de água na lagoa
de Extremoz
Fonte: (cnSrno, zooo¡

Lagoa de E,rtrcmoz
40,0 xl06 m3/ano

(b)

Descarga para
oRioDoce
0,39 rf/s

12 x 106 m3l¿no.
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No relerido esquema ustrativo, (figura 4.5), os exutórios da lagoa de Extremoz, são

representadas pela descarga para o rio Doce, que é de 0"39 m3/s equivalente a 12,0 x 106 mj/ano,
pela evaporação que foi estimada em 4,5 mm,/dia" corespondendo a 6,4 x 106 mj/ano e pero

consumo atual equivalente a 0,6"1 ml/s representando 21,6 x 106 m3/ano, de forma que as saídas

de água compreende atualmente um volume anual estimado em 40 x l06mr. Ressalta-se para o
lato de que as medições das descargas mencionadas, ref'erem-se a um ano, cujas precipitações
tbram abaixo da média anual (menor que 1500 mm).

No que se refere ao volume de água que entra anualmente no sistema lacustre tem-se
o volume médio anual de água precipitado na lagoa, que roi estimacro em 6,0 x 106 mr/ano, a

soma das descargas dos rios do Mudo e do cuajinr, que correspondem a 0,54 m3/s equivalente a

l7 x 106 mt/ano e o aporte de água subterrânea que fbi estimado em 0,54 ml/s correspondente a

l7 x 106 mr/ano, representando um apoúe de água de 40 mr/ano.

Em face a estas avaliâções preliminares, verifìca-se que * co'tribuição das águas

subterrâneas para a lagoa de Extremoz constitui atualmente uma cifia de 42%o em relação ao
voiume de aporte anual.

4.4 - Aqüífero Atuvial

Os depósitos aluviais do RN, são constitlríclos, em méclia, por 70olo de areias, variando
de areias finas a grosseiras e bastante permeáveis, (DiNIZ FtLHo, r993). Na área estudada, o
aqiìífèro aluvial constitui-se por sedimentos clásticos fluviais, representados por areias, argilas e

cascalho Na porção inlerior os perfis mostram a predominância das frações arenosas médias a

grosseiras e poucas intercalações argilosas. Ëm direção ao topo ocorrem as fì-ações arenosas
[ìnas, argilosas, com maior freqüência de intercalações argilosas. No curso superior dos rios do
Mudo e Guajiru os sedimentos aluviais ocorrem sobreposto às rochas cristalinas, com larguras
médías de 50 rnetros No módio e baixo curso apresentam-se sobre os terenos sedimentares da
Formação Barreiras, conectando-se hidraulica¡nente enl um siste¡na único, de modo que o
aproveitamento do seu potencial hídrico é insignificante, iá que os poços tubula¡es e poços
amazonas cadastrados indicaram captação apenas do aqtiífero Barreiras. Desta forma não foi
possível eletuar uma caraoterização hidrodinâmica deste aqilílero.



s.0 - euALrÐADE DAS Ácu¿s E cARAcrERrzaçÃo mnnoquÍtrrca

Apenas 2,7%o da água do praneta é doce e desse totar 9g% correspondem as águas
subterrâneas. Dentro desse contexto a água doce é um recurso indivisível e requer um manejo
holístico No ciclo hidrológico circula água pura, uma vez que o processo evaporação-
precipitação age como um destilador. Após a água atingir a superficie, inicia-se um processo
de dissolução e arraste que transportará material retirado do solo até os rios e oceanos Nessa
fase a água adquire outros erementos como cárcio, magnésio, sódio, bicarbonatos, cloretos,
sulfatos, nit¡atos e traços de arguns metais como chumbo, cobre, manganês e outros
compostos orgânicos provenientes dos processos de decomposição do solo. Dessa forma o
comportamento hidroquímico das águas passa a sofrer variações com o clima, a georogia
local, a vegetação e ação antropogênica.

o clima influencia na decomposição das rochas e erosão do solo e, dependendo do
tipo de rocha, aparecerão em maior quantidade aqr.reles erementos que fazenr parte de sua
composição No entanto, os problemas mais graves que afetam a qualidade da água são
decorrentes da ação antropogênica, principalmente no que se refere à falta de saneamento
básico e práticas agrícolas deficientes. os esgotos urbanos rançam efìuentes orgânicos, as

indústrias uma série de compostos sintéticos e metais pesados, a agricurtura é respo.sável
pela presença de pesticidas e excesso de fertilizantes na ítgua. As atividades human¿rs
representam a maior ameaça à qualidade da água.

Atualmente esta tendência é um dos principais problemas dos recursos hídricos no
país. As regiões metropolitanas se expandem na perireri4 onde normalmente se concenrrâm
os mananciais superficiaìs qr.re são mais s.sceptíveis de soÍÌerem contaminações cfo que as
águas subterrâneas. Entretanto, a contaminação de aqüireros é mais preocupante, tendo em
vista que os mananciais de superficie se renovam e se recuperam após cessar o lançamento
dos contaminantes.

No caso das águas subterâneas, a descontaminação do aqüífero até um nível zero
de concentração não pôde ser obtida. A um custo financeiro bastante elevado, consegue-se
remediar esta contaminação a um nível aceitável acima de zero (CLEARy, 1992).

As impurezas mais comuns encontradas em águas naturais estão apresentados no
quadro 5. L
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Quadro 5.I - Impurezas mais freqüentes encontradas nas águas nâturais

Origcm

Contato dâ águâ

com minerais,

solos e rochâs

Impurezas Ðissolrridas

Cálcio Bica¡bonatos

Fcrro

Magnésio Clorctos

Manganês Nitr¿tos

Potiíssio Fosfâtos

Atmosfcra

Chuv¿

Cffbonatos

Sódio

Zinco

Decomposiçâo

dc mûtériâ

orgânica no

mcio ambicnle

Coloidais

Hldrogênio Cloreto

Bicarbonâto Sì.rlfâto

Argila

Sílica

Siticatos

Sulfatos

Oxido de Feno

Óxido de Alumínio

Dióxido de Mâgnésio

Amôni¿t Cloretos

Hidrogônio Nit¡itos

Organismos

vivos

Im Suspensâo

Sódio

ArgLlâ

Silte

Areia

Sulfi los Radicais Orgânicos

Fontcs

¿¡ntropogênicâs

Nitmtos

GâS€S

Cás C¿rbônico

Cor dc origem vcgctal

Residuos

Fonte (TCHoBANocLous e scHRoEDER 198Ð

4t

ons lnorgâlicos

\4ctâis Pesados

v,loléculas Organicas

lor

Poci¡a

Pólen

5.t - Águas Superficiais

Bâctériíts Algâs

Víms

5. L 1 - Comportamento de alguns parâmetros Físicos, euímicos, Biológicos e

Bacteriológicos no período de 1995 a 1996

A companhìa cre Águas e Esgotos clo R.ro Grande do Norte (.AERN), realizou no
período de 1995 a 1996 campanhas cle amostragem das águas da lagoa de Extremoz, dos rios
do Mudo, Guajiru e Doce (figura 5l) e efetuou determinações dos seguintes parâmetros
fìsicos, químicos, biológicos e bacteriológicos. cor, Turbidez, pH, cloreto, Sóliclos Totais
Dissolvidos, Alcalinidade Total, oxigênio f)issolvicro (oD), Demanda Bioquímica de

Solo Orgânico

Rcsiduos

Orgânicos

Gás Ca¡bônico

NitIogônio

Oxigênio

Dióxido de Emofre

Orgíxroclorados

Coruntcs bactórias

Víms

Arnônia Metâno

Hidrogênio

Nitogênio Oxigênio

G¿is sullid¡ico

Cás Carbônico

Algâs

Zooplânc1on

Peixes

Sóhdòi 
_---

Inorgânicos

Compostos

Orgânicos

óleos c G¡axas

Amdnia

Gás Ca¡bônico

Metano

Clo¡o

Dióxido dc Enxofrc
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Oxigênio (DBO), Demanda Química de Oxigênio (DQO), Coliformes Totais e Coliformes

Fecais.

5. 1 . 1 . 1 - Cor e Turbidez

A cor da água é resultado principalmente dos processos de decomposição que

ocorrem no meio ambiente. Por esse motivo, as águas superficiais estão mais propensas a

possuir cor do que as águas subterrâneas.

As variações de cor e turbidez que um corpo d' água possa apresentar devem-se à

existência, no meio líquido, de pigmentos que lhe confiram essas caracteristicas. Os fätores

que influenciam as condições ecológicas em um rio ou lago, relacionadas à luz, são a cor e a

turbidez do meio, pois estes dois parâmetros afetam a disponibilidade de energia luminosa

para os organismos tbtossintetizantes (BRANCO, 1986). As substancias responsáveis pela

variação da cor geralmente encontram-se na forma coloidal ou em dissolução, enquanto que a

turbidez é originada por partículas insolúveis que se mantêm em suspensdo.

BRICALID et al. (1981) em estudos realizados em águas oceânicas apresentaram

quatro grupos de substancias presentes na água, capazes de causar alterações em suas

propriedades óptìcas:

o fitoplâncton vivo,

. detritos biogênicos e associados,

o partículas terraginosas e sedimentares srÌspensos

. matéria orgânica dissolvida

Os esgotos domésticos e industriais, assim como as åguas de escoame to

superficial são ricos em partículas orgânicas e inorgânicas que causam alterações nessas

propriedades. os organismos vivos como as bactérias e as algas também causam alterações

desses parâmetros.

As águas naturais possuem cor que varia entre 0 e 200 unidades pois, acima rlisso,

já seriam águas de pântano com altos teores de matéria orgânica dissolvida (FIEM, 1985).

coloração abaixo de l0 unidades quase não é perceptível. No Brasil, aceita-se para água

bruta, ou seja, antes de ser tratada e distribuída para sistemas urbanos, valores de até 75

unidades de cor (Resolução CONAMA 20l86)
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Legendo

@ Poços Tubulares

A Cacimbões

Gr Indicaçâo da amostragem nos corpos de águas superficiais

Figura 5.1 - Localização dos pontos de amostragem das análises fisicas, químicas, biológicas, e bacteriológicas realizadas pela CAERN no
período de 1995 a1996
Fonte: (CASTRO.2000)
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Na lagoa de Ext¡emoz, manancial com uso principal para o abastecimento

público, as análises desse parâmetro indicaram um valor máximo de 55,0 uH e um valor

mínimo de 3,0 uH com uma média igual a 26,6 uH.

Quanto à turbidez, no Brasil, admite-se que as águas naturais que possuam

turbidez de até 100 UNT possam ser utilizadas para o abastecimento urbano (Resolução

CONAMA 20186). Valores de turbidez até esse lirnite podem ser removidos por tratamento

convencional de água. A água tratada deve ter h¡rbidez inferior a 5 UNT porque o material

em suspensão permite que ocorram áreas em que eventuais microorganismos patogênicos

presentes não entrem em contato com a substância desinfètante (PORTO et al. l99t).

Na lagoa de Extremoz loi verificado que a turbidez apresentou uma variação de

1,0 a 22,0 ur e um valor médìo de 5,1. ur.

5. 1. 1.2 - pFI

O pH controla a especiação química das águas. Os critérios de proteção da vicla

acluática fixam o pH entre 6 e 9. Nluitos peixes e outros animais aquáticos podem sobreviver

a valores iguais ou menores que 5,0, mas a este pI-I os metais se solubilizam muito fàcilmente,

¿umentando as possibilidades de toxidez. Acima do pI{ 6,0 há uma melhora na pesca e na

agricultura (PORTO et al. 1991).

Os valoles rnédios de pH variaram de 6,7 no no Doce fusante) a 7,2 no rio do

Mudo (montante). Esse aumento do pH em direção a montante deverá estar associado a

presença de rochas carbonáticas em subsuperficie. Ou seja, nestes locais onde os mananciais

de superficie recebem contribuições das ágrras subtenâneas do aqiiífèro Barreiras, misturadas

às águas provenientes do aqüífero Jandaíra, constituído por rochas carbonáticas" ooorre um

aumento nos valores do pH.

5.1.1.3 - Alcalinidade Total

A quantidade de ácido necessária para consumir todo o carbonato e/ou

bicarbonato é chamada alcalinidade. A capacidade da água em neutralizar ácido não se deve

exclusivamente aos íons CO:-'e HCO:- (FENZL, 1988) Em grau menor, outros íons ou

compostos são capazes de reagir com ácidos fortes e contribuir assim com à alcalinidade da

água, como por exemplo: fosfatos, hidróxidos, certos compostos orgânicos, boratos e outros.

No rio do Mudo (8r-406), foi o local onde as análises das águas indicaram maior

alcalinidade, apresentando um valor máximo de 158,4 mg/l, (CaCO3), (março/95).
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Os valores mais baixos foram constatados na lagoa de Extremo z e rio Doce, cujos

valores médios foram de 45,3 e 40,2 mg/L(cacor), respectivamente.

Os valores de alcalinidade, caracterizados como sendo mais elevados à montante,

(figura 5.2), justifica-se pela própria geologia da ârea, pois nesses locais ocorïem rochas

carbonáticas em subsuperficie. Além desse fato, uma outra componente que interfere nesse

comportamento, é devido a contribuição de um maior volume das águas subterrâneas,

provenientes do sistema aqüífero Dunas/Barreiras, (caracterizadas como ácidas), para os

corpos d'água superficiais à jusante.
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I'igura 5.2 - comportamento da arcarinidade total no perfir
longitudinal Rio do Mudo (Br-406)/Rio Doce
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5.1.1.4 - Sólidos Totais Dissolvidos (STD)

Em águas naturais superficiais, a concentração dos Sólidos Totais Dissolvidos
(STD) indicam as taxas de desgaste das rochas por intemperismo. Em regiões com altos
índices pluviométricos mas com rochas insolúveis como o granito, o escoamento superficial

apresentará baixos valores de sólidos dissolvidos totais. Excesso de sólidos dissolvidos na

água pode causar alterações de sabor e problemas de corrosão. para as águas de

abastecimento, permite-se um valor máximo de 500mg/L de sólidos dissolvidos totais
(Resolução CONAMA 20186). Os limites estabelecidos pela Portaria do Ministério da Saúde

N.'36190 e pela organização Mundial de saúde, (oMS), é de 1000 mgll-.

A tabela 5. I e o anexo 02 apresentam os resultados obtidos das análises realizadas

no periodo de 1995 a 1996 e caracterizam os seguintes comportamentos:

o No rio do Mudo, na 8r-406 e na Fazenda São Miguel, foram os locais, onde ocorreram as

maiores concentrações de STD com valores máximos de 1.248,0 mg/L (¡unh olg|'¡ e L462

Rio tlo Iìio do

Mudo - Ilr- Mr¡do - S.

406 Miguel

Lagoa de Rio l)oce
Iixlrentoz
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mgll (ulho/95) respectivamente. A concentração média foi de 5g9,g mg/L (Rio do Mudo-
8r-406) e de 544,9 na Fazenda São Miguel.
o Na lagoa de Extremoz o valor máximo obtido foi de gl0 mg/L (ulho/g5) e a menor
concentração foi de240,o mglL (maio/96). A concentração média de STD foi de 343,3 mg/L.o No rio Doce ocorreram as menores concentrações. o valor máximo foi de 692,0 mglL
(fulho/95), a concentração mínima foi de 120,0 mg/L Qaneirolgil) e a média ftri de 266,9
mg/L

De acordo com o perfil longitudinal 
,

fìgura 5'3' ocorre uma diminuição da concent ração dos sólidos totais dissolvidos em direção a
jusante' Também foi verificado que os valores máximos das concentrações de sólidos Totais
Dissolvidos, (srD), ocolreram principalmente no mês de julho, período chuvoso, enquanto
que os valores mínimos ocorreram nos meses de baixas precipitações.
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5.1 1.5 - Cloreto

Figura 5.3

conforme os resultados das análises, (tabela 5.1 e anex o 02), verificou-se que o
comportamento dos teores de cloreto, no período de março/95 a julho/9ó, mostraram:
o A montante dos rios do Mudo, (Br-a06) e Guajiru (8r-406), foi onde ocorreram as maiores
concentrações de cloreto com valores máximos de 416,0 mg/L (março/95)e 322 mglL
fi unho/96) respectivamente.

o Na lagoa de Extremoz os valores compreenderam uma faixa de 127 mg/L (set/g5) a75,0
mg/L (março/91), apresentando uma concentração média de r0r,4 mg/L (cr-).
o No rio Doce o valor máximo foi de 152,0 mglL (agosto/95), a concentração mínima foi de
46,0 mglL Qaneiro/96) e a média foi de 70,2 mg/L.
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Diante desses registros foi observado

chuvoso e os teores máximos de cloreto nos rios do

de Extremoz> como mostra a figura 5.4.
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Esse comportamento sugere, que assooiado as precipitações ocorrem os processos

de lixiviação e anaste de materiais rochosos com elevadas concentrações de cloreto, uma vez

que no alto curso da bacia, (extremo oeste da área), af'loram as rochas do embasamento

cristalino.

5 l. l,6 - Oxigênio Dissolvido (OD) e Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)

O oxigênio é um gás pouco solúvel em água, variando a solubilidade entre 14,6

mglI- a 0"C até 1,6 mg/I- a 30'C, dependendo da pressão (altitude) e sais dissolvidos. Em

águas poluidas, a quantidade de oxigênio dissolvido numa água é menor que em condições

naturais. Por razões práticas, assume-se que 8 mg/L seja o teor máximo de dissolução de

oxigênio na pior situação ambiental, PORTO et al. (1991). Em corpos d' água, as medidas de

OD são vitais para a manutenção de condições oxidantes (aeróbicas) para degradar a maté¡ia

orgânica e para manter, por exemplo, o fósforo no sedimento de lagos.

A Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) é a quanticlade de oxigênio

necessária para que microorganismos estabilizem, por via biológica aeróbica, o material de

natureza orpJânica contido na água, OLIVEIRA (1994). A DBO tem sido o parâmetro de

maior aplicação na caractenzaçã.o de esgotos domésticos e industriais, para quantifìcar seu

potencial poluiclor. Como o oxigônio consumido aumenta com o decorrer do tempo e a

atividacle biológica depende da temperatura, convencionou-se tomar a 5 dias e a 20"C como

medicla padrão para expressar o teor de matéria orgânica presonte na água. Por durar 5 ciias,

os resultados são expressos em termos de DBOs.

De acordo c:orn a Resolução CONAI\.IIA N" 20186 foi estabeleciclo que para as

ágr-ras doces de classe especíal o Oxigênio Dissolvido (OD) em qualquer amostra não deverá

ser inferior a 6mg/L, enquanto que a Demanda Bioquímica de Oxigênío (DBO5) deverá ser

até 3 mglL a 20'C .

Os locais onde foram avaliados estes parâmetros apresent¿ram o seguintc

comportamento:

No rio do Mudo (Br-406) o valor máximo para o OD foi de 7,0 mg,{- e o mínimo

de 3,8 rng/L A DBO5 apresentou um valor máximo de 3,2 mg,4l, e um minimo de 0,5 mg/L.

No rio Guajiru o OD apresentou-se mais elevado na Fazenda Jaldim, com 8,4

mg/L. Nesse local o valor mínimo loi de I,2 mglL e a DBOs apresentou uma variação de 0,4

mg/I" a2,5 m/L.
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Na lagoa de Extlemoz foi determinado um valor máximo de OD de g,0 mg,il e
um mínimo de 3,4 mg/I-. A DBO5 apresentou apresentou uma variação de 0,1 mg/L a 4,3
mglL

No rio Doce as análises do OD indica¡am uma variação de 3,4 a 7,5 mg/L
enquanto que para a DBo5' foi obtido um varor máximo de 3,5 mg/L e um minimo de 0,4
mg/t,

5. l- 1.7 - Coliformes Fecais

o Número Mais provável (Ì'IMp) de bactér'ias colif'ormes visa avaliar o potencial
de contaminação da água por patogênìcos de origem fecal. Baseia-se na determìnação
empírica da concentração de coliformes fecais em um volume dado de água. As bacténas do
grupo colíforme não são, normalmente, patogênicas, mas são organismos de presença
obrigatória, em grandes números, nos intestinos humanos e consequentemente, na matéria
fecal calcula-se que um ser humano adulto elimina de 50 a 400 bilhões desse tipo de
bactéria por dia, (BRANC. et al. r 99 r ). Dessa forma, sua presença permite detectar a
presença de fezes na água em concentração extremamente diluidas, difrcilmente verificáveis
pelos métodos químicos utilizados. porém, as bactérias patogênicas veicuradas por água estão
sempre associadas as fezes, logo a presença de coliformes fecais constìtui presença potencial
de patogênicos Assim sendo, a ausência de coliformes permite, sem dúvida, concluir pera
ausência de matéria fècal.

As análises bacteriológicas realizadas no período de I995 a r996 pera .AERN,
(tabelas 5' l e anexo.2), foram a parti. de registros efet,ados nos rios do Mudo, Guajìnr ragoa
de Extremoz e no rio Doce.

¡ No rio do Mudo, na Fazenda são Miguer, o valor máximo determinado para os coliformes
fecais foi de I 1000 NMp/l00ml e um valor mínimo de 340 NMp/]00 ml.
c No rio Guajiru na Fazenda Jardim, o varor máximo determinado foi de 2.200 NMp /roomr
e um valor mínimo de 540 N\4p /l00ml.
¡ Na L'agoa de Extremoz o valor máximo determinado foi de 300 NMp/l00ml e um minimo
de 27 NMP /l00ml.

' No rio Doce o varor máximo determinado t'oi de 11000 NMp/ro'ml e mínimo de 2.400.
De acordo com a resolução n! 20/g6 (CONAMA), os rios do Mudo e Guajiru no

seu curso inferior' a ragoa de Ertremoz e o rio Doce se enquadram na crasse l. No que se
refere a presença de colirormes recais, roram estabelecicios, p¿ra essâ crasse, os seguintes
limites e/ou condições:



50- as águas utilizadas para a irrigação ou plantas frutíferas que se desenvolvam
rentes ao solo e que são consumidas cruas, sem remoção de casca o. perícula, não devem serpoluídas por excrementos humanos, ressaltando-se a necessidade de inspeções sanitáriasperiódicas. para os demais usos, não deverá ser excedido um rimite de 200 coriformes fècaispor 100 ml em g0% ou mais de pelo menos 5 amostras mensais corhidas em quarquer mês.para o uso de recreação de contato primário, (balneabilidade), as águas doces,salobras e salinas são avaliadas segundo as seguintes categorias.

a) Excerente: quando em g00% ou mais de um conjunto ae amostras obtidas em oada umadas 5 semanas anteríores' colhidas no mesmo rocal, houver no máximo, 250 coriformes fècaispor l00mL ou 1.200 coliformes totais por 100 ml.
b) Muito Boas: quando em g00% ou mais de um conjunto de amostras obtirias em cadatuma das 5 semanas anteriores, colhidas no mesmo locar, houver no máximo, 500 corifbrmes
fecais por 100 ml ou 2.500 coliformes totais por 100 ml.
c) Satisfàtórias: quando em g00% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cadauma das 5 semanas anteriores, colhicras no mesmo rocal, houver no máximo, r.000 corifòrmes
lecais por 100 ml ou 5.000 colif.ormes totais por I00 ml.

l]^.."..lit:*"as: 
quando ocorret no rrecho considerado, qualqr.rer uma d¿s seguìntes

c¡rcL¡ nstanclas:

e não enquadramento em nenhuma das categorias anteriores, por terem ultrapassacro osínclices bacteriológicos nelas aclmitidos;
o ocorrência' na região' de incidência relativamente erevacra ou anormal <ie enl.er¡nicrades

transmissíveìs por via hídrica, a critério das autoriclades sanitárias;

" sinais cle poluição por esgotos, perceptíveis pelo olfàto ou visão,e recebimento regular' intermitente ou esporádico, de esgotos por intermédio cre valas,
corpos d'água ou canarizações, incl'sive galerias de águas pluviais, mesmo que seja deibrma diluída;

' preserìça de resíduos ou despejos, sólidos ou líquiclos, inclusive óleos, graxas e ol¡rras
substâncias, capazes de oferecer riscos à saúde ou tornar desagradilvel a recreação;c pFI menor que 5 ou maior que g,5;

' prescnça na água' de parasilas que aleram o homem orr r constataçio da cxistenci¿ dc serrs
hospedeiros interme<iiários infectados:
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' p¡esença nas águas doces de moruscos transmissores potenciais de esquistossomo, caso

cm que os avisos de interdição ou alerta deverào mencionar especificamente esse risco
sanìtário;

o outros fatores que contfa-indiquem, temporariamente ou pemanentemente, o exercício cla
recreação de contato primrlrio.

No acompanhamento da condição das praias ou balneários as categorias
Excelente, Muito Boas e satisfatória po.erão ser reunidas numa única categoria denominacra
Própria.

Conforme as condições e/ou limites estabelecidos em relação a presença decolilormes fecais, (Resoluç ão n.' 20/g6 coNAMA), as águas da lagoa de Extremoz f-oram
classificadas como sendo muito boas para a prática da recreativiaade. No entanto, a presença
de moluscos transrnissores de es<¡uistossomo, restringe o uso desse mananciar para o exercicio
da recreação de oontato primárìo. As águas do rio do Mudo, na Iocaridade de são vliguel edo rio Guajiru, na localidade de Jar.im, loram classrticad¿s como impróprias para a
balneabilidade, quando analisados os valores máximos de colif,ormes fècais.

5 1.2 - Parâmetros medidos em Campo _ Novembro/99

Os parârnetros obtidos a partir das medições em carnpo, (pH, Coniiutividade
Elétrioa e sóricros Totais Dissorviclos), (tabera 5.2), permitiram conrigurar zoneamentos paraos corpos de águas superficiais, na baoia, confòrme pode ser visto na tìgura 5.5 oszoneamentos restringiram-se aos cursos médio e infèrior da bacia. devicro ao fàto de que osrios são perenes apenas nesses trechos

os varores obtidos para o pI{, (figura 5.5a), mostra que no mé<iio curso da bacia,tanto o rio do Mudo quanto o rio Guajiru apresentaram pH entre 7,0 e 7,5. Uma faixa devalores entre 6,5 e 7,0, foi verifìcada para as águas do curso inf'erior aos rios cuajiru e Doce.
As medições na lagoa de Extremoz indicaram uma làixa de valores eûfre 6,5 a7,4.

PERETRA (1993) quando investigou o índice de qualidacre da água da Lagoa deExtremoz' no períot,0 de janeiro/g2 a janeiro/g3, constato. valores para o pH entre r"4 a g,3.
ARAÚJO (rg91) ao estudar a variação anuar da comunidade fitopanctönica neste sorpo
d'água, no perío.o dejaneiro/96 a janeiro/g7, encontrou valores que variaram de 6,g a g,g.

DUARTE (l9gg) rearizou campanhas cle amostragens, no periocro de 1996 ã r()97
e verilÌcou que os valores médios de pI,I se apresentaram na tàira cle 6,3 a g,¿1.

Para a condutividade erétrica, (fìgura 5 5b) fbi caracterizado o seguinte



53comportamento no curso inferior da bacia foram obtidos valores entre 300 a 500 ¡rs/cm, no
médio curso, valores entre 500 a 1000 ¡rs/cm e em direção a montante valores entre 1000 a
2000 ¡rS/cm.

'Iabela 5 2 - ões obtidas em ca

Fonte: (CASTRO, 2û)0)

Novembro/98

Estucros rearizados, especifìcamente na ragoa de Exlremoz, por ARÄúJ' ( r g97),
caracrerizaram uma variação entre 300 e 3g2 ¡rs/cm. DUARTE (lg9g) verifìcou uma fàix¿l
de valores entre J03 a 446 ¡rs/cm, duas vezes mais elevados que os valores determinados na
lagoa do tsonfim locarizada a sul de Natar e estucrada no mesmo periodo. A comparação entre
estas duas lagoas' evidencia que os diferentes tipos de rochas q,e constìtuem os terrenos onde
estão inseridos os respectivos corpos d'água influi rortemente neste parâmetro fisico da água.No caso cra lagoa cle Extrenroz, esta p.ssui dois rios afìuentes, carreando ao rongo <Jo seu
percurso elevadas concentrações de ca, Mg, Na e cr, provenientes cras rochas cristarinas e
calcárias existentes no alto curso da bacia.

As medições dos sóricros Totais Dissorvirros, (ligura 5.5 c ) incricaram duas fzrixasde valores: para as águas do curso infèrior da bacia, os sóridos totais dissorvidos
¿lpresentaram valores entre 200 a 500 mg/L ; no médio curso as concentrações são da ordem
de 500 a l000mg/L (srD) de modo que, nos rocais onde afloram as rochas cristarinas esras
concentrações atingiram valores acima de l0OOmg/L.

Ao oomparar os respectivos resultados com os vaiorcs médios obtidos pelacAERN' no período.e l9g5 a 1g96, (itern 5.l.r.2, tabera 5.t), verifìca-se que encontram-se
ern u¡n mesmo intervalo.

9.373.606
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55A elevada condutividade erétrica e as artas concentrações dos sólidos totaisdissorvidos verificados em direção à montante da bacia, arém de estafem associacios ao tipolitológico das rochas (cristalinas e calciîias), também estão fortemente relacionadas as baixasprecipitações e às artas t¿ras de evaporação. souzA & MOTA (r994) indicam que entre osfàtores determinantes da sarinização, estão o clima, as condições de circulação da água e anatureza do terreno e que o principal processo que controla a salinização pode ser consideradode origem crimátic¿r- tendo em vista, que as águas parecem adquirir a sua cornposição qurmicaa partir da concentração progressiva por evaporaçào.

FENZL ( l ggg) cita que os fatores climáticos tais como precipitação,
evapotranspiração e variações de temperatura influem consid"rar¡cr_o-+- -^"-^'- 

-- 
.

ctas águas superfìciais e subrerrâneas medianre ,.".::i:':t:":liil:t:::ï;ät::
aumento da solubìlidade De modo que, de uma certa f:orma? o quimismo das águas naturaisretlete as concrições climáticas de uma região. Ëm regiões secas, os solos e as zonassubsaturadas nào solrem li xrvlações impo¡tantes, permitindo a acumulação cre rleterminadossais' que chegam aos coços d'ágra superficiais e aos aqüíferos de fbrma irregulaq quancroocorrem as grandes chuvas.

SANTIAGO (1gg4) desenvorveu estucl.s em rrois reservatórios no estâdo doCeará, em regiões cle terre

chuvas os co,pos aquá,icTH:i"::: ïï',ffi_J;;ï:ïä:":, î;lixiviação do solo se as primeiras precipitações são muito intensas, o aumento da massa de

#:J:Ï 
-ranclo para os corpos de águas superficiais ate 2,8 ronelattas cte ctoreros por

5 1.3 - Recorte para Lagoa de Extremoz - Índices ae eualidacre,a Água (IeA) e do EstacroTrófico (IET) e potabilidade

DTJARTË (rggg) desenvorveu estuclos objetivando a anárise da varìação espaço-temporal das características trófìcas e sanitárias <ia lagoa cre Extremoz, atravós dos Índices cieQualitlade da Água (IQA) e do Estacro Trófico (IET) . As amostragens, para esses estrdosfbrarn realizadas em três pontos na lagoa (El,82,83), conl.orme indicado na figura 5 6
O Índice de Qualiciade da Água (lQA), é resultante de uma equação matemátioaque se baseia em varores de vários parâmetros cre quaridacre. quânto aos aspectos fìsicos,r1uírnicos e biológicos.
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Para a sua aplicação utiliza-se nove parâmetros e para o¿da um deles existe um
peso de acordo com a sua importância na determinação do índice. A tabela.5.3, apresenta os

respectivos parâmetros:

Figura 5.6 - Locais onde foram efetuadas as amostragens para avaliação do IeA
üonte: (DtJARTE. 1999)
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'I'abela 5.3 - Parâmetros e
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Oxigênio Dissolvido (OD)
Coliformes Fecais (CF)
PH
DtsO5
Nitrogênio Total (NT)
Fósforo Total (P'f)
T'urbidez ('I'UR)
Sólidos Totais (ST)
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Q_å5-."lJ"J,sr.

Fonte: (DUARTE, 1999)

O IQA pode ser calculado através de duas expressões matenrátioas que defìnem o IeA a¿itivo
(lQA¡) e o IQA multiplicativo (IeAr"r):

IQA,': o¿qi * Wi
t-l

IqAtt = eflqi wi

I=l

Oncle:

cáloulo clo I

ura cle Desvio

o% saturação
NMP/l00ml

mgO2lL,
mg N/L
mg P/L
uT
mS/L
.,C

Peso

0,17
0 t5
0,t2
0, 10

0, t0
0, l0
0,08
00R

t0
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IQA = índice de Qualidade de água, representado por um número em escala
contínuade0a 100.

qi: qualidade i¡rdividual (subíndice de qualidade) do iésimo parâmetro, um valor
entre 0 e 100.

Wi = peso unitário do iésimo parâmetro.

A tabela. 5.4, mostra a classifìcação da água de acordo com o valor alribuído ao
índice.

Tabela 5.4 -

80,., 120
(?_7(l

3l - 5t,
20 -36
0- 19

Fonte: (cuAzzELLI & oT-fA, t979)

Nestes estudos loram constatados que os Indices de Qualìclacle de Âgua (aditivo e

multiplicativo) apresentaram variações relativamente pequenas entre os pontos analisados,

variando de 63 no ponto E1 a 85 no ponto 82, (tabela 5.5). Ambos os méto<ios emprega<los

classificaranl o corpo aquático de qualidade entre boa e ótirna.

A eutrotjzação, "doença dos lagos" é considerada como um incremento da

pfodução autrófica de matéria orgânica particulada e dissolvida, em lagos e reservatórios,

devido ao aumento de nutrientes essenciais para o fitoplâncton e macrótjtas aquátìcas.

Denota um processo natural ou artificial de nutrientes aos corpos d'água e os efeitos

resr-lltantes clessa adição. A eutrofização é assim parle do processo natural cle envelhecinento

dos lagos que ocorreria independentemente das atividades do homem, (l.ioGUElRA, 1991).

DUARTE (1999) ressalta que o Índice do Estado Tróhco (lET), não somente

classifica um corpo aquático, como também serve para verificar sobre as r.elações entre os

vários parâmetros de um ecossistema aquático o autor utilizou três parâmetros

(transparência, lósÊoro total e clorohla "'a"), para a classiticação da lagoa de Extremoz quanto

ao grau de eutrofìzação, cujos indices determinados encontram-se na tabela 5 5.

Os ínclices de qualidade da água (aditivo e multiplicativo) apresentaram variaçòes

relativamente pequenas entre os pontos E l, E2 e E3. o menor valor clo IeA aditivo t'oi

dete¡minado em El (68)" em maio/97 e o maior em E2 (85), em jr.rlho do rnesmo ano. o IeA
multiplicativo teve comportamento semelhante, com o menor valor em E I (63), em abril/97 e

o náximo, de 85, ern 82, no mès de setembro/97. Ambos classiticam a água clo manancial

natural

Boa
Aceitável
Imprópria para tratamento
convencional
Imprópria para consumo
humano

conforme o
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como de qualidade entre boa e ótima. Os estudos desenvolvidos por PEREIRA (i993) em

dois pontos do manancial indicaram que o IQA aditivo classificou-a como ótima enquanto o

multiplicativo considerou-a boa .

Tabela 5.5 * lndice de qualidade da água (aclitivo e multiplicativo) da lagoa de Extremoz/RN

Mês

Dez

Ian

E,I

Fev

83

Mar

de dezembro/96 a

E2

IQA

Abr

7T

80

Mai

78

79

E3

Jun

70

76

74

Jul

79

74

Médio

Ago

79

79

75

Set

79

76

79

76

Out

77

8l

80

Clâss¡fìcaÇão

/-)

Nov

¡tJ

74

85

82

Dez

77

8l

81

Fontc: (DUAR[E, 1999)

Boa

79

74

86

80

Bo¿r

82

76

8t

82

Boa

A tìgura 5.7, mostra as escassas flutuações desses dois índices assim como a

semelhança de qualidade entre os locais pesquisados. As variações isoladas de um parâmetro

não fòram suficientes para refletirem-se no indice final. O IQA, em particular a versão aditiva,

qLre envolve muitos parâmetros, apresentù aparentemente menor sensibilidacle, quandÕ a

qualidade da água encontra-se em níveis mais altos. Com efeito, o IQA tem como tinalidade

principal a classificação de um determinado corpo aquático no que diz respeito à qualidade

sanitária e fisico-química de uma água para consumo humano.

O autor constatou que a condição de oligotrofia só foi observada no môs de

fevereiro/97 no ponto 82, para a clorofila "a".

As caracteristicas mesotrópicas loram verificadas nos meses de estiagem enr

fèvereiro/97 e a partir de agosto até dezembro/97 para os três parâmetros Os pontos El e E2

loram os que apresentaram maior lreqüênoia de condições mesotróficas Nos meses de

março, abril, maio e junho/97, prevaleceram as condições eutrófìcas em todos os pontos.

80

80

8l

Èt

Boa

79

80

8t

Boå

8l

77

80

Boa

E2

Otima

68

79

79

IQA

80

Otima

77

18

80

Otimâ

63

E3

7T

80

64

uuma

7o

77

Or

77

68

75

Médio

Otima

nït

72

73

77

80

unmâ

73

77

llassifìcaÇãc

75

70

84

7t

76

80

78

76

76

Boa

78

85

69

Boa

79

77

74

Boa

80

77

77

80

Boâ

76

7S

Boa

80

79

Boa

77

82

Boa

75

Bo¡r

Otima

77

Otima

77

Boa

Boa

Boa
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o autor conclui que esse comportamento possivelmente está associado as maiores

descargas dc Fósforo- visto t¡ue são nestes meses que concentram-se as maiores precipitaçoes
na bacia hidrográ{ìca" consequentemente promovenclo um crescimento da biomassa algal,
estimulada pelo aporte exógeno de nutrientes. Foi efetuada uma comparação dos valores
obtidos para os índices tróficos tradicional e modifìcaclo e foi constatado que o IET classilìca
o manancial da lagoa de Extremoz como eutrófico corn tendência para a hipereutrofia,
enquanto o IET¡"¡ (indice do Estado Trófico Modificado), define a Lagoa como mesotrófica
em oito ocasiões e como eutrófìca em apenas três meses.

Ao comparar os resultados obtidos por PEREIRA (r993) e D uAR-fH (r999) roi
constatado que a qualidade sanitária da lagoa de Extremoz manteve-se inalterada no períoclo

de 1993 a 1999.

5 1.3. 1 - Potabilidade

As águas da lagoa de Extremoz fo.am caracterizadas com potabilidacre

predomi'antemente Boa, os teores dos cátions, .Ânions e outros parâmetros fìsicos e

químicos, estão resumidos na tabela 5.6, que podem ser comparaclos aos limìtes estabelecidos
pela organização Mundial de saúde e pela portaria do 1Vljnistério da Saúde N. 36 de l9lol
t990

5.2 - Águas Subterrâneas - Sistema Aqiiífero Dunas/Barreirns

5.2.I - Caracterização Iônica

os res'ltados das análises químicas das águas, roram tr¿rtados através do
programa Acquaquem - I-lydrogeological - watherterloo, onde os cátions e os ânions loram
plotados nos diagramas rriangular de plpER e stiff, o que perrnitiu a iclentificação das fácies
hidroquinricas c dos ions clominantes.

A classificação das águas através dos ions crominantes, (tabela 5.7 e fìguras 5.8,
5 9), mostrou que as águas captadas do sistema aqùífèro Dunas/Barreiras sâo
predominantemente cloretadas sódicas e naclueles pontos onde os poços ou cacimbões
âtingiram as rochas carbonátioas, como por exemplo, (plg8 e c19a), as águas se classiflcam
como sendo bicarbonatadas sódicas ou cálcicas



Tabela 5.6 - Padrões de potabilidade das águas e valores determinados

Características

I - Físicas e organolépticas

lurb¡dcz (u')

LOr

Odo¡

òaoor

Valore Obtidos

Lagoa de Ðxtremoz

(Abr;l/98)

ll - Quirnicos

Dùreza total (ng,{- CaCO¡)

Valo¡ lúnitno

Cloretos (lllg,{_ Cl-)

Sulfâtos (nrg/L SO r)

0,3 5

cálcio (nyL Ca-)

7,

Magnésio (mg,4- Mg-)

5

lnobjetável

Valor ruíxlno

Inobjetável

o (ü19lL NO r)

Valores Obtidos

Águas Subterrâneas

(Aqüífero

BarreirasÆ{ovem bro/97)

t.ll

onte l CAS

OMS - Organização N,lundial de Saúde

MMP - Valores Máximos pennissíveis

12,5

71.31)

(cASTRo, 2ooo)

lnobJetá\ el

8t,.12

Valo¡ túnilno

Inobjetável

2,:t6

l l, t6

tl, 28

0.31

09.3 9

lÌ1obJe1á\'el

t01

Valo¡ rniirimo

0,3 3

lnobjerável

7

Portaria No.36

de 19|Ðtl9O

JO

t.07

ti,

3, +3

79

2,:i0

lnobietávcl

10:13

0.rr9 i0 08

Ilobjetár.e1

195

i9

OMS

(vMP)

1

0 .17

/1

0.1

)

+9

917"t

nobjetáveì

9,8+

Inobjetável

20,16

1000

6,23

)

5-i,0 9

5

)uu

Inobjetável

250

l5

Inobjetável

.100

I000

500

lo,
I

i0u

3

¿0\)

200

2(X)

,15

0,3

o.,



62A montante da bacia onde as coberturas arenosas são de menores espessuras e
s.Fre maior influência das rochas cristarinas foi verificada urn tipo croretada cárcica, (c260).

concentração do sódio nas rochas sedimentares é de 3.g70mg/kg, nas rochas
argilosas de 4'850mg/kg e nas rochas carbonáticas de 393mg/kg. Durante o intemperismo e
os processos de troca iônica (ì,ta 

" 
por ca**), grandes quantidades de sódio podem ser

lil¡eradas nas águas subterrâneas.

De acordo com estudos rearizados pelo Ipr (rgg2), as águas de chuva da região
da "Grande Natal" são do tipo croretadas-sódicas, o que é perfèitamente justificável, cievido à
influência do mar através dos aerossóis, cujos íons dominantes são o ânion cloreto e o cátion
sódio

De acordo com I"Oyf) & HEATHCOTE (1985) (apud FENZL,IS8B), as águas
subterrâneas com dominância de bicarbonatos e cálcio, lieqüentemente indicam águas de
recarga em arenitos e calcários, enquanto as águas com cloreto e só¿io dominantes inclica¡n
águas de circulação profunda ou de zonas de descarr¡a

Tabela 5.7 -Resu
ID

P41

P5t
Píd
WI
w6
P87

Gnrnia San¡ana

Loc¿rliz¿ç¿io

mo

Distrito lndusfrial

Pl0t

dos

P 136

c t7i

Distr¡fô tn¡1"+;

Ptlt8
P t94

Gran¡a Wcn!'ri.l

de classi

248.i02

P2o2

247.338

t2ti

Maçarandrba

c260

Maç:randuba

246.667
216.s92

Maçaranduba

P36

Pt5f3 lParque6irm:ìos
F nntc ln ¡ crrJ,.r .^^,

9.369.61O

2,16.539

Sr¿nia Sâo Pedro

ngu

Fontei (cASlRo,2ooo)

5 2.2 - Potabilidade

9.367. E 1ó

216 t3D

canto de Mocâ

9.36.t.189

9.368.ó l0

243.901

9.165.7 7\)

239.881

Cl-Na-Mp
[ons

9 365 600

23 8.3 30

Cl -Na,HCO.¡

9.365.142

Cl - Na- SÕ.,

As águas s¡'¡bterrâneas (sistema aqùíl'ero Dunas/Barreiras), foram caracterizad¿s
com Potabilidade predominantemente Boa. os teores cros cátions, Ânions e outros parâmetros
fìsicos e quírnicos, estão resumidos na tabera 5.6, (item 5 r.3.l), que podem ser comparacros
aos limites estabelecidos pela organização þIundial de saúcle e pela portaria clo ÌVfinistério da
Saúcle N.'36 de l9l0t 1990.

r 7..l r.t

9.370.19 t

237.052

HCO,-Ca-Ct

9.16-i.66(,)

J.ì.625

Cl-N:r-HCô,

9.365 7

22(¡ I P,6

Cl-Na-Ca

249.969

) Ì67.6.18

Cl - Na -HCO.

9.365 605

212.149

9.363.638

HCO¡-Ca-Ct

9.36-5.-55 t

Cloretach Sódica
clorctâdâ sód¡câ

Cl¿rssifitlc¡ìo

L36+ I+).

Cloretada Sódica

Clo¡ctadâ Sódicâ

Cl-N¿-Ca-HCO,

Cloret¿da Sódica

Cl-Na-HC

Sódica

tsicarbonâfâ

Clo¡etada Cl:ilcic

la Cälcica
agnesiana

Cloretad.a Sódica



Figura 5 8 
ffiffi.Xî1ä::t:ïio* resultados das análises químicas das águas dos poços tubulares,

Fonte: (CASTR.O. 2000)
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65
f)entre os parâmetros químicos anarisados e comparados com os valores

estabelecidos pelo Ministério da saúde e pela organização Mundiar de Saúde (oMS), tabela
5 6, (item 5 1.3 1), apenas o nitrato (Nol) e o rerro (Fe), apresentaram teores com valores
acima dos limites estabelecidos. os teores mais erevados de nitrato ocorera¡n no cacimbão
260 e no poço P7l, cujas concentrações ibram de 55,09 mglL e 44,g5 mg/L respectivamente.
Os teores mais elevados de ferro ocorreram em três poços da Indústria Vicunha com
0,73 mg/L,0,97 m./L e I, I 5mg,/t (Fe)

5.2.3 - Nitrato

O nitrogênio, na forma de nitrato, é um dos contaminantes mais comuns
identificados nas águas subterrâneas. ocorre principarmente na atmosfèra, nos soros e em
subslâncias orgânicas. Nas precipitaçòes pruviomérricas a concentração de nitrogênio na
tbrma de amônio (llL{a'), varia de 0,01 a 1,00 mg/L, e os teores de nitrato (Nor-) estão na
fàixa de 0,30 a2,50 mg/|,, poden<1o atingir até 12,00 ng/L(SCHOELLER, i962).

No meio ambiente a matéria orgânica pode sofier várias mudanças, fi¡rnecendo
desde amina (R-NHr)' evoluindo para amônia (NH.'), amônio (r.rHa'), nitrito (No2') e ,
finalmente, atingindo a forma mais estável e oxidada do nitrogênio, o nitrato (Nor-). Esre
processo é chamado de nitrificaçào e process¿ì-se medìante as reações:

2.N[I+a + ?OH- + 3O-2 2lyç-2 + 4I{2O

2Þ102 + Q2 2NO-¡

Em condições favoráveis este processo é reversÍvel, passando a ser denominaao
de desnitrifìcação, (fìgura 5. l0).

A nratéria orgânica existente nos esgotos e nos resíduos vegetais produzem
amoniaco o'o ion amônio através do processo de decomposição e mecliante a participação de
bactérias especializadas, de acordo com a reação.

cHrO(NHr) + oz ê) NHa* + ¡¡6gi
O ion amônio (NH-a) ou o amoníaoo (NLI3) lormarn_se sob a condição do pH da

água. obedecendo lr seguinte reação:

NFI+{ + OH' NHr.HrO

Se o pH da água diminui, a reação produz NH'1, caso contrário procluz NFI3. A conversão do
nitrogênio orgânico para NH'a é conhecir.lo como amonifìcação. A amonitìcação e
nitrificação são processos que norrnalrnente ocorrem na zona insaturada, na zona do soro.



onde a matéria orgânica e o oxigênio são abundantes, (FREEZE et. ar.
al. 1993)
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MELO (1995) realizou estudos sobre os impactos do desenvolvimento urbano nas

águas subterrâneas de Natal, salientando como o mais impactante o sistema de saneamento
com disposição local de efruentes domésticos (fossas e sumidouros), sencro o principal tipo de
contaminante envolvido o íon nitrato, resultado provavelmente da biodegradação dos
excrementos humanos. A contaminaçâo é favorecida pera vulnerabilidade atribuída às
condições geomorlológicas e estrutura hidrogeológica caractenza¡J.a pela existêncìa <1o

capeamento de areias de dunas, pela formação de depressões ou bacias fechadas, pera
ocorrência de lagoas e sobretudo pela conexão hidráulica das dunas com os sedimentos
Barreiras.

Estudos recentes. realizados por MELO (199g), compreen.endo uma área nas
proximidades cra lagoa de Extremoz, (figura 5. l 1), identificou no domínio da captação cr,água
Pajuçara/Gramoré, Sistema público de Abastecimento da zona Norte de Natar, teores de
nitrato elevado, chegando a go mg/L, superior aos padrões recomendados pela organização
Ivlundial de Saúde que é de no máximo 45 mg/L.

A figura 5.1 1 apresenta as áreas com contaminações pontuais de nitrato nas águas
subtenâneas da área estudada, obtidas a partir cle análises quimicas realizadas no ano de I997.
os teores de niirato crescem a partir de um nível gerar cre base de 10 mg/L na parte lestc da
área, em direção aos conjuntos habitacionais da zona norte cre Natal, e na parte oeste, onde
concentram-se cacimbões de prorùndidades mécrias cre l4 metr.s de profuncridarle nas
localidades de Canto de Moça e ponte do lVtato.

Atualmente na Indústria Guararapes Têxtil, foi observada uma evorução dos
leores de nitrato no peúodo del96 a outubro/9g conforme pode ser visto na figura 5. 12.

Na unidacle indus*ial da parr¡alat, também foi constatado uma evorução nos
teores de nitr¿rto, cloreto e a condutividade elétrica, (figura 5. l3).

cASTRo (1994) realizou estudos na zona leste de Natal, no bairro de cidade
Nova, e identifìcou teores de nitrato acim¿ de 45,0 mgrL,alguns pontos analisados mostraram
uma expressiva evolução das concentrações. HoLrve pontos, por exemplo, que a.mentaram
de 21,0 a t05mg/L e de 8,52 a 31,58 mg/L no período de 1987a 1993.

Essa evolução pode ser expricada devido à forma aniônica, propiciando uma alta
mobilid¿de do nitrato na água subterrânea. Em aqüír'eros pouco profundos e constituídos por
sedimentos permeáveis, ou em zonas fraturadas, onde existe (Or) dissolvido, o nìtrato
geralmente migra para grandes distancias a partir das zonas de origem, sem sofrer processos
de retardamento, como adsorsão por exemplo, (FREEZE et al 1979).
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Figura 5 12 - Evolução dos teores de nitrato
na Indústria Guararapes'l'êxtil
Fonte: (CASTRo.2ooo)

dezJ96

Os estudos realizados por CASTRO (1994) e MELO (1995 e 1998), constataram

que o nitrogênio ocorre nas águas subterrâneas, na sua forma mais estável que é o nitrato. O

amônio e o nitrito são pouco representados. Concluíram também que existe uma correlação

Figura 5 l3 - Comportamento da condutividade, cloreto e
nitrato no período de 1987 a 1996 na indústria
Parmalat
Fonte: (cRsrno, zo00¡
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entre a densidade popuracional e o nível de nitrato nas águas subterrâneas da grande Natar.
Nas zonas mais habitadas, os teores de nitrato tendem a ser mais erevados, atingincro níveis
inadequados de utilização (superiores a 45 mglL). A contaminação também está associada ao
tempo de implantação e funcionamento das atividades urbanas. A tabela 5.g apresenta os
teores de nitrato nos poços tubulares e cacimbões, novembro/97.

Tabela - 5,8 - Resumo dos pontos d,água com
os respectivos teores de NC)-r novemhrn/e7os respectlvos teores de NO-¡, novembro/97

IDENT.
COORDEN,.IDAS
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)59

,t

x

,1

251.t6(

?82

250,73(

)tì8
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Y
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24(¡,59'.

9.i6(¡,124

,t0r
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9.366.00t
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ll36
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5.2.4 - Parâmetros Medidos em Campo _ Novembro/97
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247,t41

I t(

Fonte: (cASTRo 2o0o)

t8.8(

9.365.66..

246.66',

os parâmetros obtidos a partir de uma campanha de me<lições em campo cre pr-t,
condutividade Elétrica' e Sólicros Totais Dìssolvidos, (tabera 5.9), permitiram contigurar
zoneamentos par¿ estes ele¡nentos nas águas subterrâneas, conf'o,*e pocre ser visto na fìgura
5.14.
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Tabela 5.9 , Resumo dos parâmetros medidos em campo

P58

P64
P{r9
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rl
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O oomporlamento do pH, indica que no curso inlerior cJa bacia, no extremo leste,
o mesmo varia entre 4,'r a 6,4. Nesta área ¿s águas subterrâneas são captadas exclusivamente
do aqtiífero Barreiras e nos poços onde roram realizadas as medições, os respectivos perfis
construtivos mostram isolamento do contato entre o arenito da formação Bareiras e as rochas
carbonáticas que aparecem na base dos perfis. No médio e alto curso da bacia, oncle as fontes
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de águas subterrâneas compreendem arenitos e rochas carbonáticas" o pFI apresenta varores
entre 5,2 a 7,8, (figura 5,l4a).

No curso inferior da bacia, foi verificado que existem duas faixas de valores para
a condutividade Erétrica, de modo que no extrerno leste da a¡ea foram obtidos valores na
faixa de 50 ¡r' s/cm a 100 p s/cm e no trecho seguinte, as medições indicaram, varores entre
150 ¡r. s/cm a 500 ¡r.s/cm, conforme mostra a figura 5.14(b). No médio curso foi caracterizado
um intervalo de 500 p.s/cm a 700 ¡r.s/cm, e no alto curso os valores medidos para a
condutividade elétrica foram da ordem de 700 a 1000 ¡r.s/cm.

Quanto aos sóridos Totais Dissorvidos (srD), fbram identificadas três raixas de
zoneamento, (figura 5 14c). No curso inferior da bacia os valores ficaram compreendidos
entre 50 mgI' a250 mg,/L, no médio curso as medições variaram entre 300 mg/L a 450 mg/r-
e no alto curso os valores foram maiores que 450 mg/l-.

6.0 - USO E OCUPAÇÂO DO SOLO E FONTES POTENCIAIS DE CONTAMINAÇÃO

6.1 - Uso e Ocupaçño do Solo

A qualidade da água está intimamente ¡elacionada à proteçdo dos recursos
hidrioos, que por 'sua vez depende, da tbrma cro uso e ocupação do soro na bacia hicrrográfica.
Em geral uma bacia hidrográfica tomad¿ como unidade de planejamento envorve mais cre um
município e parte do território de um Estado, tornando-se necessário um pranejamento
regional Quando se trata do uso da água de uma unidade hidrográfica, imediatamente conduz
ao uso e ocupação do solo e o planejamento passa a envolver o ptóprio processo de
desenvolvimento da região.

A história da civilização, no que se refere à ocupação geográfica, está sempre
relacionada à presença da âgua. As grandes cidades e zonas de ocupação oco,,em ao rongo
dos rios e vales' devido às necessidades de abastecimento de água para uso llumano,
navegação e irrigação.

No iníoio deste século, quando as densidades demográficas e industriais eram
baixas' as demandas eram muito pequenas e a quaridade da água para consumo era protegida
pela desapropriação integral cla bacia e manutenção de sua condição natural. Mas denrro
deste contexto sempre existiu um agravante, que o próprio uso exige, a arteração dessa
condição natural. caso a manutenção das condições sstritamente naturais do corpo d,água
constit,ísse condição do uso múrtipro racionar, seria inviáver quarquer utilização cio soro e
qualquer obra de regularização para permitir o próprio uso múltiplo.
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Dessa forma, constata-se que a condição natural não constitui o principal requisito
para um adequado uso múltiplo, e sim quando assegurado por um rigoroso planejamento,
fundamentado no conhecimento das potencialidades dos recursos hídricos, das características
geográficas, das condições sócio-econômicas e necessidades atuais e futuras da região.

O modelo de gerenciamento do solo versus recursos hídricos nas bacias hidrográficas,
induz a um entendimento no qual está implícito de que as águas de montante devem ser
preservadas e as de jusante serão poruídas, gerando o conceito de que o desenvorvimento
industrial é sinônimo de poluição das águas.

A experiência brasileira tem demonstrado as dificulda<tes para aplicação das me¿idas
preventivas visando à proteção dos recursos hídricos através do uso adequado do solo. Estas
medidas têm sido fortemente questionadas e repelidas pelos proprietários de terra na bacia, ou
pelo próprio poder público, que não dìspõe de outras áreas para expansão do seu municipio, para
realização de seus planos habitacionais e crescimento geral.

No entanto, é inevitável a presença do Estaclo, de forma atuante e articulador de todo
o processo, uma vez que as forças do me¡cado ainda não conduziram às soluções adequadas aos
probler.as do setor. É preciso que o Estado planeje e controle o uso do patrimônio púrbrico para
que o processo econômico aconteça com o máximo cle benefìcios e o minimo de custos para a
população como um todo.

A adequação entre o processo de urbanização/crescimento populacional, e a
utilização dos recursos hídricos adquire caráfer de urgência na maior parte clas grandes cidades do
mundo, marcados pelo acelerado e desordenado processo de ocupação da terra.

A bacia hidrográfica em estudo, apesar de ser uma das menores, entre as clezesseìs

bacias que o Estado possui, mostra-se bastante diversific¿da nos aspectos climáticos,
geomorfológicos, hidrogeológìcos e consequentemente no uso e ocupação do solo. portanto,
para uma melhor compreensão deste comportamento, fez-se uma caracterìzação das atividades
do uso e ocupação da terra, contemplando trôs trechos na bacia. A figura 6. r representa o mapa
de uso e ocupação do solo da baoia do Rio Doce elabo¡ado a partir de imagens de satélites tipo
spot-2 em escala r:50.000, ano 1994 e com reambulação de campo. As fìguras 6.2 e 6.3
constitì-lem uma visão parcial, através de fotog'afras aéreas realizadas em outubro de 199g.

No pnmeiro trecho, onde nascem os rios Guajiru e do rvfudo, as ativicrades do uso do
solo são incipientes e a única urbanização restringe-se a uma pequena parte da cidatle de ceará
Mirinr, correspondente a 0,7To da bacia.
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Figura 6.3 - Vista parcial do uso e ocupação do solo em tomo daLagoa de Extremoz
Fonte: (CASTRO,2000)
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O restante da ocupação se dar com mata ciliar, (10,4%), tabuleiros (2,3%), e as culturas

desenvolvidas que sãol

. Temporárias: feijão, mandioca, abóbora, melancia, batata, milho, dentre outras, englobando

5 ,60/o da ârea.

" Plantios de Cana de Açúcar intermediadas por Pasto: abrange aproximadamente l60%.

. Á¡eas de uso Misto - correspondem a 1,8% da área da bacia. Referem-se as áreas de vale,

com uso desordenado e diversifrcado. Presença de frutiferas e pequenos roçados. Cultivo de

pasto e proliferação de capim em condições naturais nas áreas de aluvião e tenaços fluviais.

No segundo trecho, o médio curso da bacia, entre as coordenadas 232,5 e 245,0 (E),

onde estão inseridos parte dos municípios de ceará Mirim, são Gonçalo do Amarante e

Extremoz, cerca de 200% do uso do solo compreende as culturas pe¡manentes, e temporárias, uso

misto e plantio de cana de açúcar. A mata subcadiçufolia e tabuleiros correspondem a l4o/o da

área da bacia, as chácaras compreende aproximadamente 1,5%o, a área urbanizacla 0,39lo e m¿ta

ciliar apenas 0,5%.

O terceiro trecho, o curso inlerior da bacia, entre as coordenadas 245 e 255 @), é

onde se concentra a urbanização, abrangendo 70 Yo da área total da bacia, incluin<lo a presença do

pólo industrial de Extremoz. A área de expansão urbana é de 20 km2 , equivalente a 5To da ivea

da bacia.

6. 1. I l.egislação sobre o Uso e Ocupação do Solo

No que ooncerne a uma legislação especifica o Ëstado do Rio Grande do Norte ainda

não dispõe, existindo apenas a legislação ambiental estadual que aborda no uso e ocupação do

solo. Dentro deste contexto foi elaborado um resumo das principais leis e decretos existentes.

O [nstituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do

Norte, (IDEC 1998), colocou à disposição dos usuários dos seus serviços o conjunto de normas

que disciplinam a atividade ambiental no Estado. Sob o título Legislação Ambiental do RN, esta

publicação reúne, em sua 1' edição, Leis, Decretos e as Resoluções mais importantes do

Conselho Estadual de Meio Ambiente.

LEI N" 5.147, de 30 de setembro de l9B2 - Dispõe sobre a política e o Sistema

Estaduais de Controle e Preservação do Meio Ambiente e ressalta:



controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras;

Art. 5" - Constituem instrumentos da política estadual de controle e preservação do

meio ambiente:

I - zoneamento ambiental;

II - avaliação dos impactos ambientais;

III - o licenciamento e a revisão de atividades efetivas ou potencialmente

poluidoras.

Art. 6" - A construção, a instalação, a ampliação e o funcionamento de

estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consi<lerados efetiva ou

potencialmente poluidoras, bem como, os capazes, sob qr.ralquer forma, de causar degradação

ambiental dependerão de prévio licenciamento pelo conselho estadual de Ciência, Tecnologia e

Meio Ambiente, (CECTEMA).

^rf. 
l" - Compete ao órgão cent¡al do sistema, Secretaria de Planejamento RN,

propor ao CECTEMA noÍnas e padrões para a implantação, acompanhamento e fiscalização do

licenciamento previsto no anigo anterior.

Art. I I - A instalação, a construção, ou a ampliação de qrraisquer atividades de

produção, transformação e comércio que envolvem o aproveitamento e a utilização dos recursos

naturais, bem como a edificação ou a reforma de prédios em áreas consideradas de proteção

ambiental e a aprovação de loteamentos no estado, hcam sujeitos à prévio registro no órgão

csnt¡al do sistema, que identif'rcará as condições de uso, funcionamento e localização, quanto à

possibilidade de vir a causa¡ poluição ambiental e/ ou desequilibrios ecológicos.

LEI 
^1" 

5.747, de 30 de dezemhro ¡le 1987 - Disciplina proibição de uso de todo

território do RN para depósitos de lixo atômico.

LEI tF 6.504, de 1' de tlezemhro de 1993 - Proíbe a qr.reimatla de cana-de-açircar

num raio de 1.000 (mil) metros de distância da periferia das cidades.

LEI N' 6.678, de 2l de julho tle 1994 - Cria o Fundo Estadual de Preservação do

V[eio Ambiente (FEPEMA) e dá outras proviclências.

LEI IV 6.769, de ll de maio de 1995 - Dispõe sobre a política florestal do Ëstado do

fu\ e dá outras providências.

- racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar.

79
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Art. 4" - O poder executivo criará mecanismos de fomentos a :

- complementação à programas de conservação do solo e regeneração ou

recomposição de áreas degradadas, incluidas aquelas em processo de desertihcação, para

incremento do potencial florestal do estado, bem como, a minimização da erosào e o

assoreamento de cursos de água, naturais ou artiäciais.

Art. 20 - Fica proibida a queimada no preparo do solo objetivando o seu uso

alternativo.

LEI ff 6.950, de 20 de agosto de 1996 - .Dispõe sobre o plano esradual de

gerenciamento costeiro e dá outras providências.

Art. 19 - Parágrafo l' Não será permitida a urbanização ou qualquer lorma de

utilização do solo na zona costeira que impeça ou dificulte o acesso asseguraclo no "capr.rt" deste

altigo.

DECRETO No 7.237, de 22 de nt¡vetnh¡.o tle t97Z - Declara de utilidade pública,

para fins de desapropriação, bens situados na área das dunas, adjacentes ao oceano atlântico no

município de Natal.

DECRETO lf 8.600, de 0-l tle março ¡Ie l9B3 - Aprova o regulamenro da política e

sistema estaduais de controle e preservaçäo do meio ambiente.

ÐECRET'O N 10.582, ¡le 06 de março de 1990 - Cna o sistema cls controle

ambiental e sanitário do litoral (SCAf-), e dá out¡as pr.ovidências.

DECRETO lf 12.620, de 17 de maio de 1995 - Cria a Área de proteção Ambiental

(APA) Genipabu, nos municípios de Ext¡emoz e Natal e dá outras providências.

LEI COMPLEIUIENTttrR l{ 140, de 26 de janeiru¡ de 1996 - R.egulamenra os artigos

I 50 e 154 da constituição estadual e dá outras providências.

DECRETO lV 13.799, tle 17 de fevereiro tte l99B - Aprova o regulamento à lei

complementar N" 140 de 26 de janeiro de 1996, que dispõe sobre a politica e o sistema estadual

de controle e preservação do meio ambiente e dá outras providências.

6.2 - Fontes Potenciais de Contarninação

Os recttrsos hídricos da bacia do Rio Doce estão srùeitos à contaminação devido,

principalmente, às atividades do desenvolvimento urbano e industrial. Destacam-se como
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principais fontes de contaminação, a disposição local de efluentes domésticos (fossas), lagoas de

estabilização e a ocupação do terreno, entre outras como: postos de combustível, cemitérios,

poços sem proteção sanitária, cacimbas transformadas em fossa e os lixões. Esta situação gera

problemas graves na saúde da população, pois sabe-se que os sistemas de saneamento com

disposição local dos efluentes podem contaminar as águas subterrâneas por microorganismos

patogenéticos e produtos da bio-degradação dos excrementos humanos. Durante o processo de

penetração dos efluentes no solo esses microorganismos são eliminados total ou parcialmente

pelos fenômenos de filtração e adsorção. o grau de eficácia desta purificação, dependerá

fundamentalmente da lulnerabilidade do meio não saturado com relação a sua litologia e

profu ndidade das águas subterrâneas.

Os microorganismos patogênicos contidos na matéria fecal, são representados por

ovos de helmintos, protozoários e por bactérias e vírus. os helmintos e protozoários são de

dimensões relativamente grandes (superìorr:s a 25 micros), sendo facilinente filtrados através clo

solo e geralmente não oferecem riscos para as águas subterrâneas. As bactérias e vírus por serem

muito pequenos podem ser transportados, através da percolação dos efluentes, desde os sistemas

sanitários locais até às águas subterrâneas, contaminando-as e colocando em risco a saúde da

população que as consome. No entânto, isto só ocone em função <ias características do meio não

saturado e do sistema aqüífero, onde predominem sedimentos arenosos e nível cle água raso.

Quando se trata de teüenos argilosos e nivel cle água profundo o tempo de permanência dos

efluentes na zona não saturada é muito maior, propiciando ações efetivas de eliminação dos

contaminantes.

Através de estudos realizados por LEWIS et al. (198s) loi verificaclo c¡ue

normalmente o risco de contaminação de origem fecal da água subterrânea é minimo quan<lo a

espessura dos substratos não saturados abaixo da base das fossas é superior a 2m ou quando as

cargas hidráulicas que provém destes sistemas de deposição local de efluentes não excedem

3Omm/dia e as partículas do solo são inferiores a lmm.

6.2.1 - Atividades Industriais

Foram cadastradas indústrias , de pequeno porte (30 funcionários), e indústrias de

porte elevado ( com 624 funcionários), cuja disposição espacial está representada na flrgura 6.4.



GALPÖES TNDUSTR|AIS (07 GAIPÓES)

_a_az_qÆDp_.

GALPÕES INDUSIRIAS (10 GAPÓES) I

ÄREAVERDE

o-16

VICUNHA NORDESTE

Nq8ryI]
_vt!ô_

--s9ç!MâE.OEAEEÐ

___rE!l!EEe!4cÓ

,,,NALLtçt|f,

RN ÊMBALAGEM

A figura não está em escalal

a

I
I

I

I

I

I

Figura 6.4 - Disposição das industrias
Fonte (Secretaria da Indústria e do ComérciolRN. 1999)

ÂREAv€RDE

COATS

o- 18

GUARARAPES TEXÎL
Q- 14/07

ÁREAVER'E 
- 

I|i, vAtpADANA
\r\,t

I coNrecçôes GUARARAPES

)soere

\l'J
\.-'- '\ceenru

\: cnen¡¡ \ _--

(
7

ur
o
v
o
\s

Ëu

t
."ñl) /r\>7

t'+ 
-,ò., 

F Art a z

ITINHA FËRREA

¡ir¡-- ¿-,.'.,'l-i3:

e;.7
"o%'

,/ CERNA
i'(nNlÁRrce) .'
ii¡/

00N



òJ

A tabelas 6. t indica o consumo de água nas indústrias, a tabela 6.2 e figuras 6.5 e 6.6
compreendem os volumes dos efluentes industriais. Em função do tipo de indústria loi definido o
índice de contaminação potencial e considerando o volume de água utilizado foi caracterizada a
categoria de perigo potencial de contaminação para as águas subterrâneas, seguindo a

metodologia estabelecida por FOSTER & I-trRATA (199 t),

Entre as indústrias cadastradas, três foram consideradas de alto perigo potencial de
contaminação para as águas subterrâneas, (tabela 6.3): LABORSII-, cujo principal tipo de

contaminante envolvido é a matéria orgânica e orgânicos sintéticos (produtos flarmacêuticos);

NovocÁs, com perigo potencial de contaminação por matéria orgânica, hidrocarbonetos e
orgânicos sintéticos (petróleo/gás); HENFIBRA contaminação por orgânicos sintéticos
(plástico/fibra de vidro). Os efluentes indust¡iais são conduzidos para uma lagoa de estabilização
situada nas imediações da CISAF E VICLTNHA.

Tabel
Unidade
tndustriâl

6.1

Vicunha

- LOnSUTnO

Henfibnì

Maslox

Manancial de
C¡nf¡câo

Pârm.al¡rt

Poço Tubular

Gu¿r¡ap.Tôxtil

de

Poço'Iubular

Ant¿iLrticr

Poço Tubular

t-aborsil

nas Unidades Industriais
Consumo de

Ásua lmll¡not

Poço Tubullr

Coats

Fonte. (CASTRO. 2000)

Poço Tubular

402.08:14.00

Poço Tubular

Poço Tubular

l.tì00,00

Poço Tubular

'labela 6.2 - Volumes dos efluentes industria

302,t00.00

268.800,00

Lsgoir dc Fstrbiliraçio tCÀER¡il

Drenâgem de Elluentes
Líouidos

VICT'NHA

361.792.78

Foss¿ corn Sunridou¡o

,ARMALAT

l"agoa de Esrabilização (CAERN)

vlASl'EX

4x10"

JUARARAPES

Lago¿ì dc Estâbilizâção (CAERN)

8..t4tì.00

\NTARTICA

Lagoa de Esrabilização (CAERN)

350.400^00

Janeiro

Fonte: (CAERN, 1996)

L¿goa de Esrâbilizâção (CAERN)

Lagoa de Estabilizaçao (CAERN)

7 14(

Fevereiro

Lagoa dc Estabilizaç..ìo (CAERN)

¡644

Conteúdo dos Eflucntes
T.íor¡idoc

16.51

J+.+-t

Resíduo Orgânico

7 .26f

Março

Resíduo OrgÍtnico

4..+9 t

4 0).(

Rcsíduo Orgânico

i0.,rs

7.703

Abril

Resíduo Orglnico

z 59,

r6.05!

Rcsíduo Orgíinico

5 r..16(

7 ot

Maio

Nâo contóm residuos

Iados pela CAERN

2.59'

49 121

16.05 !

Nâo contém residuos

5 I .t6(

fì.89:

Junho

Resíduo Orgânico

L76t

59.306

9'721

12.21

9.89

Iulho

-5 09:

5ó.3 3 (

t2.073

em I 996

tOl

53.503
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8. rfìf

39 4

I7.25:
43 20(

10.87¿

m"/drâ

4.8:i 7

| 977

ì'l 30R

47.210

m"/mês

370

?,71

5l.lt

57:

8 7'7
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Figura 6.5 - Produção média diária de efluentes industriais
Fonte: (CAERN, 1996)
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Figura 6.6 - Produção média mensal de efluentes industriais
Fonte: (CAERN, 1996)

6.2.2 -Lagoa de Estabilização

Entre os processos de tratamento mais utilizados pela engenharia sanitária e

ambiental em todo o mundo, pela sua efrciência e economia, têm-se destacado os sistemas de

lagoas de estabilização.



abela 6 3 -
ID

I

fndústrlå

2

HenJibra

3

Laborsil

de

Novogás

¡

¡\tivid{de
Indùstd¡l

Fibr¿ de vidro
Plástico

5

Vicunh¡r

FâÍnacôuticos

6

Mastex

Pctlóleo/g.ls

7

PÌtnctÞal Contlrminsnla

Guararapes
Têxtil

Orgânico Sintético

Coats

Têxtil

as

Material Orgâ¡ico e

Orsânicos Sintéticos

9

Têxtil

P:rrmalat

Fonte: (cASTRo. 2ooo)

Material Orgânico,
Flid¡ocarbonetÕ, Orgânico
Sintético

Têxtil

subterrâneas devido as ativ

Ant¡r.rtlca

Normalmente essas lagoas tem um fundo impermeabilizado à um nível diferenciado"

resultado da compaotação do solo e da sedimentação, tais condições geralmente permitem

infiltração equivalente â, 10 - 20 mm/dia e, portanto, essas lagoas são uma causa lreqúente de

contaminação das águas subterrâneas.

De aoordo com FOSTER & HIRATA (199I), nenhum material de custo razoírvel"

disponível na atualidade, permanece impermeável por longos períoclos, especialmente se as

lagoas contém químicos corrosivos ou são submetidos a limpezas periódicas. Dessa forma

espera-se que ocoüa alguma fuga em lagoas revestidas> ainda que à taxas mais baixas que

àquelas referidas anteriormente.

No curso inferior da bacia estudada existe um sistema de lagoas <le estabilizaçào nas

imediações do Polo Industrial, que recebe efluentes das indústrias e nas suas proxirni{ades f'oi

construído um poço de monitoramento (frgura 6.7), pela CAËRN, para verificaçào e

acompanhamento da qualidade das águas subterrâneas.

O perfrl litológico da sondagem até o nível da água (14,13 metros) apresenta uma

seqr.iência de arenitos argilosos, o que permitiu caracterizar o local como sendo de

vulnerabilidade moderada.
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Este poço de monitoramento foi submetido a bombeamento para a verificação da

qualidade das águas e possíveis modificações hidroquímicas. Após I hora de bombeamento a

condutividade elétrica foi de 325 ¡rS/cm e após 4 horas de bombeamento a condutividade loi de

305 ¡rS/cm. O cloreto variou de 81 a 85 mg,/L respectivamente. Estes valores quando

comparados aos valores representativos da área 10O¡rS/cm parâ a condutividade e l0 mg/L para o

cloreto, são considerados elevados. Os teores de nitrato obtidos foram baixos com valores de 2,1

mg/L com t hora de bombeamento e 1,8 mgll- com 4 horas de l¡ombeamento.

6.2.3 - Expansão Urbana

Os efèitos impactantes do processo de urbanização manifestam-se muito lentamente

e, assim sendo, com efeitos cumulativos, não observáveis diretamente e de dificil restauraçào.

Na bacia hidrográfica estudada existem atualmente três nircleos urbanos, referem-se a

uma parte da cidade de Ceará Mirim, outra da cidade de Extremoz e alguns conjuntos

habitacionais da Zona Note de Natal, no setor leste da área em estudo.

MELO (1998) identifìcou o setor leste da área de estudo, à margem direita do rio

Doce, como uma região de maior potencial hiclrogeológico no âmbito da zona norte de Natal.

Esta área, entretanto, muito embora possua algums espaços pouco habitados, já encontra-se

intensamente loteado para futuras ocupações, com ¡isoos de degradação das águas subte¡râneas.

6.2.4 - Outras fontes ou atividades potencialmente contaminantes

No dominio da bacia hidrográfica, prìncipalmente nas proximidades das ciclades de

Ceará Mirim, Extremoz e Zona Norte de Natal, ocorem outras fontes ou atividades

potencialmente contaminantes das águas subterrâneas, destacando-se:

o Resíduos Sólidos

. Cemitérios

. Atividades agrícolas

. Postos de gasolina

o Poços sem proteÇão sanitária

c Cacimbas transformadas em lossas negras



6.2.4.1 - Resíduos Sólidos

Os resíduos sólidos de origem doméstica depositados na superficie do solo ot¡

dispostos nos ateros sanitários tem sido causadores de contaminações das águas subterrâneas.

Neste processo, que envolve a decomposição biológica dos resíduos, é produzido um liquido de

coloração escura conhecido como chorume, o qual pode se infiltrar no terreno e atingir as águas

subterrâneas, contaminando-as. O chorume contém, geralmente, um grande número de

contaminantes orgânicos e inorgânicos que inclui compostos de nitrogênio e metais pesados.

Os riscos aumentam quando a deposição de resíduos sólidos é reãlîzùda em locais sob

condições hidrogeológicas vulneráveis. Estes riscos tornam-se mais potencializados quando falta

o controle e o gerenciamento dos depósitos. Acontece que em muitos casos, os resíduos

industriais e hospitalares são colocados em áreas destinadas aos resíduos domésticos e na maioria

dos casos isso ocorre clandestinamente dificultando uma avaliação precisa dos perigos de

contaminação para as águas subterrâneas.

De acordo com os dados divulgados no Plano Estadual de Recursos Hídricos,

(SERHID, 1998b) o destino dos residuos sólidos domésticos do município de Extremoz

compreende 19,8%. de domicílios servidos pela coleta de lixo de 19,8%, os domicílios que tem o

lixo queimado ou enterrado correspondem a 53,7o/o e aqueles cujo lixo é jogado representa

26,19'o, e outras lbrmas 0,4%. Na cidacle de Ceará Mirim dos 10. 126 domicílios, 46,69/0 tem o

lixo coletado, 31,6% queimado ou enterrado, 6,0 Yo jogado fora e 15,8 o% usam outros meios.

Alerta-se para o fato de que atualmente o lixo considerado como "coletado", nos municípios

citados, é depositado sobre a supertìcie do solo a céu aberto. No que diz respeito aos municipios

de São Gonçalo do Amarante, Taipu e Ielmo Marinho, o lixo é depositado lora da áre¿ de

domínio da bacia do Rio Doce.

Parte da zona Norte de Natal, que está inserida na bacia estudada tem o lixo coletado

e destinado ao parque de reciclagem e compostagem situaclo no bairro de Cidadc Nova em Natal,

bacia hidrográfica do Potengi.

6.2.4.2 - Cemitérios

Alguns trabalhos sobre os impactos ambientais de cemitérios em meios urbanos

foram desenvolvidos no Estado de São Paulo, destacando-se. PAC.IIECO (1986); PACHECO et
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al. (1988); PACHECO & MENDES (1990); PACHECO et al. (1990); MARTINS et al. (1991) e

PACHECO et al. (1992). De acordo com os respectivos estudos, â presençâ de cemitérios em

meios urbanos podem provocar impactos fisicos ao meio ambiente, entre estes o mais importante

está no dsco de contaminação das águas subtenâneas por bactérias e por nitrato. A contaminação

ocorre mediante a proliferação de microorganismos durante o processo de decomposição dos

corpos. No domínio da bacia hidrográfica existem sete cemitérios, e em apenas um todos os

cadáveres são dispostos em gavetas de concreto, os outros, 10 a 30o/o dos caixões são enterrados

na areia.

6.2.4.3 - Atividade Agricola

^ 
caraa|etização dos impactos causados pela ativìdade agrícola nas águas

subterrâneas ainda é uma das mais dificeis de ser avaliada. Até a década de 60, os agrotóxicos

eram tidos como causadores de baixo impacto nos aqüíf'eros, Com a atuação das instituições de

controle ambiental em paises europeus e none americanos. iniciaram-se as campanhas de

monitoramento das águas subterrâneas e foi constatado a contaminação dos aqüíferos, com maior

liequência, pela atividade agrícola.

Segundo HIR.A.TA (199a), o uso de t'ertilizantes inorgânicos está se expandindo de

forma bastante rápida nos paises periféricos, no intuíto de aumentar a produtividade agrícola.

Assim, os solos, anteriormente pobres em nutrientes, passaram a conter excesso intermitente de

sais, de compostos nitrogenados e de outros produtos que, mobilizados pelo excesso de água

infiltrada, podem chegar a cont¿minar os aqúíferos.

A caracterização do comportamento dos pesticidas deve considerar: umidade,

temperatura, pH, matéria orgânica e argila do solo, em interação com os efeitos climáticos. Estes

parâmetros têm influência direta na adsorção, volatização e na fotodegradação, e de lbrma

indireta nos processos de degradação microbiológicos, (HIRATA op.cit).

COHEN et al. (1984) destaca as seguintes características, para os pesticidas

potencialmente contaminantes:

o solubilidade maior que 30ppm;

. Kd (coeficiente de partição) menor que 5;

. degradação na zona de raiz maior que 2 a 3 semanas; meia vida hidrolítica menor que 6

meses
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No domínio da á,¡ea estudada, atualmente merecem destaque os plantios de cana de

açúcar, compreendendo aproximadamente 20o/o do total da área da bacia, distribuídos no seu

superior e médio curso; os projetos de irrigação de fruticulturas localizados entre os Rios do

Mudo e Guajiru e as plantações hortigranjeiras desenvolvidas ao longo do rio Doce. Na tabela

6.4 estão resumidas as características dos principais lertilizantes agrícolas.

Tabela 6.4 - Resumo das caracteristicas dos orincioais fertilizantes

Dc Nitrogônio

Nitato de Crilcio

Salitre de Amôûio

Salitrc de Sódio

Salihe de Pot¿issio

Salit¡e dc Amônio c Cal

Sullàb de AlÌìônio

Amoniaco l,k¡uiclo

Ágwr anoniacal

tJ¡éiu

T¡po

Adsorção n() Sok)

C-i¿unmitlt C1¡lcic¿ llréia 50 Âmoniao 50

Dc F(i$foro

Su¡tòs1àto

baixo, Ve Ca

parcia Vc Nlll
baixÂ s/e Na

b¿rixa Ve K

aurnento Nl Ir

parcial Ve NI'l'l

aita NFI'r

par cial MI'l
parcial NH¡

pucial NIìr

Mobil¡dadc no Solo Transformaçio

Cåti0ns

Su¡lbst-¿rto Gr¿urulado

'lri-Supcrl'os fato

Iiosfato Pulverizatlo

Pó cle 'lìonas

Supe¡tbsl-ato sirDples + fo¡itàto Cru

Dc Potássìr¡

Clo¡eb de Potássio

Clo¡eto de Potassio

SLrllìtto dc rnagrésio

Kainit

Sulfàto dc Potá$sio

NPK cornbinarlo

An¡ons

baixa

baixa

baixa

baixa

baix¡t

baix¿

baixa

baixa

b¿ix¿r

Quim.

alta

alta

alta

alta

alla

nédia

alta

alta

alta

âlta

Biol.

Possiveis
Contâminûntcs

muito alta

muito alt¿l

ûuito íúta

muito alta

muito irlta

mrLito alta

baivr

baixa

baix¿

baixa

flLmcntada

Cátion

baìx¡

Ani()ns

NH¡

NLI''

NH¡

NLI'1

NI f'
NI'Ì I

NIJ¡

NI.I¡

NIII

NFTI

Fonte: (VRBA & ROMIJN. 198ó )

filxtcma c
baixa
Ilxtrcnìa
e baixa
Fixtrema
e baixa
lìxtrcma
e baixa
]jxt¡erna
e b{ìixa
Ixtrcma
c b¿llx¿r

baixa

baixa

NOr: NO''

NOr: NO''

NOr: NO'

NOr; NOI

Nor. NOI

NO3; NOJ

NOrl Nor

NOr; NOr

NOr: NO'

Nor- NOl

âltr

baixa

alta

rnédi¿r

altâ

HPO''

I JPO'

Í:iPOJ

IIPOT

III'Or

tlPo¡

CI

cl

CI

CL

NOj; NO,I

baixa

baixa

baixa

K

K

k

K

K



6.2.4.4 - Postos de Gasolina

A gasolina comporta-se como um contaminante complexo em subsuperficie, tendo

em vista que todos os componentes fisico-químicos, como densidade, viscosidade e composìção

química, tem ¡elevância no processo de contaminação. A descontaminação natural da área

atingida, por degradação biológica do contaminante, pode levar anos e a remediação requer uma

caracterização detalhada e criteriosa do problema.

Estudos mostram que os tanques de armazenamento subterrâneo, construídos em

chapa de aço, corroem e yazam num período médio de 20 anos a partir de sua instalação.

OLIVEIRA et al. (1990) em estudos realizados no Estado de São Paulo, ressaltam os efeitos

impactantes atribuídos a esses reservatórios e verificaram vários casos de poços contaminados

por hidrocarbonetos devido a vazamentos nos tanques de combustível em conseqùência da ação

conosiva sobre estes depósitos.

Na área estudacla existem hoje cerca de 10 postos de combustível, <listribuídos

principalmente no curso infe¡ior da bacia hidrográfica, onde há maior tráfego de automóveis com

destino às praias. A quantidade destas unidades de abastecimento, atualmente não é considerada

um problema, mas existe um agravante, no que se refere ao tipo geológico dos locais onde estão

instalados os postos de gasolina, pois o meio insaturado em determinados locais é constituido por

areias das dunas, apresentando-se com elevadas taxas de inflrltração, da ordem de 430%.

ó.2.4,5 - Poços sem Proteção Sanitária e Cacimbas Transformadas em Fossas Negras

9I

À4ELO (1998) faz referências a alguns poços do Sistema Público de Abastecimento

de Água, na Zona No¡te cle Natal, que não apresentam proteção sanitária e em outros casos esta

proteção é inadequada, o que pode lacilitar a penetração de águas contaminadas no interior dos

poços, através dos seus pré filtros. É o q,re ocorre no poço Pt-12 da Captação Pajuçara/Gramoré

(CAERN), e alguns poços antigos da Fundação Nacional de Saúde (FNS), conro por exemplo o

caso do poço Pt-03, localizado no Conjunto Flabitacional da Marinha na cidade de Extremoz.

Também existem refèrências de casos de poços tipo cacimbão construidos inicialmente para

captação de água e que hoje são utilizados como depósitos de efìuentes domésticos, constituindo

as "fossas negras" e gerando riscos de contaminação para as águas subterrâneas.



7.0 - SAÚDE PÚBI,ICA

Flistodcamente os aglomeraclos urbanos clesenvolvem-se nas proximidades de

rios, lagos e outros mananciais e, naturalmente a necessiclade de saneamento se torna
necessária em todas as relações do homem com o ambiente. Estas relações contemplam um
único objetivo que é o de promover a saúde e conforto dos indivíduos, através das estnlturas

de controle de doenças e garantia da qualidade ambiental.

A falta de valorização das linhas de ações na área de saneamento tem gerado

graves problemas na saúde do planeta. No mundo cerca de 500 milhões de pessoas sofrem de

afecção transmitida pela água, 25 por cento dos leitos hospitalares de todo o mundo sào

ocupados por pacientes que sofrem de algum mal de veiculação hidrica.

segundo dados da organização Mundial de Saúde (1996), (apud Secreraria de

saúde Pública do Estado do Rio G¡ande do Norte r99T, ga% das croenças que ocorrem nos

paises em desenvolvimento são ocasionadas pela contaminação da água e que, a cacla ano, r5
milhões de crianças de 0 a 5 anos morrem direta ou indiretamente pela falta ou deficiêncìa clos

sistemas de abastecimento de águas e esgotos.

o Brasil apresenta atualmente uma situação crítica na área de saúcle pública,

segundo dados levantados por GARCIAS & NUCCI (r993). o país, ocupa o 70, lugar em

esgotamento sanitário e segundo a unicef, o 4" lugar em mortaliclade ìnfantil na Amérìca
Latina, cujo coetìciente é de 64 óbitos por mil nascimentos. A organização Nfundial de

Saúde (1996) (apud Secretaria de saúde pública do Esta<lo do Rio G¡antie do Norte 1997),

sugere uma t&xa máxima de mortalidade infantil de 50 por mil nascidos vivos.

Enfim, a alta taxa de urbanização com o decrínio nos investinentos ûo setor de

saneanìento conduz ao caos urbano, gerando para .mâ grande pade da população, conclições

subumanas de vida.

A origem da maior parte das doenças está na depenclência quase exclusiva da
poluição das águas. A incidência de doenças como verminoses, parasitoses, infecçòes
intestinaìs repetidas, micoses, tifo e córera está diretamenre ligada à poluição e/ou
contaminação hídrica o mais agravante é o fato de que o preço a pagar pela ingestão cre

águas poluiclas microbiologicamente é <jificil de ser computado. o quacrro 7. r apresenta o
resumo das doenças de veiculação hídrica e a hgura 7. I mostra o ciclo de contaminação viral
no meio hídrico.
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A classificação tradicional das doenças relacionadas com a água compreendem

dois grupos:

- dsg!¡çê$ dgÍAq¡rlf!$gs¡id!ça: são aquelas em que a água atua como veículo do

agente infeccioso. Os microorganismos patogênicos atingem a água através dos excretos

humanos ou animais infectados, causando problemas principalmente no aparelho intestinal do

homem. Essas doenças podem ser causadas por bactérias, fungos, virus, protozoários e

helmintos. O quadro 7. l, apresenta um resumo das características de algumas delas.

- doencas cle origem hidrica: sào causadas por determinadas substâncias quimicas.

orgânicas ou inorgânicas, presentes na água em concentrações inadequadas, em geral

superiores às especitìcações nos padrões para águas de consumo humano. Estas substâncias

podem existir naturalmente no manancial ou resultarem da poluição.

7.1 - Indicadores de Saneamento Básico na Bacia do Rio Doce

Os elementos componentes que interlèrem na qualidade e funcionalidade dos

serviços urbanos de saneamento foram aborclados à luz do Plauo Estadu¿l de Recursos

Hídricos, restringindo-se apenas à cidade de Extremoz, tabela 7. L

Tabela 7 I

População

Taxa de urbanizacão
Estimativa cle habitantes por clomicilio

Pri

Domicílios com abastecimento inadequado
Crianças de 0 - 6 anos com abastecimento de água inadequado
Domicílios com canalizaÇão
Abastecimento a partir de poÇos ou nascente sem canalização

Indicadores de S

Fossas sépticas sem escoadouros
Domicílios servidos pela coleta de lixo
Domicílios com lixo queimado ou enterrado
Domicílios com lixo ìosado
Outra lorma
Fonte. (SERHID, 1998b)

O levantamento das doenças de veiculação hídrica na bacia hidrográfìca em

estudo, loi realizado junto à Secretaria de Saúde do Estado e à Fundação Nacional de Sairde

(FNS). Na FNS loram levantaclos os clatlos relacionados a ocorrència de esquistossornose no

períoclo de 1916 a 1996, (fabela.l 2).

Bá da cidade de E

14.941 hab

4.78 hab./dom
67 .60/0

57o/r

t6.2%
88.85

19.\Yo
53.lYo
26.lo/o

0 -4o/o



Tabela - 7.2 - Registros da ocorrência de esquistossomose na Bacia do Rio Doce,

Læalidade
no 19'16 - 1996.
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Na Subcoordenadoria de Notifìcação Compulsória e Agravos Espeoíficos da

seoretaria de saúde do Estado do Rio Grande do Norte, t-oram levantaclos os daclos

relacionados à oconência de lebre tifóicle, hepatite viral, cóler.a e esquistossomose, conlorme

astabelasl.3e74

Tabela 7.3 - casos notifrcados de doenças de veiculação hidrica na bacia rlo rio Doce, no

99

Fonte (Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte)

íodo de 1989 a marco de I 99 l

Tabela 7.4 - casos confrrmados de doenças de veiculação hidrica na bacia do rio Doce, no

Fonte: (Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do None)

7.2 - IJsqu istossomose

de 1992 a

A esquistossomose é uma doença parasitária produzida por esquistossoma

(trematódeo), na qual as larvas adultas, macho e fêrnea, vivem nas veias mescntóricas e/ ou

vesiculares do hóspecie durante vários anos A sintomatologìa clepencle da localização cÌo

de 1999
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parasita. Os efeitos patológicos são as complicações derivadas da infecção crônica: fibrose

hepática e hipertensão portal. As larvas de algumas outras espécies de esquistossomo de aves

e mamíferos podem penetrar na pele humana e produzir uma dermatite conhecida como

"prurido dos nadadores". O agente infeccioso é o Schistosoma mansoni e Schistosoma

Japonicum.

No período de 1976 a 1996 a Fundação Nacional de Saúde registrou no município

de Extremoz2.267 casos positivos de esquistossomose, tabela7.2.

A frgura 7.2 mostra o comportamento da ocorrência dos casos positivos de

esquistossomose nas diversas localidades nas proximidades da lagoa de Extremoz.

Pass.da Vla
7o/o

Pta. Francesa (ìrajiru Estrela Mar
5o/o 4o/o 4o/o

Figura 7.2 - Casos de ocorrência de esquistossomose na Bacia do rio Doce
Fonte: (FNS, 1976 a 1996)

7.3 - Hepatite Viral

A hepatite viral é uma infecção sistêmica aguda que afeta, predominantemente, o

figado e se apresenta sob duas formas devidas a agentes etiológicos estreitamente

relacionados, mas distintos, conhecidos, respectivamente como virus A e B. O tipo A é

conhecida como hepatite infecciosa ou epidêmica, pode ser transmitida ao homem por via oral

ou parenteral e o tipo B é transmitida apenas por via parenteral.

A hepatite viral tipo A pode ocorrer tanto sob forma esporádica como epidêmica e

compreende um período de incubação variável, entre duas a seis semanas. Ocorre

particularmente sob condições de má higiene, em mananciais de águas contaminadas por

fezes. As ocorrências se dão principalmente em acampamentos de verão, parques muito
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freqüentados em certas estações do ano ou aglomerados de pessoas em abrigos de inverno e

balneários onde não existam condições sanitárias adequadas. Caracteriza-se por distúrbios
digestivos e comprometimento do estado geral.

Na bacia do rio Doce foram notificados 444 casos no período de 1993 a março de
1999' tendo sido confirmados 33 casos no período de 1997 a março de 1999, (tabelas 7.3 e
7 '4)' A figura 7'3 mostra o comportamento dos casos notificados de hepatite viral no período
de 1993 a março de 1999.

7.4 - Cillera

A cólera é uma enfermidade aguda, diarréica, provocada por uma infecção
intestinal através da bactéria Vibrio cholerae. A infecção geralmente é benígna e

assintomática' as vezes, pode ser grave. Aproximadamente uma de cada 20 pessoas

infectadas pode ter a enfermidade em estado grave, caracterizada por diarréia aquosa
profunda' vômitos e intensa depleção salina. Nestas pessoas, há uma perda rápida de líquido
corporal e leva a desidratação e a prostação. Sem tratamento adequado, pode ocorrer a morte
em questão de algumas horas.

A cólera tem sido pouco freqüente nos países desenvolvidos durante os últimos
100 anos; no entanto esta enfermidade é comum em outras partes do mundo, incluindo os
países da América Latina, o sul do Saara na África e a india.

Nos Estados Unidos, a cólera foi comum nos anos 1800, pois foi praticamente
eliminado graças aos modernos sistemas sanitários e de tratamento de água. Atualmente os
poucos casos confirmados no país se deve ao fato das pessoas contraírem a cólera durante
viagens para a América Latina, África ou Ásia.

Figura 7.3 - Casos notificados de hepatite viral
período de 1993 a1996

Fonte:(Secretaria de Saúde do Estado do RN).

no
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LOPF,Z (1998) descreveu o comportamento da cólera no Peru, com base nos

dados do Sistema de Vigilância deste país, abrangendo casos hospitalizados de óbitos por

semanas epidemiológicas. Foram também incluídos, neste estudo, resultados de trabalhos

realizados durante a epidemia com o objetivo de identificar fatores de risco. As informações

fbram analisadas segundo características do tempo, espaço e pessoa. A incidência e as taxas

de mortalidade e de letalidade dos casos hospitalizados fbram analisadas por semanas

epidemiológicas, referentes ao período de 1991 a 1993. Os estudos constataram que a

disseminação da cólera pelo território peruano esteve relacionada com fatores sociais,

culturais, econômicos e geográfi cos.

As curvas epidêmicas analisadas indicaram as formas de transmissão

predominantes e possíveis fatores associados: consumo de água contaminada, consumo de

frutas ou verduras sem cuidados de higiene, consumo de alimentos distribuídos por

vendedores ambulantes, consumo de gelo produzido com água contaminada e costumes

relativos às formas de elaborar alimentos no domicílio. Identificou-se como fatores de

proteção, ferver a âgua e o tipo de serviço de fornecimento de água intra-domiciliar.

Na bacia do Rio Doce foram registrados e confirmados 323 casos no período de

1992 a 1996.

7.5 - Febre Tifóide

Figura 7.4 - Casos confirmados de cólera no período

A fèbre tifoide é uma infecção sistêmica desenvolvida através da ingestão de

água, leite ou alimentos contaminados por fezes infectadas pela Salmonella Íyphosa que

reside apenas no homem e é perpetuada na na[)reza pela sua transmissão a pessoas sadias, por

de 1992 a 1996.
Fonte:(Secretaria de Saúde do Estado do RN)

tq)4
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doentes ou portadores. É um axioma epidemológico que, para cada surto ou caso esporádico

de febre tifoide deve haver um portador.

A incidência de febre tifóide nos E.U.A. declinou no último século, devido

principalmente ao controle da atividade dos portadores, e a melhoria do suprimento de água e

dos serviços de esgotos. Grandes epidemias sucederam na década de sessenta na Suíça e Grã-

Bretanha, acentuando a capacidade de disseminação devido as deficiências nos sewiços de

saneamento.

De acordo com as inf'ormações prestadas pela Secretaria de Saúde do Estado

foram cinco os casos notificados de febre tifóide no periodo de 1989 a 1993.

7.6 - Patogenicidade do Íon Nitrato

A patogenicidade das águas contendo elevados teorss de nitrato, é maior nas

crianças na faixa etária de 0 a 6 meses, segundo CATALAN (198 l) (apud FIGUEREDO et al.

1992). 
^ 

explicação para essa susceptibilìdade é que no meio gástrico das crianças prolifèra

uma flora bacteriana redutora, a qual propicia a redução de NO-r para NO-2. A sintonratologia

dessa contamìnação caracteriza-se por cianose (cor azulada da pele), cefäléia, verrigens e

taquicardia. Constatou-se que os adultos são menos ,,ulneráveis a metahemoglobinemia que

as crianças. Porém hà ainda a possibilidade da reaçào dos nitritos com aminas nos intestinos.

produzindo nitrosaminas que são substâncias carcinogênioas.

A abordagem da presença do nitrato nas águas subterâneas da bacia do rio Doce,

(capítulo5, Item 5.2.3), mostra que os teores de nitrato crescem a partir de um nível geral de

base de l0 mg,{.' na parte leste cla área, em direção aos conjuntos habitacionais da zona nofte

de Natal, atingindo valores da orclem de 80mgil (NOl). Na parte oeste da bacia onde

concentram-se cacimbões de profundidades (14 metros), as concentrações de nitrato atingem

55,09 mg/L

7.7 Saúde Fública no Contexto do Gerencianrento dos Recursos Hídlicos

A questão do gerenciamento dos recursos hidricos não pode limitar-se apenas aos

aspectos quantitativos e qualitativos das águas, mas deve incluir a promoção da saúde pública

no que se refère ao controle e plevenção das doenças de veioulação hídrica.

Saúde Pública é a ciência e a arte de prevenir as doenças, prolongar a vida,

proûrover a saúde e a efìciência física e mental, medianle est'orços organizados da
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comunidade. ROUQUAYROL (1993), analisando o enfrentamento das questões da saúde

pública enfatiza: a prevenção deve começar ao nível das estruturas políticas e econômicas. As

ações dos especialistas da saúde só são eficientes a partir do momento em que as situações

sócio-político-econômicas estão corrigidas. Em sua análise, a autora comenta o texto de

Rossi Doria, médico italiano que em 1904 já pregava a indissociabilidade da ação política e

da ação sanitária, assim dizia o texto: "o que é que pode lazer um individuo isolado para

defender-se de um ambiente que o ameaça continuamente de todo lado"?

Na bacia em questão, especificamente no seu curso inferior foram diagnosticados

alguns casos de doenças de veiculação hídrica como. esquistossomose, cólera, febre tifoide e

hepatite viral. Também foi constatado que o potenoial hídrico subterrâneo, do curso inferior

da bacia, está fortemente submetido aos efeitos impactantes da falta de saneamento, cujas

conseqùências jâ se îaz presente nas águas de alguns poços tubulares, onde os teores de

nitrato já ultrapassam 45 mg/L, limite estabelecido pela Organização Mundial de Saúde

Considerando que a respectiva bacia já detém um dos pólos industriais mais

promissores e com tendência a se expandir nos próximos anos, conseqìientemente

acompanhado de uma crescente urbanização, além do desenvolvimento turistico é

imprescindível que ao se fazer gerenciamento dos recursos hídricos se inolua a componente

saúde pública.

O ¡econhecimento da complexidade da situação no tsrasil, tanto em relação aos

problenas de saúde da população (per{il epidemiológioo) quanto àtlueles refèrentes ao

sistema de saúde, não signifìca r"rma impossibilidade absoluta de enf¡entála. As intervenções

necessárias para a melhoúa dos niveis sanitários e para a garantia do acesso opoduno aos

serviços de saúde depenclem de mediclas técnicas e administrativas, porém exigem mudanças

de ordem cconômica, política e oultural. Consequentemente, o enFrentamento da situação de

saúde requer intervenções setoriais no âmbito da organização dos serviços de saúde e extra

setodais, que envolvam outros setores, tais como educação, agricultura, habitação, recursos

hídricos, saneamento e outros, (CNS, 1987).

A refbrma sanitária constitui uma proposta ablangente tie mudança social no

Brasil e, ao mesmo tempo, um processo de translormação da atual situação sanitária

(AROUCA, 1988). A proposta da relorma sanitária foi gestada ao longo das últimas déoadas

a partir de críticas e estudos refèrentes ao sistema de saúde vigente e atlavés de movimentos

sociais envolvendo estudantes, profissionais de saúde, docentes, pesquisadores, sindicatos de

trabalhadores e associações de moradores (PAIM (1993) apud RO{JQUAYROL t993).
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Em 1986, os princípios e diretrizes da reforma sanitaria foram sistematizados na

8" Conferência Naoional de Sáude (CNS, 1987), destacando-se os seguintes elementos:

. conceito ampliado de saúde,

n reconhecimento de saúde como direito de todos e dever do Estado;

o sistema único de saúde;

e participaçãopopular;

. constituição e ampliação do orçamento social.

Esta nova concepção possibilitaria intervenções específicas no âmbito do sistema

de serviços de saúde, alérn de exigir medidas mais amplas extra setoriais. Apesar de certos

avanços alcançados na legislação e em experiências localizadas e descentralizadas de saúde a

reforma sanitária tem encontrado grandes resistências para a sua concretìzação

(ROUQUAYROL, t993)

No Brasil, convivem de forma contraditória ou complementar o modelo

"assistencial sanitarista" e o modelo médico "assistencial privatista".

O primeiro corresponde à Saúde Pública tradicional que não contempla a

totalidade da situação de saú<le, isto é, concentra sua atenção no controle de cer-tos agravos ou

em determinados grupos supostamente em risco de adoecer. Geralmente deixam de se

preocupar com os problemas do sistema de saúde e com os determinantes mais gerais da

situação sanitária PAIM (1993) apud ROTJQUAYROL (1993), analisando este model<r

concluiu que muitas vezes as campanhas de saúde pública aparentam uma operação militar

visando ao combate de uma epidemia (cólera por exemplo). É qrase um trabalho do tipo

"'apagar incêndio".

Diante desta problernática vôm sendo propostos e elaborados, modelos

assístenciais alternativos visando a integralidade da atenção e ao impacto sobre os problemas

de saúde. Essas experiências localizadas iniciaram-se com a implantação do SIIDS em alguns

estados, como Bahia, São Paulo, Rio Grande do Norte, entre outros, através da organização de

distritos sanitários. Na verdade, estes modelos requerem uma rnudança na organização e

funcionamento de instituições. PAIM ( 1993) apud ROUQUAYROL ( 1993), sugere que as

secretarias de saúde não deveriam concentrar seus esf'orços apenas na ofèrta de serviços para

os usuários que constituem a "demanda espontânea", mas devedan atentar fi,lndamentalmente

para as necessidades de saúde da população num da<lo 'territó¡io" e para o impacto sobre as

mesmas. É dentro desta visão que a problemática da Saúcle Pública, relacionada às doenças

de veiculação híclrica, precisa ser analisada diante dos órgãos responsáveis pela saúde, pelos



106

recursos hídricos e pela qualidade ambiental. Com essa visão, propõe-se que o gerenciamento

das águas da Bacia do Rio Doce adote o denominado 'território", oomo sendo a bacia

hidrogrráfica a unidade de gerenciamento para as doenças de veiculação hídrica.

A qualidade {isica e química das águas dependem de diversos fatores, tais como

aspectos geológicos, estruturais e do comportamento da drenagem da bacia hidrográfica.

Qr.ranto aos aspectos bacteriológicos, microbiológicos e da presença de elementos tóxicos, nas

águas, estes fatores estão fortemente ligados ao uso e ocupação do solo da bacia hidrogrâfica.

Neste sentido é de se esperar que os tipos de doenças de veiculação hídrica também estejam

associados ao comportamento de uma determinada bacia hidrográfica. Por exemplo, no caso

da bacia do rio Dooe a incidêncìa de esquistossomose foi diagnosticada no curso ìnferior da

bacia, devido a presença das lagoas e vales úmidos. Na montante da bacia onde existe

escassez de água as cloenças persistentes são transmitidas pelas verminoses devido à lalta cle

água para a higiene. Desta forma, o gerenciamento dos recursos híd¡icos de uma determinada

bacia, deve contemplar uma visão holística com ações localizadas.

ROUQUAYROL (1993) defìne espaço geográfico como sendo uma determinada

porção localizada da super{icie terrestre, constituidas pelas rugosidades, águas correntes e

estanques, solo, clima, fauna e flora, ocupada, modificada e organizada por uma população

socialmente estruturada, acrescida dos resultados objetivos da intervenção do homem no

decurso da história. Os elementos do espaço geográfico que se põem ao obserwador

constiluem a paisagem. Assim, a paisagem nada mais é do que o reflexo do espaço. Seu

aspecto, a um dado momento, é resultante da confluência das seguintes contribuições

essenciais: (i) dos condicionantes básicos, fìsicos, químicos e morfológicos, formadores do

substrato abiótico; (ii)rla existência e clinamismo clo componente biótico lormado pela fìora e

pela I'auna, (iii) da atuaçäo do homem em decorrência de suas necessiclades sociaìs e

econômicas.

São vários os estudos de investigação epidemiológica nos quais os autores

procuram evidenciar associações significativas entre incidência or-r prevalência de doenças, e

com variáveìs ambientais (localização, relevo, hidrogralia, solo, clima, vegetação e tàuna).

No modelo atual, baseado na "demanda espontânea", o sistema de saúde, espera

que um indivíduo com esquistossomose por exemplo, sinta "algo eÛado em sua saúde" e

tenha a iniciativa de procurar um selviço que se disponha a atendê-lo. Nessa nova perspectìva

estará se implantando um modelo que contemplará à integralidade do individuo com o meio

âmbiente e que tem como princípio básico a prevenção das doenças de veiculação hídrica, em

que os problemas deverão ser identificados nas comunidades através de um trabalho conjunto
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com as associações de usuários dos recursos hidricos. A conscientização dos usuários em

relação ao uso dos recursos hidricos deverá ser de uma forma holistica, ou seja, o usuário

deve ter uma visão de como usar a água como recurso natural de valor econômico e tê-la

como um veículo de saúde.

Dentro deste contexto pensar globalmente e agir localmente através das

associações dos usu¿irios dos recursos hídricos em parceria com o setor de saúde pública e o

setor de sâneamento poderá ser um forte instrumento para enfìentar as questões relacionadas a

esta problemática.

Nessa perspectiva as sugestões pa¡a o gerenciamento dos recursos hidricos

considera a componente saúde pública parte deste modelo.

Sendo assim, apresenta-se como sugestão qlle o trabalho a ser desenvolvido pelo

órgão gestor dos recursos hidricos através da Associação dos Usuários dos Recursos Hídricos,

aborde principalmente a importância e a necessidade do saneamento, para que os usuários dos

recursos hídricos da referida bacia hiclrográfica se conscientizem de tal necessidade e passem

a cobrar do poder público e/ou dos respectivos setores a existência destes serviços. Cabe à

comunidade questionar se suas instituições sociais e econômicas são favorecedoras de saúde

ou de doença. No entanto, diante da falta de conhecimento, de educação e acesso às

inf'ormações as comunidades carentes não estão preparadas para possuir esta visão.

Dentro deste contexto propõe-se que a associação dos usuários dos recursos

hidricos em conjunto com os setores envolvidos nas questões de saúde pública, clesenvolvam

trabalhos educacionais a nível de bacia hidrográfrca, aplicando a eclucação ambiental, o

conhecimento do comportamento dos corpos d'água da bacia e o acompanhamento da

incidência das doenças de veiculação híd¡ioa na região em apreço.

No caso especifrco da Bacia do Rio Doce, será de grande relevância, que seja

realizado um trabalho desse tipo, com a participação das comunidades, A bacia apresenta

excelentes condições para a implantação de um modelo experimental dessa natureza. Possui

uma área relativamente pequena em relação as outras bacias, (338 kmz, equivalente a 0,64 yo

da superfÌcie do estado), tomando mais fácil o gerenciamento dessas questões. Apresenta um

comportamento hidrogeológico e do uso e ocupação do solo bastante diversificados. É uma

bacia, que do ponto de vista sócio-econômico, é considerada uma das mais promissoras do

estado, pois detêm um dos pólos industriais mais impot'tantes e está inserida na rota "litoral

norte", onde o desenvolvimento turístico está em ascensão.

Com base na realidade sócio-econômica da bacia, sugere-se que este trabalho

tenha raízes n¿rs escolas da região. os professores participantes deste projeto, serào
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devidamente orientados e acompanhados por equipes técnicas dos órgãos responsáveis pelas

questões da saúde pública e da gestão dos recursos hidricos.

Este trabalho poderá ser realizado em três domínios da bacia, tendo em vista a
variação climática, as cliferenças de uso e ocupação do solo nestes domínios. portanto,

poderão ser envolvidas três equipes: para os cursos superior, médio e inferior da bacia. o
intuito maior deste trabalho serâ de envolver a escola, que orientará o usuário dos recursos

hídricos a entender o comportamento dos corpos d'água e suas inter-relações e a partir daí

sedimentar a conscientização do uso dos recursos hídricos como veículo de saúde. os
resultados deste projeto deverão se¡ permanentemente divulgados para todos os usuários da

bacia através da associação dos usuários. Neste sentido, este trabalho deverá ter continuidade,

de modo que à medida que uma determinada equipe conclua um ciclo de monitoramenro,

deverá de imediato repassar os trabalhos para outra equipe dar continuidade ao projeto. o
conhecimento do comportamento dos corpos d'água compreenderá o acompanhamento dos

níveis das águas superhciais e subterrâneas e cla qualitiade fisica e química das águas. Em

conjunto com o setor de saúcle deverão ser efetuadas as análises microbiológicas para ¿uxiliar
no diagnóstico e prevenção das doenças de veiculação hídrica. As equipes técnicas do setor

de saúde em conjunto com o órgão gestor dos recursos hídricos deverão fazer um criterioso

acompanhamento principalmente dos casos de verminoses, esquistossomose, hepatite viral e

cólera, realizando estudos que compreenclam o cruzamento das informações sobre ¿

incidência das doenças e dos dados do monitoramento dos corpos cl'ág'a da bacia. os
resultados deste projeto deverão ser diwlgados a nível regional, como "modelo experimental"

e a partir daí ser implementado nas outras bacias hidrográficas cuja realidade é mais

complexa.

Com esta visão, a aplicação deste modelo de gerenciamento integrado dos

recursos hídricos, estará propiciando valiosa contribLrição na promoção da saúde, por se

enquadrat na prevenção primária, ou seja: possibilitar a prevenção que se faz com a

intercepção dos fatores pré-patogênicos, que inclui os seguintes fatores relacìonados ao meio

ambiente e consequentemente aos recursos hídricos:

e Promoção de saúde: educação sanitária, água com qr-ralidade e quantidade adequada.

o Proteção Específica -saneamento básico (tratamento da água, esgotos e lixo) e higiene

pessoal e do lar.

O quadro 7.2, representa a história natural e prevenção de doenças, com base em

LEAWL & CI.ARK (r976)



Quadro 7.2 - História natural e prevenção de doenças
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8.1 Aproveitnmento

O aproveitamento dos recursos hidricos na

curso inferior através da captação das águas da lagoa
Dunas,iBarreiras.

Na lagoa de Extremoz, à margem esquerda, (fìgura S l), a captação adentra
aproximadamente 140 metros, oncre uma torre rre concreto armado abriga os conjuntos
elevatórios constituídos por três bombas do tipo centrífugas de eixo vertioal, acionadas por
motor elétrico de 200cv As bombas estão imersas na lagoa, onde se dá a sucção da água
bruta aduzindo até a estação de tratamento (ETA), atraves de tubulação de ferro fundido de
800 milímetros de diâmetro e aproximadamente g5o metfos de comprimento. cada bomba
tem capacidade para aduzir uma vazão de 333rls e segundo infirrmações da .AE.RN, (agosto
tle 1999), é captado atualnente um volume de 634 l/s equìvalente a 20 x r06 m,/ano.

A Estação de Tratamenl0 é do tipo convencional composta das unidades de
coagulação, floculação, decanfação, fìltração e desinfecção. passado pelo processo cle
tratamento a âgra e conduzida ao rese¡vatórit¡ locarizado nos domínios da ETA, rigando_se ao
poço de sucção da estação elevatória cre água tr.atacra, onde nove conjuntos motor_bomba
fazem a adução para os reservatórios cre distribuição nos bairros da zona norte cle Natar. No
laboratório são realizaclos os controles de qualidacre, co¡, tìirbidez, clor-o residual, pf{ e
oxigênio consumido.

Quanto ao aproveitamento das ágtras subterrâneas, é realìzado através rJe poços
tubulares profundos e de poços amazonas. Entre os 275 pontos de captação de água
subte¡rânea cadastrados, lgg são poços e g7 são poços amazonas, (figura g.2).

os pontos cadastrados concentfam-se principalmente nos municípios ,e Extremoz
(38%) e são Gonçaro do Amarante (24yo). Nos municipios de Natar e ceará Mirim
compreendem respectivamente 16%o e r1% dos pontos. os 50% restantes encontr¿ùm_se
distribuidos na montante da bacia entre os municípios de termo Marinho @%) e T aipu (r,%),
(figura 8 3).

A forrna da distribuìção espacial a nível de bacia hidrográfica <los pontos
cadastrados, figura 8 4, apresenta-se indicando uma forte relação com as características
hidrogeológicas e sócio-econômicas cla região. De modo que, à nontanre da bacia, onde
predorninam as rochas cro emb¿rsamento cristalino, a cFrantidacre de poç;os é signirìcatìvam ente

bacia do rio Doce, é expressivo no

cle Exfremoz e do sistema aqüífero

I t0



Figura 8.1 - Localização da captação da CAERN na Lagoa de Extremoz
Fonte: (CASTRO,2000)
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inferior' havendo uma maior predominância de cacimbões, que são construídos em coberturas
sedimentares e aluvionares com profundidades médias de l4metros, com uso especificamente
para consumo humano' As informações sobre as estruturas hídricas cadastradas (poços
tubulares e cacimbões)' indicaram que as vazões explotadas neste setor variam entre 0,5 a 3,0
m3/h

Cacimbões 3201,

Figura 8.2 - Relação entre poços e cacimbões cadastrados
Fonte: (CASTRO,20(n)

50 100

No médio curso, onde as características hidrogeológicas são diferentes, por se
constituírem de maiores espessuras sedimentares e por haverem trechos dos rios perenizados,
o número de poços tubulares é superior aos cacimbões. consequentemente as obras de
captação apresentam maiores variações nas suas profundidades, dependendo dos locais onde
foram construídos, de modo que estas variações oscilam entre g a 30 metros nos cacimbões e
de 30 a 130 metros nos poços tubulares, com usos destinados ao consumo humano e
atividades agrícolas' As vazões explotadas neste setor comprendem a faixa de 3,0 a20m3/h

150

N dtîl
I (¡0'6

lcllro ,1.¿rlrr¡

lvlarirrho f l"
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(lea¡¿i M iri¡n
I 't o/¡

Figura 8.3
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- Situação dos poços cadastrados nos
Fonte: (CASTRO,2ooo)

I'ix trcûì oz
3896
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No baixo curso da bacia, devido a existência dos corpos de águas superfìciais (rìose lagoas) e do expressivo potencial do Sistema Aqüífero Dunas/Ba¡reiras os projel0s dasobras de captação e dos usos de água são mais diversificados. Nas proximidades dos rios elagoas normalmente são construídos cacìmbões, com profundidades de 1,0 a g metros, excetoquando se trata de hotéis' ¿á¡eas de lazeq ou projetos de irrigação. Nestes casos os poçostubulares apresentam profundidades de até 70 metros com média <le 50 met¡os. As vazõesexplotadas no curso inferior da bacia variam de 5,0 m7h nas granjas e balneários a r20 m3/hnas áreas industriais.

De um modo geral os poços tuburares são perlùrados corn criâmetros de r0 0u l4polegadas e diâmetro de rer¡estlmento que varia de 4,0 a g,0 polegadas. A altura média daboca em reração a cota do terreno é de 0,50 metro. Normalmente são revestidos com tubosgeomecânicos e em arguns casos com ferro galvanizacro. os firtros são do tipo geomecânicoou inoxicláveis e apresentam pré_filtro. As figuras g.5 a g.g, representam os perfisconstrutivos e ritológicos dos poços das unidades indust¡iais e dos sistemas de abastecimentopúblico

8.2 - Usos

o cadastro clos poços e usuários de ágLra ìnrJicou, basicamente a existência de t¡êsrusos: humano' industrìal e irrigaçào A lagoa de Exlremoz é usada principarmente para oabastecimento público e atende parte do consumo da indústria corENE localizacla fora dodomínio cia bacia do rio Doce. Quanto ao uso dos poços tuburares e cacimbões, constatou_seque 760/o são utilizados rest 
.

ntamente para uso humano, 15o/o parao Lrso industrial e 9Tu panirrigação, como pode ser visualizado na fìgura g.9.

No que se refert

(rota de 1 t t ). 6 o%,.", 
" ;;i:, fl :,i;ïï';:,T:, :ï: äïïì ;î, " ""ff :jï:::público (SAAE e CAERN) e t6%o pelas indústrias, (figrrra I lO)

8.2. I - Abastecimento público

Dos seis municípios inseridos na bacia do rio Doce, dois entre estes têm seusistema de abastecirnento público de ágra efetuado através das bacias vizinhas, é o caso dascidades de Ielmo Marinho' que é abastecida através de poços tuburares locarizados nosaluviões do rio potengi, Bacia potengi, e a cidade ,e î.aìpu cujo abastecimento é rearizadoatravés do sisfema inte-qrado cla f,onte de pureza, na bacia cle Maxaranguape.
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Figura 8.5 - Colunas construtivas e litológicas dos poços tubula¡es localizados nas unidades industriais
Fonte:(CASTRO. 2000)
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Figura 8.9 - Usos dos poços tubulares e cacimbões na bacia
do rio Doce.

El Humano E tndustrial - trrigaçaõ

Fonte. (CASTRO,2000).
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Na bacia do Rio Doce as demandas concentram-se principalmente no seu curso
inferior' devido à existência da lagoa e do expressivo potencial do sistema aqüífero
Dunas/Barreiras' consequentemente houve um maior desenvolvimento econômico
caracterizado pelo distrito industrial e uma acentuada expansão urbana representada por parte
dazona norte da cidade de Natal, Extremoz e são Gonçalo do Amarante.

No caso da zona Norte de Natal o seu abastecimento é gerenciado pela
companhia de Águas e Esgotos do Estado do Rio Grande do Norte (CAERN ), que utiliza
duas fontes de captação: as águas da lagoa de Extremoz e as águas subterrâneas do sistema
aqiiifero Dunas/Barreiras' De forma que a captação da lagoa de Extrem oz, caracteriza-se
como uma transposição de águas, pois os bairros beneficiados localizam-se na Bacia potengi.

Figura 8.10 - perfil dos uzuriniosiõs poços
Fonte: (CASTRO,2000)
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Nos últimos vinte anos, a zona norte tem sido área prefèrencial dos programas

habitacionais do govemo e paralelamente a estes programas a CAERN desenvolveu um

projeto de captação na lagoa de Ë,xtremoz com capacidade para 1000 l/s a implantar-se em

duas etapas, com o objetivo de abastecer a zona Norte. Segundo informações da CAERN, o

volume captado atual é de 634 I/s. Quanto ao abastecimento da zona norte através do sistema

aqüífero Dunas/Barreiras, cujos poços tubulares estão localizados na bacia do rio Doce,

compreende atualmente um volume da ordem de 8,3 x 106 m3/ano

A população urbana de Extremoz e parte da população rural dos municípios de

Extremoz, São Gonçalo do Amarante e Ceará Mirim têm seu abastecimento realizado através

de poços tubulares Iocalizados na bacia do rio Doce qrre são gerenciados pelo Serviço

Autônomo de Águas e Esgotos, (SAAE) Para a sede municipal cle Ceará Mirim o

abastecimento público de água é realizado através de um sistema de adução, cujo ponto de

captação é na lagoa de Extremoz, através de uma bateria de sete poços tubulares que explota

anualmente um volume de 2,4 x 106 m3. Atualmente todo o sistema SAAE capta 4,0 x 106

m3/ano, atendendo parte dos municípios de Extremoz, Ceará Nlirim e São Gonçalo do

Amar¿nte.

Portanto, a soma dos yolumes explotados pelo SAAE (4,0 x 106 mr/ano), pela

CAIiRN (8,3 x 106 m]/ano )" e pelos particulares (2,3 x 106 mr/ano ), atinge atualmente um

consumo de água subterrânea, para o abasteoimento públìco, cla ordem de 14,6 xl0" mj/ano.

Este valor adicionado ao volume anual captado da lagoa de Extremoz, que é de 20 x 106 m'

constitui uma cifra estimada em 34,6 xl06 mr/ano, destinada ao uso hum¿rno.

8.2.2 - Usos Industrial e Agrícola

Quanto ao uso industrial, é utilizado atualmente um volume de 1,6 xl06 m3/ano da

lagoa de Extremoz e 5,7 x ì06 mrlano das águas subterrâneas do sistema aqtiífero

Dunas,/Barreiras, totalizando '1,3 x 106 ml/ano. Nas ativiclarles agrícolas são utilizados 1,0

x 106 ml/ano cle água subterrânea.

A figura 8.l1 mostra uma ilustração esquemática dos diversos usos dos recursos

hidricos na bacia estudada. Foi elaborada com base no cadastro de poços tubula¡es,

cacimbãos, usuários dos recursos hidricos e nÒ mapa de uso e ocupação do solo.
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8,3 - Demandas Consumo Real e Ofertas

A demanda total de água de uma determinada região compreende os usos

públicos, industrial, atividades agropecuárias e recreativas. Os usos públicos da água se

referem àquelas demandas que são supddas por sistemas de abastecimento de água. Estes

sistem¿s são dimensionados para atencfer às demandas que dependem diretamente da

população a ser atendida. A cota per capit4 em litro por habitante por dia abrange o consumo

destinado a esses usos os quais são em função dos costumes e grau de desenvolvirnento da

população.

A projeção demográfìca determina a estimativa da demanda e neste estudo a

demanda r¡rbana loi estimada com base na projeção demográfica, da zona norte, caracterizada

por SANTOS ( 1999) e na população urbana da cidade de Extremoz, projetada para os anos

2000, 2005 e 2010, em que foi aplicada uma taxa de crescimento de 4,44o/o ao ano, IDENíA

(1999), tendo como base a contagem populacional de t996. A projeção cla população rural fbi

estimada na média das taxas cle crescimento dos municípios de Extremoz, São Gonçalo do

Amarante e Ceará N[irim, indicou um v¿lor médio de 3,25%o ao ano, tendo como base a

contagem populacional de 1996, IDEMA (1999). Considerando as projeções populacionais

estimadas e aclmitindo urn lator de consumo "per capita" de 200 lihab.dia, para a população

urbana e l00l/hab.dia para a poptrlação rural, foi estimada uma demanda total (urbana e rural)

de 23,6 x [06 m'/ano para o ano 2000,28,g x 106 mr/ano para o ano 2005 e 35,8 x lOó mr/ano

para o ano 20i0 (tabela 8.1). No entanto, ao comparar as demandas calculadas para o ano

2000 com o consumo real verificou-se um índice de desperdício de 46.60/" no abastecimento

urbano e nlral da bacia tlo rio Doce e de 21,o/o no abastecimento da zona nor-te de Natal, (tabela

82)

Na estimativa da demanda industrial foi considerada uma área útil atual de 4OO ha

e áreas de 5l6hae752 ha para os anos de 2005 e 2010 respectivamente, sendo a úllima (752

ha) a mesma considerada para projeto de abasteoimento da CAERN, (SANTOS" 1999). Com

base nos tipos de indirstrias existentes e naquelas que possivelmente se instalarão nos

próxirnos dez anos no distrito industrial, (alimentícias, bebidas e têxtil), t'oi estimada uma

vazão rnédia diária de 0,40 l/s.ha, (12 614 rn3lha.ano), que resultou em unra demanda de 5,0 x

[0ó mr/ano para o ano 2000,7,3 x 10rim,/ano p¿ì.r'¿ì o ano 2005 e 9,4 x l0ó m3/ano para o ano

de 20t0, (tabela 8.1). Comparando-se a demanda industrial calculada para o ano 2000 e o

consumo real neste mesmo ano, constatou-se um clesperclicio etn lorno de 31,5%", (tabela 8.2).

t22



Tabela 8.1 - Projeção das populações e demandas calculadas para os anos 2000, 2005 e 20r0

Populâçâo
Urban¿r e Rur¿U Áreas de

projetos ¿tgrícolas c
lrris¿cão

PROJEÇÃO DAS POPULAÇÕES

População U¡b¿n¿ d¿
Bacia do Rjo Doce (BRD)
Populaçâo Rur¿l
da BRI)
Populûção Totul dt BRD

População da Zonu
Norte âbastecidt com
Aguas da BRD

2000

Areâ ilrigá\,el
lhâ\

ANO

96.969

Areâ de projeto para
Empreendimento Industrial

(h¿)

2005

21.536

Demanda Tutal llbrrteci*
lür3/ân(,t

fulttet tt ns lHt l ;

t20.191

t 18.505

2010

25.269,

216.360

Legenda:

BRD = Bacia do Rio Doce

DttRB = Demanda Urbana

DRUR : Demanda Rural

149 727

11< 1Ã1

60

29"617

Denanda Urbana (DURB)
BRD lrrrr/¡noì

Demândas
{rn3/h)

265.552

RO,

+00

1'19.371

Demanda Rural (DRUR)
BRD lm3/ano)

60

r)00)

325 916

576

DEMANDAS CÀLCUN,ADAS

Dcrnand¿ Urbân¿t
Zora Norfe (mr/¿ùìo)

ó0

/)¿

Ðcmândâ Total
DURB + DRUR) dâ BRD

Demanda Agrícola
lmrl:rnnl

200L,4ub.dia

Consumo

Denlanda l¡rdust¡ial
(m3/ano)

l00L,4rab.dia

200Lnì¿b.dia

Totâl
(Å b¡rstecinlGnt0 huÍ¡ano)

ANO

7.0 s 10"

2000

l0.000m3,rha.ano

/ðo.ub+

12.614 ùrr,4u.ano

7.8 x !0ò

15,8 x l0ô

23-6 x l!16

2005

ð,/xlu

922.282

9,6 r I {Jô

600.000

20I0

10.9 x 10"

19,3 x t0ô

28,9 r 106

5,0 x 106

l,l x 10'

12,0 r 10"

29.2 r t06

23,8 x 106

60fl tì01ì

7,3 r 106

36.8

600.0{t0

9.'l x 106

\ t06 J5-ß ¡ l fló

¡J



Tabela 8 2 - comparação entre os valores estimados das demandas calculadas e consumo real no ano 2000para o ano 2010- incluinrio oq ín¡lioar da ÁÃ¡ña..ìí^;^^
Usort

Ab stecinìento UrbaÌ
Ru¡al da Bacia do
Docc IBRD\

anc

Abastccinento da Zo\a
Norte pelas águas da BRD
(laqoa de Er1relÌìozì
Uso Agrícola

rnclurndo os

toe
fuo

.4.n0 2000
(m3/ano)

7,lt x 10"
(Ágoa Subtenânea)

ndíces de

15,8 x l0'
(Água Superhcìal)

TOTAL

F onte: (cAsTRo ](J{t) I

ó0u.000
(Água Subanrânea)

Consumr¡ Re¡l
Ano 2000
(m¡/ano)

i,1,6 x l0'
(Agua SubteEâneâ)

j,0 xl0'
(igua Subterrturea + .1g¡a
s up e¡lì cia I)

20,0 x l0ò
(Agua Supe¡ficial)

ùlluaçao dc
Desperdício

Consumo Agrícola
1,0 x i0'
lÁsua Subterrânc¡l
Consumo Indust¡ial
7,3 x ì06
Água Superf. (1,ó x 106)
Agua Subte¡.{S.7 r t06)

16,6yo

I)cmardas
Calculadas
Ano (2010)

(m5/ano)

t2,0 r 10"

1\yt

Dcmandôs Est¡madas
Para o,{.no 2010

Incluindo dc!perdicios
(m3,i ano)

23.8 x 10ó

lt,

e demandas estimadas

5%,

600.000

17,6 x l0'

(Ágùa Subterânea)

9,-t x l0Ô

28,8
lÁgua Supe¡ficial)

Incremento elrtre CoÌsumo
Real (.4,no 2000) e

Demardas Ertimadôs (,tro
2010) com

1,0 x l0'
(Água Subtenânea)

{5,8 r l0ô

12.0 x l0ó
Agua Superf.(ì,6 x 106)
Agua Subter.( 10,4 x 106)

3.0 x l0'

59,J ¡ 10"

8,8 x 106

0.0

1,7

16,5 x 106

1..)
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Para a determinação da demanda agricola foi aplicado o fator de necessidacre de
atendimento, de 10.000 ha,ano (TEIXËIRA r9g8). considerando uma área efetivamente
irrigada estimada em 60ha, e não apresentando perspectiva de desenvorvimento quanto às
atividades agrícolas na região, até o ano 2010, (sERHrD , l99g), ademanda agrícola esrimada
para os anos de 2000, 2005 e zor0 foi avaliada em 600,000m1ano. o consumo real n' ano
2000, indicou uma cifia de 1,0 x 106 mr/ano, caracterizando um desperdício da orcrem de
40y", (tabela g.Z).

Atualmente, o consumo real total, incluindo todas as .emandas da bacia, atinge
oerca de 42,9 x 106 m3lano, sendo que, deste totãl, 21,3 x 106 mr/ano (4(),6%o cJo consumo
total), é cle água subterrânea, equivalente a 2g%o dasreseryas reguladoras do sistema aqüífero
Dunas/Barreiras, avaliacras em 76 x 106 m'lano (capítulo 4, rtem 4.3.2), (figura g. l2). Dentro
destas expectativas tem-se um volume disponível de 55 x l06 m3lano.

A demanda total estimada para o ano 2010, consiclerando os índices de
desperdícios verificados no consumo real do ano 2000, i'dicou uma cifra da orcrem çls 5c) 4 v
I 06 m '/ano

Diante desta perspectiva a demanaa de água subterrânea poderá variar em função
da tomada de decisão da GAERN, em reração a exploração ou não da vazão totar do projeto
de adução da lagoa de Extremoz que é de 10001/s, cujo vorume exprorado atualmente é de 634
l/s Desta lorma lor¿m consideradas duas situações: uma em que roi contemplada a captaçdo
de 10001/s da lagoa de Extremoz para o abastecimento púbrico, tencro sido nesse caso a
demanda de água subterrânea, (sistema aqüírero Dunas/Barreiras), estìmada em 29 x 106
m3lano, etluival enTe a 3BTo das reservas reguladoras, (abela g.3). uma segunda situação
c.nsiderou que o volume a ser captarl0 cra lagoa permarecerà o mesmo que está senclo
explorado atualmente (634 r/s). Dessa rorma, a demanda estimada de água subterrânea para o
ano de 2010 indicou uma cìfta de 37,g x 106 m3lano, correspondente a 49,77;, das reservas
reguladoras' tabela 8 3 4 figura g, r2 mostra a sifuação atuar, apresentancro o consumo real
de águas superficiais e subterrâneas na bacia do rio doce. A figura g.l3 mostra o
comportamento das demandas estimadas para o ano 20i0.

Estudos ¡ealizadôs recentemente por DINIZ FILH. ( rggg), na bacia do rio ceará
Mirim, ao norre da bacia estudada, constataram uma subexpiotação do aqùírero Barreiras
naquela região De forma que âs reservas explotáveis do respectivo aqùífero, na bacia cea¡á
Nlirim' foram avaliadas em torno de gl x 106 mrlano, demonstrando um potencial hícrrico
muito superior ao consumo total cla região, que é da orclem de 9,9 x 106 m3/ano, ec¡uivalente a
I 2.1 % das reservas cxplotäveis.



Tabela 8 3 - Comportamento da demanda total estimada de águas subrerrâneas (Sistema Aqüílero Dunas/Barreiras), para o ano 2010

Deûxnch Estinìâda parâ o alendinìento da
poprlaçâo då Bacia do tuo Doce (BRD)

Água Subterrânea = 17,6 x106 m3/ano

Abastecimento Pút¡lico

rìcrrLìlento dâ demanda entre 2000 e 2010 d¿
Zona Norle + denundå da BRD

*8,8 x10ó n3/ano + 17,6 x10ó nr,/alo

Água subterrânca = 26,.1 r106 m./ano

Fonre (cAsTRo.20uuj

+8'8 \106 n3/¿ìno - corresponde ao acréscimo no incremento da demancla de água subterrânea para o ano 2010, caso nãÕ seja implantada a vazão
frnal do projeto ( I 0001/s) do sistema adutor da lagoa de Extremoz parã a zana Norte de N¿ìtal

BRD : Bacia do Rio Doce õ

Água subtelríìnea = 10,.1 ¡106 mYano
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Dentro deste contexro o aqüifero Barreiras na bacia do rio ceará Mirim tem um

volume dìsponível de 7r x 106 mrlano, DINIZ FILHO (1999), verificou que essas condições
de subexplotação do aqüífero Ba¡reiras são retratadas por encharcamentos quase constantes

em grande parte do trecho oriental do vale durante todo o ano, decorrentes de afloramentos do

aqüifero ÍÌeático em fontes e olhos d'água, conseqüência da pouca retirada a que vem sendo

submetido o sistema. As avaliações também constataram que os órgãos responsáveis pelo
abastecimento têm procurado outras fontes para atendimento da demanda de água para

consumo humano na respectiva bacia, sem ter considerado o elevado potencial hidrogeológico
do aqüífero Bar¡eiras, cuja utilização mais efetiva poderia atender a demanda atualmenre

requerida.

lsso se confi¡ma neste estudo, quando ibi constatada a transposição de águas da

bacia do rio Doce para a bacia cro rio ceará Mirim, (item g.2. 1), através da explotação de uma
bateria de sete poços h:bulares localizados às margens da lagoa de Extremoz para âtendimento

do abastecimento público da cidade de Ceará Mirim, localizada no limite destas <luas bacias.

Portanto, ao compârar as demandas e ofertas entre as bacias vizinhas, do rio Doce e ceará
IVIirim, constatou-se a necessiclacle de um planejamento para uma exploração a<iequada dos

recursos hidricos, nessa região, contemplando uma gestão integracla entre essas uniclades

hidrográficas.

9.0 - FUNDANIENTOS E ESTRATÉGIAS PARA O GERENCTAÙIENTO DAS ÁGUAS
SUBTERRÂNEAS NO CURSO INFERIOR DA BACIA DO RIO DOCE

A grande preocupação mundial envolvendo a comunidacfe científica internacional,
gôvernos, ambientalistas e outras entidades é de se encontrar soft-rções para uma adequada

política de gestão das águas. Ela será tanto mais viável quanto mais o moclelo de

desenvolvimento econômico-social adotado tender a conside¡ar a par do conhecimento da

produção dos bens de consumo, a p.omoção de melhores condições de vida e a preservaç¿-io

da qualidade do ambiente.

como exemplos a experiência internacionar de mais de 25 anos em países como
França, Estados unidos, Alemanha e Japão que, resguardacfas as suas peouliariclades, vêm se

adequando a uma nova filosofia de gestão de recursos hídricos e ambientais, destacanclo-se o

modelo fìancês de "agência de bacia,'.



9.1 - Aspectos Conceituais da Gestão dos Recursos l{ídricos

POMPEU (1995), (apud LANNA 1997) define ..Recursos 
Flídricos,, como sendo

a água destinada a usos; quando se tratar das águas em geral, incluindo aqueras que não devem
ser usadas por questões ambientais, o termo correto é apenas ..água,,.

A gestão em si, realiza-se através de procedimentos integrados, de planejamento e
de administração. planejamento é a forma de conciriar recursos escassos e necessidades
abundantes o planejamento dos Recursos Hídricos visa à avaliação prospectila das demandas
e das disponibilidades desses recursos e a sua arocação entre os usos múltipros, de fonna a
obter os miiximos beneficios econômicos e sociais, (BARTH et al. l9g7).

Gestão de recursos hídricos é o conjunto de procedimentos integrados de
planejamento e de adminìstração pero qual procura-se equacionar e resorver as questões de
escassez relativa, ou de uso sustentado e proteção de qualidade, (REBOUÇAS, 1997).

LANNA (1997) define a gestão das águas como senclo uma atividade analítica e
criativa voltada à formulação de princípios e diretrizes, ao preparo de documentos orientadores
e normativos; à estnrturação de sistemas gerenciais e à tomada de decisões que têm por
objetivo final promover o inventário, uso, controle e proteção dos recursos hidricos. I,nfatiza
que uma eficiente Gestão das Águas t1êve ser constituída por uma poríticr, q'e estabeleça as
diretrizes ge.ais, um rltodelo de Gerenci¿mento, que estabereç a a organização legal e
instituoional e um sistemn de Gercnciamento, que contemple os instrumentos para o preparo
e execução do Planejamento do uso, Controle e proteçãe das Águas .

9.2 - Aproveitnmento das Águas

li0

A água em abundância, pode ser tratada como bem livre, sem valor econômico.
com o crescimento da demancra surgem os conflitos entre usos e usuários e passa a existi¡ a
componente escassez' daí precisa ser entendida como bem econômico, ao qual deve ser
atribuído o justo valor. Essa escassez, também pode decorrer de aspectos qualitativos, quando
os padrões excedem aos admissíveis para determinados usos. A utilização da água
conrpreende a de caráter consuntivo, que se refère aos usos que retiram a água cre sua fonte
natural diminuindo as disponibilidades quantitativas, espacial e temporar e a de caráter não
consuntivo, que se refere aos usos que retornam à fonte de suprimento, praticamente a
totalidade de água utilizada, podendo haver alguma modificação no seu padrão temporal de



disponibilidade quantitativa

efeito da poluição nas águas

9.3 - Experiôncias Internacionais

A experiência intemacional, prìncipalmente a Européia, tem sido alvo como
referência para a implantação dos sistemas brasileiros.

/ Associações Ajemãs de Bacias

13l
O quadro 9. I mostra as principais categorias, usos, caráter e

um dos exemplos mais antigos é das Associações de Bacias na Alemanha, como a
do Rio Ruhr' estabelecida no início do sécuro. surgiram de uma concepção adotada pelo
Kaiser Guilherme II de que os assuntos sobre a água deveriam ser tratados através de seus
próprios usufuìos, cabendo ao gove¡no apenas o estabelecimento de normas e di¡etrzes
destinadas a ordenar e assegurar o encaminhamento das soruções. A necessidade foi crevido ao
suprimento de água e energia, e da poruição hídrica, em regiões densamente povoadas e ou
industrializadas. os recu¡sos financeiros para o gerenciamento são provenientes dos próprios
membros, alocações do govemo e empróstirnos.

A direção é exercida por uma Assembréia de representantes eleitos peros próprios
usuários, por um conselho de Diretores e Representação da Associação, e por um congresso
de Apelação, ao qual são endereçados recursos a deliberações.

/ Sistsma Francês <le Gerenciamento das Águas

O exemplo fiancês é um dos mais bem sucedidos sistemas de gestão de recursos
hídricos no mundo. A França, possui desde o final do séc,lo passado, um Código de Águas,
um código Florestal, um código de pesca e uma série de reguramentações. Mesmo diante de
todo esse aparato juridico-institucional, em i964, foi criado um sistema nacionar de gestão,
com vistas a reverter o processo acentuado de degradação das ág.ras de se's rios, em
conseqüência do expressivo desenvorvimento pós guerra. Esta ampra rei cras águas mesmo não
interlerindo nos dispositivos regais anteriores, deu um senticro de conjunto à ação do Estado.



CATEGORIAS

P

lnfrå-Estruturl¡ Soci¿l

rs usos, carálter e efeitos da

Dessedentaçâo de animajs

Agropecu:iria e aquicultura

Domésticos

USOS

Come¡cial

Navegaçâo

Recreação, Lazer

Harmonia Paisagística

Agricultura

nas

CARÀTER DO USO

Pecuária

Corsuntivo

Irrigaçâo

Industriâl

Consunlivo

Piscicultura

Consuntit,o

R¿ricultum

Não consuntivo

Uso de Estuários

Não consuntivo

Arrefecitìl€nto

Ecológico

Não consunfivo
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Mineraçâo

Consuntivo

Consùrìtivo

Poluição ou contaminação orgânica e bacteriológlca

Sanirá¡io

e. (Ad¿prâdo de NAÇOES UNIDAS. 1976 e BARTH e¿ ¿t tgsi.r
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Processamento Ilìdusldal

Consunlivo
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I Iidroclericidâde

Consuntivo

EFEITOS NAS ÁGUAS

Poluiçâo ou conlaminação por residuos sólidos

Ternìoeletdcidâde

Consuntivô

Alterações na qualidâde com efeitos difusos

Não consuì]tivo

lransporte Hidráulico

Polurçao ou contântinação pcr agrotóxicos e fertilizantes

V¿tzões para a sustentabilidâde
do eouilibrio ecolósicô

Consuntivo

Alterações na qualidade com efeitos difr.¡sos

Nâo consuntiYo

Poluição ou contaminaçâo çnr agrotóxicos e fe¡tilizantes

Não consuntivo

Alterações na qualidad. apo. n,onàlidad. doi[i*ã

Consuütivo

Alterações na qualidaae apos rnortahøde dâ, ,ãs,

Não consurìtivo

Alterações na qualidade corn efeitos difusos

Consumivo

Poluiçâo ou contânìinlçao por subsrancias f&iú;;G;çâo d,
temÞera l.ur4

ConsLrnrivo

Nâo consunlivo

Poluiçâo ou contanrinaçâo orgânica, quin icãi bacGiotããã-
Poluição ou conlaminâçâo orgânica e química

Poluiçâo ou contanìinâçâo química

X

Melhoria na r¡ralidade da água
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A lei francesa de 64, ao rado de suas normas, decretos e regulamentos é

considerada atualmente por especialistas internacionais em recursos hídricos e economistas

ambientais como um dos instrumentos mais abrangentes e eficientes em matéria de

gerenciamento de recu¡sos hidricos. os principios básicos do sistema francês são: gestão por
bacia hidrográfica; participação ativa de todos os seguimentos da sociedade; aplicação na

prática do princípio do usuário-pagador; cobrança do uso de recursos hídricos, que

possibilitam alavancar os investimentos necessários em projetos e obras.

O sistema francês atua em dois níveis: em um primeiro nível, o território francês

f'oi dividido em seis bacias hidrográficas. Em cada uma das bacias há um conjunto de três

elementos interatuantes. as comunas e os Departamentos, a Agência da Água e o comitê de

Bacia A forma de atuação é iniciada com as Comunas e Departamentos aprovan¿o as classes

ou cenários de qualidade para os cursos de água que passem por sua área de domínio, que

deverão ser alcançados ao longo dos anos; em seguida vem a atuação da Agência da Água que

é o órgão de apoio téonico e administrativo da bacia que tem como principal função realizar os

estudos técnicos e econômicos identifican<Jo os "pontos negros", apontar os programas cle

ações de menor custo econômico global para a consecução de tais objetivos e determìnar as

cotas de contribuição (redevances) sobre os diversos usos da água, necessárias para cobrir uma

parcela ponderável dos investimentos planejados; na seqtÌência do sistema cle gerenciamento,

vem a atuação do comitô de Bacia, entidade colegiada composta por políticos, funcionários do

governo central e usuários de água, que analisa, discute e solicita moclificações para finalmente

aprovar as cotas de contribuição. Nesta fäse é realizado o cotejo entre o custo da solução e a

sua efetividade possibilitando a reavaliação dos cenários estabeleçiclos. por fim, a Agência de

Água cobra e oanaliza as cotas na fomla <le empréstimos para os diversos agentes (prefeituras,

empresas industriais, agricultores, etc) realizarem os investimentos previstos nos programas.

o valor arrecadado é a única fonte de recursos financeiros para as Agências de Água. Todo

esse processo, aloca a¡ualmente em torno cle 0,3 yo do pIB à gestão dos recursos hídricos

franceses, o que eqüivale a cerca de 30 a 40o/o dos investimentos realizados na bacia em obras

de controle de poluição (LANNA, 1997).

Os comitês funcionam como parlamento das Águas e sÌo compostos por 3 g

representântes eleitos nas comunas e departamentos, 3g representantes dos usuár'ios da água,

20 representantes indicados pelo governo central e 7 representantes de entidades da sociedade

civil. A Agência da Água tem um conselho de Aclministração designado pelo comitê,
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formado por I representantes das coretividades locais, g representântes dos usuários, g
repfesentanfes do Estado e r dos funcionários, 1ÁGUA vrvA, 1994 apud LANN,Ae lggT).

Em um segundo plano o Estado faz o monitoramento da qualidade da água de
acordo com as solicitações das comunidades afetadas em cada bacia. o Minìstério do Meio
Ambiente, exerce a tutela sobre as Agências das Águas e os comitês de Bacia das 6 regiões
hidrográficas francesas. o Ministério cla Saúde púbrica controla a qualidade da água potáver e
o Ministério da Economia e Finanças regula as tarifas de água.

As diretrizes gerais são controladas pelo govemo central e supewisionadas
regionalmente no âmbito das Regiões Hidrogriáficas pelos comitês colegiados auxiliacros
técnica e financeiramente peras Agencias de Água, o que não impede que o controre direto
sobre a execução dos serviços seja descentralìzado em aproximadamente 36.000 autoridades
locais e comunas, que podem se organizar em consórcios. Dessa forma, o mercado na
prestação dos serviços de abastecimento cle água e esgotamento sanitário. é bastante
competitivo e oligopolizado.

/ Companhia Nacionaì do Ródano, França

A Companhia Nacional do ltóclano, França toi criada em 1993 para o
gerenciamento de projetos de energia, irrigação e navegação do rio Ródano, em sra parte
Íìancesa É uma companhia organizada por ações, cujos partìcipantes são as entidades
pirblioas interessadas no desenvolvimento do Ródano e câmaras de comércio representando
inleresses privados. A ìnterrerência governamentar é exercida pela indicação da maioria dos
membros do seu Conselho Di¡etor.

'/ lnglaterra

Em 1973 o Sistema Inglês de Gerenciamento dos Recursos tlídricos loi atribuído
inicialmente a um conserho Nacionai de Águas, que creterminaria a estratégia geral do uso dos
recursos hídricos, de forma que este conselho era composto pelas secretarias de Estacro para o
Meio Ambiente' Ministério cÌa Agrioultura, pesca e Abastecimento e por representações das l0
Superintendênoias Regionais de Bacia que engroba todo o território. As superi'tendências
Regionais coresponcliam às principais bacias hidrográficas e possuìam responsabiliclacles sobre
o uso, controle e a conservação dos recursos híclricos. controlavam os gerenciamentos cla
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oferta das Águas (quantidade e quzrlidade), além de intertèrir no gerenciamento cros usos

setoriais, principalmente no abastecimento de água e esgotamento sanitário, Este modelo
centralizou as ações executivas tornando as superintendências responsáveis pelo patrimônio,
construção, operação e manutenção das obras hidráulicas da bacia. para cada uma dessas

superintendências foi previsto um Conselho de Administração, constituido por representantes

das comunidades, das indi¡strias e dos govemos locais e central. com a refomulação em

1983, o Gerenciamento [nterinstitucional foi atribr¡ído às superintendências caracterizando

dessa forma uma lorte centralização do gerenciamento dos recursos hídricos. Em 19g9, as l0
superintendências foram vendidas, através da oferta de ações ao público, tornanclo-se empresas

privadas de capital aberto. o Estado ficou na posse de "ações privilegiadas,, (golden shares),

com valor simbólico, mas conferindo ao detentor o poder de veto sob¡e as decisões da

assembléia de acionistas. Nesta reforma foram criados:

o o Escritório de Serviços de Água (ollce of water Services), com at.ibuições no controle
do preço da água os anseios dos usuários são viabilizados pelos comitês Regionais de

Serviços dos Consumidores (Consumers Services Committees).

' a superintendência Nacional de Rios (Nationar Rivers Authority) responsável pero

gerenciamento integrado dos recursos hídricos,

e Divisão de Água Potável (Drinking water Inspectorate) da Sec¡etaria clo Meio Ambiente
que monitora a qualidade <la água potável.

/ Estados Unidos

o exemplo de um gerenciamento em regiões coln escassez de água, é o Estacro da

califörnia, onde 50% da sua área caracteriza-se por regiões semi-áriclas e desérticas. Essa

adversidade climíttica não impediu o sucesso clo gerenciamento dos recursos hídricos nestas

áreas Existe o desenvolvimento de uma agricultura irrigada de elevado renclimento e

rentabilidacle que é a base do desenvolvimento econômico. Existe uma ampla experiênoia no
que se refere a transposição de águas, foram construídas complexas obras para a transposição

de ágttas das bacias dos rios do norte e da bacia do Colorado situacla em estaclo aos vizinhos
para o sul da Californìa.

v' México



li6Instituiu um sistema nacional de gestão de recursos hidricos, com algumas
caracte¡ísticas do sistema 1Ìancês, mas difere por ser um sistema centrarizador , sendo odomí.i. das águas exclusivo da união, dificurtando o gerenciamento. A gestão é por baciahiclrográfica e o uso destes recursos é cobrado.

9.4 - Experiência Brasileira

A prática da administração das águas no Brasir tem demonstrado a despreocupação
com a possibilidade da escassez deste recurso. A abundância relativa de água em grande partedas bacias hidrográficas nacionais, permite esse comportamento sem que soria rnaioresconseqùências No entanto, essa situação acompanhada de tal postura não significainexistência do probrema. os prorongados períodos de seca na região nordeste continuam semque haja um adequado gerencianrento para uma melhor convivência com este fsnômenonatural. O lançarnento de esgotos domésticos e industria.rs sem t¡atamento degrada a qualidade

das águas tornancro-as fora dos padrões de consuûro e, consequentemente, escassa nas regiõesca¡acterizadas como abundantes neste recurso. Retiradas extraordinárìas de água parai*igação geram conflitos entre usuários em várias bacias hidrográficas. Explotações de granclerelevância sem controle algum são eIètuadas em aqüiferos costeiros provocando intrusões
salinas

os antecedentes jurídìcos da administração dos recursos hídricos no Brasil,remontam às ordenaçòes Filipinas. promulgadas em 15g0. quando portugai estava sob dom¡nioespanhol, mas somente no iníoio deste século o poder púrblico passou a dar arguma importância
a um arcabouço legal para as questões dos recursos hídricos. o primeiro projeto de um códigode águas data de 1907 Após d.as décadas criou-se, no âmbito da comissão legislativa umasubcomissão do ..códìgo de águas,,, com o objetivo de elaborar um novo projeto q'efinalmente foi aprovado com a promulgação em 10 dejulho de 1934.

o código de Águas Bras'ei¡o é considerado intemacionalmente, uma das maiscompletas 

'eìs 
de águas. É pioneiro em abordar matérias das atuais regislações ambientais. Noentanto' falha por atribuir o dominio das águas de superficie exclusivamente às caracteristicas

do curso d'água ignorando a unidacre geográfica nrais ampla e abrangente a bacia hidrográrìca.Não considerou a interdependência de domínios e usos impossibilitando uma administraçãoeficaz' A regulamentação crada ao códìgo de águas priorizou os serviços de energia elétnca,tirvor ee errdo scu desenvofvimenro e o aprovcitarrrento do expressivo potenciar de energia
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hidráulica os outros setores aguardaram que a reguramentação do código de águas se

completasse e retardaram a sua organizaçâo. Neste sentido a gestõo de recursos hídricos no
pais tornou-se fragmentada e descoordenada.

Na década de 90 houve reformas a níver federal e estaduar, fazendo suryir as bases

necessárias p¿ua uma gestão integrada dos recursos hídricos. A transformação do ùfinistério
do Meio Ambiente e da Amazônia Legal em Ministério do Meio Ambiente dos Recursos
Hidricos e da Amazônia Legal, com competência para a rormulação e execução da política
nacional do meio ambiente e dos recursos hidricos, constituiu a base para a imprantação de um
novo modelo de administração dos recursos hídricos no Brasil. Alguns estados antecederam o
governo federal no processo eie implantação de uma política de recursos hicrricos. Até
novembro d'e 1997, sob inspiração da política ambientar reforçada peras decisões da ECo 92 e

da conferência de Dublin, alguns estados promulgaram a Lei que instirui a porítica e o Sistema
Integrado de Gestão dos Recursos Hídricos, sendo que seis dentre estes estão na região
nordeste ( Bahia, ceará, Paraíba, pernambuco, Rio Grande do Norte e sergipe), dois na região
sudeste' (Minas Geraìs e são paulo) um na região sul (Rio Grande do sul) e um na região
centro oeste, (Distrito Federal).

A nível de bacia hidrogrrifica, surgiram até o ano d,e 1997, os consórcios e
associações interrnunicipais, voltados para a gestão integrada dos recursos híd¡icos das bacras,
resulta¡rte de solicitações das respectivas comunidades. cita-se , os consórcios e associações
das baoias dos rios Piracicaba e capivari, no estado de são pauro, e da bacia cros rios santa
Maria da Vitória e Jacu, no Espírito Santo.

9.4. 1 - Arcabouço Jurídico-Institucional Existente

Para um melhor acompanhamento rbi elaborado um resumo da evolução histórica
da administração das águas no Brasil:

o 1933 - criação no Ministéno da Agricultura, da Diretoria de Águas, posteriormente
transformada em serviço de Águas e inserido na estnltura do Departamento Nacional da
Produção Mineral, DNpM.

' 1934 - Edição do código de águas que representa um marco na regisração brasireira.
confbrme MEIRELLES (1990), o regime jurídico bras eiro das águas internas, nos termos da
1" conferôncia de Direìto Internacional de l-raia , de r930, é o estaberecido pelo códìgo de
Águas, que dispõe sobre a classificação e utilização das águas e dar ênlase ao aproveitamento
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do potencial hidráulico que na década de 30 representava uma condicionante do progresso

industrial no Brasil.

1940 - O serviço de Águas rornou-se Divisâo de águas (Decreto 6.402/40).

o 1946 - A constituição de 1946 procurou regulamentar a utilização dos recursos

naturais visando à sua exploração econômica. Deu êntàse à livre iniciativa e à propriedade

privada e estabeleceu, como competência da união, legislar sobre riquezas do solo, mineração,

metalurgia, águas, energia elétrica, florestas? caça e pesca. permitia que os Estados

legislassem sobre águas.

' 1967 - A constituição de 1967 reforçou mais ainda o caráter de exproração aos

recursos ambientais numa visão desenvolvimentista da época.

' 1978 - A Porlaria Interministerial n" 90 cria o comitê Especial responsável pela

classificação dos cu¡sos d'água da União, bem como do estudo integrado e do

acompanhamento da utilização racional dos recursos hídricos das bacias hirJrográficas cJos rios
federais, no sentido de se obter o aproveitamento múltiplo cle cada bacia. A portaria n" Lu3Z"

sstabelece que somente serão apreciados pelo Departamento Nacional de Águas e Energia
Elétrica os pedidos de concessão ou autorização para derivar águas públicas feclerais para

aplicações da indústria e da higiene que, iuntamente com os projetos das obras cle derivações,

apresentarem sistemas de tlatamento dos efluentes aprovados pela Secretaria Especial do Meio
Ambiente, (SEMA), do Ministério do interior, ou por órgãos regionais devidamente

credenciados pela mesma Secretaria.

o 1979 - A portaria Interministeriar n". 003 aprova o regimento do comitê Especial de

Estudos lntegrados cle Bacias Hidrográficas.

. 1980 a 1984 - Diagnóstico de Bacias Hidrográficas.

o 1984 a 1985 - Alguns comitês de Bacia evoluem, tais como paranapanema, pa¡aíba do
sul e Doce.

c 1986 - Resolução do coNAMA n". 20, de 18/06/1986 estabelece a classìficação das

águas doces, salobras e salinas no território nacional em nove classes, segundo seus usos
preponderantes.

' 1988 - A constituição de rggg dá pouca ônfase às águas, reservando à uniào a

competência para legislar sobre águas e energia. No que se refere ao domínio púbrico, a

constituição Federal manteve como bens da união .s lagos e quaisquer correntes de água em

terrenos de seu domínio, ou que banrram mais de um Estacro, constituam rirnites cÕm oulros
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países ou ainda se estendam em território estrangeiro ou dele provenham, bem como os

terrenos marginais e as praias fluviais. permanecem como bens dos Estados ..as 
águas

superficiais ou subterâneas, fluentes, emergentes e em depósito. o critério para a

determinação da propriedade do Estado-membro ou da união sobre rios e lagos públicos é o
território que estes últimos ocupam. se a nascente e a foz se localizarem em um só Estado, o
rio será estadual. Se seu curso ultrapassar os limites territoriais de um Estado, o rio será

federal. Também são consideradas públicas, de uso comum, todas as águas situaelas nas zonas

periodioamente assoladas pelas secas (cód. de águas, art. 5") que coincide com o art. 2l
(xvIIÐ, da constituição Federal, que atribui à união competência privariva para organizar a
defesa permanente contra os efeitos da seca.

' 1989 - A Lei n'. 7 -99o, instìtui para os Estatlos, distrito Fecreral e municipios a

compensação financeira pelo resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos
hidricos para fins de geração de energia elétrica. de recursos minerais em scus respectivos

territórios, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva.

o 1991 - o Poder Executivo encaminha o projeto de rei n". 2.249, q..e dispõe sobre a
Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o sistema Nacional de Gerenciamento dos

Recursos Hidricos e altera a regulamentação do preceito constitucional de compensação

finanoeita pela exploração de petróleo ou gás natural, de outros recursos minerais e de recursos
híclricos para fins de geração de energia elétrica (art. 20, s 1", da constìtuição Federal).

¡ 1995 - Foi criado o M.inistério do Meio Arnbiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal e, neste a secretaria de Recursos Hidricos, pera Mp n". gl3, de o1rorrg5.
ø 1997 - A Lei n" 9.433 de 8 de janeiro, institui a Política Nacional de Gerenciamento de
R'ecursos Hídricos e cna o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos. Este
novo modelo da Política cre Gerenciamento tem como pnncípios básicos aqueres praticados
atualmente em todos os países que avançaram na gestão dos seus recursos hídricos, tais como:
(i) adoção da bacia hidrográfica como unidade fisico-territorial de pranejamento; (ii) usos
múltiplos integrados; (iii) reconhecimento da água como um bem natural finito, vulnerável, e

de valor econômico; (iv) gestão descentralizarìa e participativa. Esta lei apresenta as bases

legais para outorga e cobrança pelo uso da água, como também para a liscalização e as

sanções pelo seu uso indeviclo.



9.4.2 - Sistema Nacional Integrado de Gestão dos Recursos Hídricos

A Lei, 9.433 de 8 de janeiro de 1997, instituiu o Sistema Nacional de

Gerenciamento de Recursos Hídricos que tem como objetivos.

i) coordenar a gestão integrada das águas;

ii) arbitrar administrativamente os conflitos relacionados com os recursos hídricos;

iii) implementar a política nacional de recursos hídricos;

iv) planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a recuperação <los recursos híctricos.

v) promover a cobrança pelo uso dos recursos hidricos;

A base do funcionamento desse sistema é a Lei Federal e o conjunto de Leis Estaduais
promulgadas a partir de 1991, composto por.

i) uma estrutura federal, compreendendo um conselho Nacional de Recursos Hídricos e sua

secretaria Executiva, (Secretar.ia de Recursos Hídricos, do Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal);

ii) uma estrutura a ser implantada por bacia hidrográfica em qre o rio principal é de dominio
federal oomposta pelo comitê de Bacia Hidrográfica e pela Agência de Água, ambos
organizados segundo a legislação federal,

iìi) estruturas estaduais compostas por conserho Estadual de Recursos Hídricos, o órgào
gestor cle recursos hídricos, os comitês de Bacias Hidrográficas e as Agêncìas de Bacia.

A implantação do Sistema deverá ser negociada com base nas articulações entre: o

conselho Nacional e os conselhos Estaduais, entre a secretaria de Recursos Hídricos e os
órgãos gestores estaduais; entre os Comitês de Bacias de ¡ios de dornínio fetleral a os Comitês
Estaduais em sub baoias afluentes a este rio e entre as Agências de Água e as Agências de
Bacias estaduais.

BARFIT & PolvfPEU (1987) alertam para o rato de que nessa estrutura coexistenr e se

sobrepõem o sistema federativo brasileiro e o sistema nacional de gerenciamento de recursos
hidricos o primeiro prevê a união e as unidades Federativas autônomas, com águas de

domínio federal e estaduais, e o segundo considera o gerenciamento integrado dos recursos
hídricos por bacia hidrográfi ca. Enfatiza que o grande desafio organizacional e porítico -
administrativo é lazer com que o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos
funcione de forma eficiente e eficaz, conciliando-se com o sistema federativo.

t40



9.5 - Experiência no Estâdo do Rio Grande do Norte

As questões ambientais do Estado do Ricl Grande do Norte sempre foram tratadas
pelo Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, (IDEC), atuarmente IDEM,\
órgão vincurado à secretaria de planejamento do Estado, (sEpLAN). sob o título ..I_egisração
Ambientar do RNr" foi publìcada em lggg uma coretânea das normas vigentes que disciplinam
a atividade ambiental no Estado e que de uma certa forma incicre no tratamento das questões
dos recursos hídricos, compreendendo Leis e Decretos.

9 5 1 Leis Ambientais que Antecederam a Legislação Estadual cros Recursos Hídricos.

LEI rf 5'147, tle 30 tre setembro tle 1982 - Dispõe sobre a politica e o Sistema
Estaduais de Controle e presewação do Meio Ambiente, e dá outras providências.

LEI l,Í' 5.743, de 30 tte ¡lezembro tle Igt. _ Disciplina proibição de uso de todoterritório do RN para depósitos cle lixo atômico.

LEI rf 6'367, tre 14 de janeiro de 1993 - Institui o prano Estadual de Recursos
Hídricos, e dá outras providências,

LEI ÌV 6' 504' tre !' tre dexemhrat tte tg93 - proibe a qr.reimada cre cana-de-açúcar
num raio de l.000 (mil) metros de distância da periferia cras cidacres.

f-EI 
^¡,6.621, 

de 12 tte julho tte 1994 _ Dispõe sobre o conrrole da polLrição
sonora e condicionantes do meio ambiente;

LEI lV tt.67S, de 2l dejutho ¡le 1994 - Clria o Funclo Estadual de preservação do
Meio Ambiente çFEPEMA) e clá outras providências.

LEI Ìf 6.769, de lI de maio ¡le 1995 _ Dispõe sobre a política floresral do Estaclo
do RN e dá outras provi<lências.

LEI Ar' 6.90s, tle 0 r tre jurho tre 1996 - Dispõe sobre a porítìca Ëstadual cre
Recursos Flídricos e institui o siste¡na Integrado de Gestão de Recursos Hidricos - siGERFl, e
dá outras providências

LEI Ì'r 6.9s0, tre 2r) tre agost, tte 1996 - Dispõe sobre o prano Estaduar de
Gerenciamento Costeiro e dá outras providências.

DECRETO *" g'600, tle 03 tle março de rgg3 -Aprova o regulamento cra poritica
e sistema estaduais de controle e pr.eservação clo meio ambiente

t4)
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DECRETq Iv 9.100, de 22 ¡le outuhro de I9B4 - Enquadracursos e reservatórios
d'água do Estado na classificação estabelecida na portaria no 13, de r5 dejaneiro de 1976, do
Mìnistro do Interior, e dá outras providências.

DECRET, rf 10.388' tle 07 tte junho de r9g9 - Aprova o prano de manejo do
Parque Estadual das Dunas de Natal.

DECRET0 Ìv 10.s82, de 06 de março de 1990 _ cna o sistema de controle
ambiental e sanitário do litoral (SCAL), e dá outras providências.

DEC.RET, 
^r 

I0' 683 tte 06 tle junho tre 1990 - cna a Área de proteção
Ambiental (ApA), e dá outras providências.

DECRETO N 12.620, de t7 de maio tle l99S _ Cna a Á¡ea de proteção
Ambìental (APA) Genipabu, nos municípios de Extremoz e Natar e dá outras providências.

DECRETQ 
^r 

I3.2rI, de 09 tre jøneiro de 1997 - prorroga a suspensão de
licenciamento de construção na Zona Costeir.a, e dá out¡as providências.

LEI COMPLEMENTAR N. 140, ,e 26 de juneins de 1996 - Regulamenta os
artigos 150 e 154 da constituição estadual e dá outras providências.

9 5 2 Histórico da Gestão dos Recursos Hídricos no Estado do RN e Atual Arcabouço
Jurídico e Institucional

''radicionalmente 
a política de Recur.sos Hídricos na região norcleste retrata a

intervenção do poder púbrico recreral no setor. Esse quadro se mantém ao longo de várias
décadas e se caracteriza por uma aclministração centralizaclora e lÌagmentada.

O período de 1825 a 1g30 foi ma¡cado por uma prolongada estiagem que
impulsionou o início das obras de açudagem no semi-áricro nordestino. Em 1g3 l a Regência
Trina autorizou a abertura de fontes artesianas profundas. Na primeira metade do século, com
a criação da Inspetora de Fiscalização de obras contra as secas (IFocS), posteriormente
t¡ansformada em Departamento Nacional de obras contra as Secas (DNocS ), até a década
de setenta limitou-se apenas â ampliar a oferta hícrrica, através da construção de açudes,
construidos at¡avés do barramento no leito dos rìachos e rios. Em rg5g com a criação cra
superintendôncia cre Desenvorvimento do Nordeste (SITDENE ), o Estado do Rio Grande do
NoÉe passou a incruir como obras de infi'a-estrutura-hídrica a oonstrução de poços tubulares,
arravés cle convênios celebracios entre a S LIDENE e o goverÌìo cio Estacro, na época através cra
companhia de riguas e Solos (cASoi- ), posteriormente denominada de companhia de
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Desenvolvimento e Recursos Minerais do Rio Grancle do Norce (cDMiRN). A partir do início
da década de setent4 houve um maior incentivo dos programas governamentais que tinham
como objetivo a construção e a instaração de poços tubulares com a finaridade de supnr a

demanda humana e animar de água em fu'eas nunca antes beneficiadas, que se encontravam
distantes dos açudes púbticos ou rios. Do ponto de vista mercadológico, a construção de

poços, era dominada pelo governo, através do DNocs e da cDM/RN, principarmente devido
a inexistência de empresas privadas atuando em perfurações nos terrenos oristalinos.

Enlre os anos de 1960 a 1994 a CDM/RN perfurou em todo o Estado cerca de

7000 poços tubulares de modo que nesse periodo não houve a interação com as outras tontes
de abastecimento contribuindo para uma subutilização dos recursos disponiveis.

Apesar dos altos investimentos dos recursos fecleral e estadual na tentativa de

ampliar as ofertas hídricas, os resultados dess¿r forma de administração mostram que o
aproveitamento dos recursos hidncos sempre loi realizado de lorma a servir aos interesses

privados ou da circunstância política, gerando uma falta de gerenoiamento integrado que

envolvesse o uso múltiplo dos recursos hídrìcos e uma participação efetiva dos us.ádos.

Essa visão limitada se reflete nos prolongados períodos de estiagem, quando a

única fì,rte de abastecimento o poço ou o reservatórìo (açr"rdes e barragens) que não roi
gerenciada de forma proativa gera a insustentabilitlade desses recursos ao atendimento clas

demandas, instalando-se situações caóticas, afetando principalmente a saúde das populaçoes

atingidas pela escassez, iá que nestas situações o abastecimento d,água ocon.e através de

carros pipas, condutores em potencial de doenças de veiculação hídrica.

Em 1994 f'oi elaborado o relatório '?otencialidades Fliclrogeológicas do Estaclo clo

Rio Grande clo Norte", para o projeto Áridas, onde os técnicos da divisão de hidrogeorogia da

companhia de Desenvolvimento de Recursos Minerais do Rio Grande do Norte (CDM/RN),
sugeriram uma definição no papel desempenhado pelos órgãos envolvidos com os recursos
hidricos do Estado, solicitando dos pocieres competentes uma estrutura efetiva e uma política
clefinida.

Em 1995 f'oi criada a Subsecretaria de Recursos Fiídricos e Projetos Especiais,

(SERHPE), posteriormente Seçretaria de Recursos Liíclncos (SERI-IID), onde ibi inicia<lo um
trabalho por uma cquipe tecnica composta por geórogos. engcnhciros civis e agrônomos, cujt.r

objetivo inioial foi colocar sm discussão, a questão da admi'istração das águas, colocando em
prática algumas proviclências urgentes e necessárias ao desempenho tlo próprio trabalho. com
o desenvolvimento dos debates em torno do tema "Gestão cle Recursos ËIídricos,'e inspirando-
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se nos pdmeiros resultados do Gerenciamento Integrado dos Recurso Hídricos no estado do
ceará' notadamente com uma rearidade eoonômica e sociar semerhante ao estado do Rio
Grande do Norte, foram tomadas as primeiras decisões; "o novo modelo', de administração
estadual das águas deveria estar assentado sobre o estabelecimento de um arcabouço
institucional, a criação do aparato legal e a elaboração do plano Estadual de Recursos
Hídricos.

Dentro deste contexto foi analisada a situação do Estado, e verificou-se uma
administração desorganizada com interrerência de v¿irìos órgãos e conseqüente superposição
de atividades na área dos recursos hídricos, gerando uma administração inoapaz de implantar
um gerenciamento efetivo de um Estado com 90% do seu território em condição de semi-
aridez.

Diante desta situação a implementação de uma adequada po.lítica de gestão das
águas adquire um valor estratégico e, consequentemente , um dever do poder público. Neste
sentìdo, foi criado um aparato jurídico institucionar através da Lei 6.90g, aprovada em 0l de
julho de 1996, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hidricos e instìtui o Sistema
Integrado de Gestão de Recursos Hídricos (SIGERH).

É uma lei de trinta artigos, resultado de um minucioso estuclo das leis de outros
estados, como o do ceará e de são pauro, adaptada à reariaacre clo Est¿do, que derine como
objetivos: o planejarnento, desenvolvimento e gerenciamenlo de forrna integracra,
descentralizada e particìpativa no uso múltipro, controle, e conservação dos recursos hidricos,
assegurando clue a água seja utilizada em padrões de quantidade e qualidade satisfatória. os
instrumentos de política e gerenciamento està. definicros no art.4, e compreencre: o plano
Estadual de Recursos Hídricos, ('ERH), o Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FUNERII),
a outorga do Direito de uso dos recursos hídricos, o Licenciamento de obras Hídricas, e a
Cobrança pelo Uso da Água.

/ PBRH - aprovacro por lei, estabelece as criretrizes gerais sobre o aproveitamento
dos recursos hidricos e será revisro e atualizado a cada quatro anos e inserido no prano

Plurianual de Desenvolvimento do Estado, de roma a assegurar a integraÇào setorial em seus
aspectos sociais, econômicos e ambientais.

" F{JNEIìH - constitui o suportc financeiro da política estadual de recursos
hídricos os recursos financei¡os do FLTNERFI deverão ser depositados em conta
específica aberta em Banco oficial e movimentada através do seu gestor. são clerinidas as
segr-lintes aplicações para com os recursos do F.UNERII:
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- realizaçã,o de planos, programas, projetos e pesquisas com vistas ao

desenvolvimento, conservação, uso racional e sustentável, controle e proteção dos recursos

hídricos superficiais e subterrâneos;

- execução de obras e serviços com vistas ao desenvolvimento, conservação, uso

racional e sustentável, controle e proteção dos recursos hidricos superfìciais e subterrâneos;

- programas e estudos com vistas à capacitação de recu¡sos humanos, pesquisas e

desenvolvimento tecnológico de interesse da gestão dos recursos hídricos;

- implementação das atividades de gestão dos recursos hídncos dos órgäos

participantes do SIGERH.

/ Outorga de Direito de Uso da Água

A possibilidade de concessão do uso e exploração de um manancial decorre do

Código de Águas de 1934. Atualmente, a outorga é vinculada à jurisdição das águas. No

estado do Rio Grande do Norte foi regulamentada pelo decreto 13.283 de 22 de março de

1997, que norteia princípios fundamentais, como: (i) prioriclade para o abastecimento humano;

(ii) o aceso a água constitui direito de todos para as primeiras necessidades da vida; (iii) a

distribuição da água no terrìtório do Rio Grande do Norte obedecerá a critérios sociais,

econômrcos e ambientais, (iv) o uso da água será oompatibilizado com as políticas fèderal e

estadual de desenvolvimento urbano e rural.

/ Cobrança pelo uso da água

f)e acordo com o Cap. II, art.l6 a cobrança pelo <lireito de uso da água, superfìcial

ou subterrânea, é um instrurnento gerencial e de planejamento da política estaclual de recursos

hídricos que visa conferir racionalidade ao uso e a valorização econômica dos recursos

hídricos. É o elemento de maior impacto na implementação da legislação de recursos hidricos

no Brasil, O princípio que rege a cobrança é o equilíbrio entre a oferta e a demanda,

consequentemente este equilíbrio de mercado é um forte instrumento para evitar o desperdicio

e induzir ao aproveitamento racional dos mananciais.

O regulamento estabelecerá os procedimentos relativos à cobrança pelo direito de

uso da água, a ser implemenrada, de fbrma gradual, de acordo com condicionamentos

econômicos e sociais dos usuários dos recursos hídricos. O cálculo do custo da água, para

efeito de cobrança, considerará.

(i) a classe de uso preponderante em que for enquaclrado o corpo tle água objeto do uso,



(ii) a função social e econômica da água;

(iii) as condições sócio-econômicas dos usuários,

(iv) o grau de regularização assegurado por obras hidráulicas

(v) a operação e manutenção da inf¡a-estn¡tura hidrica e amortização do investimento
realizado.

No caso de utilização de corpos de água para diluição, transpofte e assimilação de

efluentes, os responsáveis pelos lançamentos ficam obrigados ao cumprimento das normas e

padrões relativos ao controle de poluição clas águas.

As obras de uso múltipro, de interesse comum ou coletivo, teräo seus custos

rateados por todos os seus beneficifuios di¡etos.

9.5.2.1 - O Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos

O Sistema Integrado de Gestão dos Recursos Hídricos (SIGERH), regulamentado

através do Decreto no 13 2g4 de 22 de março de lgg7, compreende os seguintes órgãos

condutores da Política Estadual de Recursos Hídricos: o conselho Estadual de Recursos

Hídricos (CONERH), os Comitês de Bacias Hidrográficas e a Secretaria de Recursos Flídricos
(figura 9. l).

e conselho Estadual de Recursos Flidricos (coNERH) , constitui a instância maior de

deliberação do sistema integrado de gestão dos recursos híclricos do Estaclo e compete às

seguintes atribuições:

i) aprovar e acompanhar o Plano Estacfual de Recursos Hídricos,

ii) estabelecer os critérios e diretrizes que orientam a Politica Estadual de Recursos Hídricos,
iii) promover a articulação entre os órgãos estaduais, federais e municipais e a sociedade civil
no encaminhamento da polítioa estadual de recursos hídricos;

iv) deliberar sobre a criação de Comitês de Bacias Flidrográficas;

arbitrar, em grau de recurso, os conflitos existentes entre bacias hidrográIicas ou entre usuários

de água;

v) estabelecer critérios gerais para cobrança pelo uso dos recursos híclricos;

vi) deliberar sobre a criação e luncionamento das agências de Bacias Hidrográtìcas;

vii) deliberar sobre as questões que lhe tenham sido encaminhadas pelos comitês de Bacias

I{iclrográficas

t4ó
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o comitês de Bacias - órgãos colegiados de atuação descentralizada e têm
i) congregar os usuários de água das bacias hidrográficas;
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ii) atuar junto ao conserho estaduar de recursos hídricos - coNEHR,
I

iii) colaborar com o poder público na administração dos Recursos Hídricos do Estado do Rio
Grande do Norte.

o Secretaria de Recursos Hídricos, (SERHID) - é o núcleo gestor que constitui a instância
executiva maior da política estadual de recursos hídricos, regulamentada através do decreto
13'285 de22 de março de 1997,cujo organograma atual está apresentad o nafigura.9.z.

do Rio Grande do Norte
Fonte: (CASTRO,2000)

por objetivo



COORDIìNADORIA DÞ] tNIIìA-TS1'RU'I'RA

Figura 9.2 - Estrutura organizacional da Seoretaria dos Recursos Hídricos do Estatlo do Rio
Grande do Norte
Fonte: (SERHID)

9.6 - Estrâtógi:rs Pnra a lmplernentação rla Gestllo das Águas sul¡terrâ¡rc¡s no curso
Infenior da B¿cia do Rio Ðoce

o gerenciamento dos recursos hidricos além cre envolver um conjunto de

procedimentos integrados de planejamento e administração, requer o conhecimento da unidacle

hidrográfioa, sob vários aspectos, tais como: a sua conclição sócio-econôrnica, seu

condicionamento tìsico (geologia, clima, hidlologia, hidrogeologia), uso e ocupação do solo,

ofèrtas e demandas dos recursos hídricos e os anseios dos usuários.

o quaclro 9.2 resume o que rtri levantado na bacia do Rio Doce e a partir deste

cliagnóstico preliminar associado ao arcabouço jurídico e institucional existente no Estaclo do

Rio Grande do Norte foi possivel elaborar algumas sugestões para o início da implantação cle

um sistema de Gerenoiamenro Integraclo dos Recursos Hídricos na bacia estudada. o
diagnóstico realizado indicou o seguinte quadro:

Norm¿lrnente ao se constatar os problemas gerados pelo m¿il uso dos recursos

nelturais, os setores envolvidos com a problemática tendem a querer sanar de imediato o efèito.

No entanto, tem-se verificado que os ¡nelhores resultados provôm de metlidas qr-re envolvam a

socicdacle lazcndo-a ser partiùipativa no processo.
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Quadro 9.2 - Resumo do diagnóstico realizado na Bacia do Rio Doce

Elevado potencial hídrico subterrâneo,
concentrado principalmente no curso
inferior da bacia, com águas de cxcelente
qualidade;

Apenas 10o% da área da bacia apresenta

problemas com escassez, concentrado no

seu curso superior;
Relevante produção de fi'uticulturas,
(côco, banana" caju, manga" acerola e

produtos hortigrangeiros, sendo

referencial de abastecimento para o

comércio local),
Concentra as indústrias de maior porte do
Ëstado do RN;

Solos com grancie potencial para o
desenvolvimento clo cultivo da

fruticulturas;
Se t'az presente o ano inteiro, as I'ontes de

energia solar e eólica;

Região com expressivo visual
paisagístico, representados pelas dunas,

rios, lagoas e mar, em processo de

desenvolvimento turistico;
Temperaturas estáveis (24,4" a 26,5'),
dtrÍante todo o ano.

Compreende parcialmente cinco
municípios, com estruturas de escolas,

secretarias de edr.rcação e saúcle, para

âtuar nos programas de educação

ambiental.

Desconhecimento, por parte dos

usuários, do potencial hídrico subterrâneo

e dos efeitos impactantes a que estão

submetidos. por pañc dos usrrários.

Falta de saneamento básico;

Desperdício de água no curso inferior da

bacia;
Lançamento de lixo diretamente no sokr

em vários pontos da bacia;

Execução de obras hidricas (barramentos,

poços tubulares, desvios dos cursos de

ågua), sem a licença prévia do órgão
gestor dos recursos hídricos;

Falta de dados hidrometcoroltigicr.rs:

Falta de monìtÕramento dos oorPos

d'água;
lncidência de doenças de veictrlação

hídrica, esquistossomose, cólera, hepatite
viral e verminoses.

Fonte: (CASTRO. 2000)

De acordo com os exernplos de gerenciamento dos recursos hídricos no mundo,

tem-se constatado q¡e os modelos que f'orarn bem stlcedidos adotaram, inicialrnente, a

conoepção de que os assuntos sobre a água deveriam ser tratados jr,rnto aos seus usuários,

tendo a bacia hidrográhca como unidade de gestão e leis aplicáveis.

o modelo brasileiro vem adotando estes princípios e no caso particular do Rio

Gran<le rlo Norte existem exemplos de algumas bacias hidrográ1Ìcas que estão correspondendo

positivamente, principzrlmente no que se refere a participação dos usuârios neste pfocesso
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No caso específico da Bacia do Rio Doce, com diversidades crimáticas e sócio-
econômicas, bem caracterizadas, torna-se necessária a representação dos anseios da

população, através das associações dos usuários de água e comitês de bacias. Junto a esta

estrutura é indispensável a implementação das licenças dos poços tubulares e da outorga do

direito de uso da água subterrânea.

9.6. I - Associação dos Usuários

São organizações livremente criadas pelos usuários cle um determinaclo corpo

d'água sem fins lucrativos, com prazo de duração indeterminado e com responsabili<iacle fiscal
perante os Governos Federal, Estad.al e Municipal. É uma entidade autônoma, criada e

organizada democraticamente, sem nenhuma vinculação político-partidária e isenta de qualquer

ingerência do Órgão Gestor dos Recursos Hídricos e de outras lnstituições Governamentais

e/ou Estrangeiras.

Apresentam como objetivos gerais:

(i) desenvolver a capacidade rja bacia para atingir solr,rções integrais e sustentáveis

dos seus problemas de ambiente e saúcle;

(ii) colaborar com o poder público estaduar na administração dos corpos d'água,

para o efètivo controle do f'ornecimento de água aos associaclos, em quantidacle e qualida<ie

compativeis com suas neoessidades;

(iii) defènder os direitos clos associados junto ao poder público, especialmente nas

questões ref'erentes ao atendimento de suas neeessitlades cle água,

(iv) lortalecer a organização, promovendo a etètiva participação de seus

associados em campanhas de educação, levantamento de dados e outras iniciativas clo poder

pirblioo, para a gestão de recursos hídricos, na área de sua jurisclição;

(v) participar de campanrras educativas de preservação ambiental promovidas na

comunidacle; participar da limpeza dos corpos d'água, através dos usuários assooiados à

mesma, contribuindo para a sua preservação, conservação e controle das doenças de

veiculação hidrica e participar cle ativiciacles pzrra fbrmação e funcioname'to do comitê de

B¿rcia. Para alcançar seus objetivos, a associação poderá assumir compromissos formais, conr

entidades públicas ou privadas, sem percier a individualidacle e poder de decisão, (RÊGo.

reee)



9.6, l.l - Estratégias

Mecanismos de particìpação dos usuários deverão ser gerados para fazer com que

as autoridades e os setores representativos da população possam conhecer e decidir sobre os

problemas existentes, as prioridades e os enfoques para resolvêJos.

Deverá ser incluída a exposição de soluções graduais e sustentáveis para resolver

os problemas de ambiente e saúde e a promoção do uso de uma tecnologia compatível com a

realidade e cultura. A finalidade será gerar mudanças de conduta para fazer com cìue a

população adote estilos de vida viáveis que possibilitem que as cidades insericlas na bacia

sejam sustentáveis.

Na estrutura e desenvolvimento dos projelos será consideracla sua projeção a nivel

de gerenciatnento nacional e legional para obter resultados que sirvam como modelo às outras

bacias com problemas similares.

9.6.1 .2 - Metodologia de Implementação

a) Para uma melhor organização da associação é fundamental que seja criado um

Estatuto Social que compreende o regimento interno da entidade, constituindo um documento

sintético, elaborado pela própria comunidade e apresentado em Assernbléia Geral de

Constituição da Associação, para debate e aprovação.

b) instalação de uma Comissão Organìzadora Provisória (COP) com os seguintcs

objetivos:

(i) iniciar o processo de criação da Associação de Usuário de Água;

(ii) elaborar o anteprojeto do Estatuto Social, que deverá ser submetido ¿ì

aprovação da Assembléia Geral;

(iii) elaborar o edital de convocação para a realiz.ação desta Assembléia;

(iv) preparar toda a documentação necessária à constituição cla futura associaçào.

Esta Comissão deverá tirncionar como um colegiado, tomando decisões por

consenso e dividindo as responsabilidades igualmente. 'fodo este processo deverá ser

acompanhado pelo órgão gestor dos recursos hídricos.

De acordo com o Modelo <le Gestão dos Recursos Flidricos adotado pelo Estado

do RN, cabe a Secretari¿r de Recursos Flídricos (SERF{ID), orìentar os membros da Comissão

Organizadora, a fim de que sejam eletuados corretamente todos os passos legais e gerenciais.

para a organização da enticlade, poróm não estará presente à Assembleia Geral de Constituição

da Associação. Ësta será t¡ma das claras demonstrações de qLle a Secretada nunca a<lot¿rá u¡na

l5 t
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postura intervencionista ou tuteladora. Atualmente o plograma de associações de usuários {e
água da SERHID, orienta que sejam seguidas as seguintes providencias:

a) através de uma Assembléia Geral de Constituição da Associação dos Usuários de Água será

escolhido o seu presidente;

b) aprovado o Estatuto Social o presidente proclamará constituida a associação e convìda os

presentes a procederem a eleição dos membros da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal;

c) concluída a votação e apuração dos votos, o presidente da Assembléia proclamará

nominalmente os eleitos, indicando os respectivos cargos e declara-os empossados;

d) está ofrcialmente constituida a associação, investidos os membros cla Diretoria Executiva e

do conselho Fiscal, registrados em ata , podendo a Assembléia ser encenada. A ata cleve

ser subscdta por todos os presentes. A SERHID expedirá um ..CERTIFICADO DE

CREDENCIAMENTO", admitindo-a otìcialmente como inrerloourora válida junto ao

Governo do Estado;

e) constituída a associação, o passo seguinte será a preparação da documentação da enticlade

objetivando o seu perfèito funcionamento o regìstro da Associação deverá ser leito no

cartório da cidade, no livro "B - Das Pessoas Jurídicas", que deverá ser pleiteado pelo

presidente da entidade, em requerimento lormal, anexando a este a cópia do cIC, carteira

de ldentidade, do Estatuto social, da Ata de constituição da Associaçào e a relação de

lodos os membros da Diretoria Executiva e do conselho F'iscal, contendo os nomes

completos, endereços e ni¡mero da carteira de identidade e órgão emissor. Todos os

clocumentos deverão ser apresentados sem rasuras ou emendas. Nessa fase a SERFiID

poderá prestar as orientações necessárias;

f) se algum trabalho da assocìação não lor inteiramente voluntário e a enticlade tiver t¡ue

admiti¡ um único emprego, deverá passar a recolher INPS, FGTS e plS, apresentar Relação

Anual de Infbrmações Sociais - RAIS, preencher Ficha de Registro de Empregados - FRE

e organizar os arquivos dessa documentação;

g) a diretoria deverá solicitar a inserção da associação na Receita Federal clo Estaclo para

obtenção de sua inscrição no Cadastro Geral cle Contribuintes - CGC;

h) A associação ctiada, independentemente do seu pclrte, deve contar, obrigatorianrente, com

livro oaixa, livro de matrícul¿ dos associados e livros de atas das reuniões de Diretoria.

Conselho Fiscal e Assembléias Gerais,

i) concltrída a fase documental, a diretoria deve concentrar scus esf'or'ços no aparelhzrmento

da entidade para o seu normal ftrncionamento.
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dos recursos hídricos

implantação de uma

Figura 9.3 - Unidades básicas de apoio ao gerenciamento integrado dos recursos
hídricos na bacia do rio Doce
Fonte: (CASTRO,2000)

9.6.2 Comitê de Bacia
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A atual politica de recursos hídricos contempla como principal estratégia a

descentralização das decisões e ações, sendo os comitês de bacia sua maior expressão. Estes

comitês visam a gestão e definição de políticas regionais de recursos hídricos e tem como

diretriz definir as prioridades para a sustentabilidade ambiental da bacia.. Os resultados das

discussões regionais deverão gerar o plano da bacia. Os comitês são constituídos por

representantes dos municípios, estado e sociedade civil.

OLIVEIRA (1998) trata da experiência da implantação de um processo de gestão

ambiental dos recursos hidricos, na Bacia do Mogi-Guaçu e do Pardo, SP, em que as águas

subterrâneas é o recurso estratégico.

No Brasil, as regiões onde as águas subterrâneas têm essa importância, requerem

maior habilidade, com relação à implementação de programas especificos de planejamento e
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gestão para estes mananciais, devido o vácuo institucional, consequentemente são raros

comitês de bacia que priorizam a gestão para estes recllrsos.

Essa situação, propicia o extrativismo das águas subterrâneas nos setores pnvado e

pírblico, de modo que qualquer indústria, condomínio, irrigante ou indivíduo pode perfurar um

poço na sua propriedade sem nenhunl controle federal, estadual ou municipal e,

freqüentemente, sem tecnologia apropriada. Em conseqúência, aumentam o risco de

contaminação, as interfèrências indesejadas e as super-explotações de água nos aqüíferos. No

caso do comitê do Mogi-Guaçu (CBH-Mogi), loi um dos primeiros do Estado de São Paulo a

priorizar as águas subterrâneas como recurso estratégico e agir nesta direção. Tal experiência

relatada por OLIVEIRA ( 1998), mostra que mesmo o estado de São Paulo dispondo de uma

legislação de águas subterrâneas (lei n." 6.134/88), os primeiros desafios já estão sendo

revelados, na implementação dos comitês de bacias direcionados para as águas subter¡åneas.

Como exemplos são citados a assimetria de informação e o desnivelamento técnico e

institucional entre os participantes, principalmente do poder público estadual, no que tange aos

processos decisórios.

O estado do Rio Grande do Nor1e, ainda não dispõe de uma legislação para as

águas subterrâneas, embora já esteja contemplada no Programa de Gestão dos Recursos

Hidricos Estadual. No entanto" isto não impede a criação de comitês direcionados para a

gestão destes mananciais.

Com base no diagnóstico realizado no âmbito deste trabalho, sugere-se algumas

prioridades para discussões no Comitê da Bacia do Rio Doce (CBRD).

Tendo sido instalado o comitô poderão ser inicialmente realizaclos alguns fcrrtLns

que tratem dos seguintes temas:

(i) realidade sócio-econômica da bacia,

(ii) a potencialidade do aqüífèro Barreiras, sua importâncizr como insumo básico no

desenvolvimento regional e os impactos de uma super-cxplotação;

(iii) cornportamento das ofertas e demandas do aqtiífèr'o;

(iv) a fòrma que está sendo ooupado o solo, as principais lontes de contaminação e seus

impactos nas águas subterrâneas;

(v) incidência das doenças de veiculação hídrica na bacia.

(iv) os usuários do respectivo aqüifero;

(v) a Polítioa Estadual de Gestão dos lìecursos Hidricos e o tLnoionamento do Sisterna

lnlegrado de Gestão dos Recursos hidricos (SIGERFI),

I54

os
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(vi) a legislação estadual cie recursos hídricos

A realização destes fóruns possibilitará ao comitê conhecer o comportamento da

área sob os principais aspectos que interfèrirão nas tomâdas de decisões e servirá de base para

a elaboração do Plano de Gestão da Bacia. Recomenda-se, que na sede do comitê, no cufso

inferior da bacia, disponha de todas informações e dados para consulta dos setts usuários.

9.6.3 - Concessão de Licença Para Construção de Obras de Infra Estrutura Hídrica

ODecretoN'13.283,de22demarçodelgg7,emseuArt23constaquesem

prejuízo de outras licenças exigíveis, dependerá de licença prévia da Secretaria de Recursos

Hídricos (SERFIID) a implantação, ampliação e alteração de projeto de qualquer

empreendimento que demande a utilização de recursos hídricos, superficiais e/ou subte¡råneos-

bem como a execução de obras ou serviços que alterem o seu regime em qtÌantidade e /ou

qualidacte. A licença prévia será expedida, mediante parecer técnico, após exame dos

dooumentos de que trat¿r o artigo 28 deste regulamento, autorizando a implantação de obra ou

serviço cle olèrta hidrica, <le acorclo com as especifìcações do projeto aprovado'

NabaciadorioDoceasprincipaisestruturashidrâulicasconsistemempoços

lubulares e cacimbões. No curso inferior estas obras captam água do meio por-oso, (aqiìilero

Bareiras). 0 poço tubular ou cacinlbão deverlr ser coûstruído atendenclo as normas técniclts

características cle uma obra de engenharia geológica, hidrátrlica e sanitírri¿r' Neste sentido

sugere-se que as seguintes informações tàçam parle do plocesso de recluedttenLo da licença cla

obra:

l) tnforrnnções sobre o empreendimento:

l. t) Identificação cla empresa responsável pela perfüração clo poço, e do responsítvel técnico

de nível superior com seus respectivos registros do CREA e ART da obra;

1.2) Finalidade da obra;

L3) Beneficios a serem alcançaclos

2) Inform:rções sobre a área do projeto:

2. l) situação em relação a bacia hidrográfica, municípios, núcleos Ltrbzrnos;

2.2) situação em relação a corpos de água superhoiais,

2.iì) situação em relação a lagoas de estabilização, postos de con.rbustívet; cernitérios' Iixões,

distritos industriais, áreas irrigadas, fossas e outras f'ontes potsnciais de polr,rìção;

2.,.1) oroqui com er localização do poço, col¿r do terreno e coordenadas geográfìcas

J) lnformrtções H irJ rogeológic:ls:



3.1) levantamento de poços existentes e respectivas vazões extraídas, no local

circunvizinhanças;

3.2) estimativas de parâmetros hidráulicos do aqüífero a ser explotado

3.3) em caso de grandes projetos (abastecimento público, indústrias ou irrigação), indicar.

número de p<lços previstos, distância entre os poços, e interlerências previstas;

3.4) para os poços que serão utilizados no abastecimento público, deverão ser apresentadas as

Áreas de Proteção de Poços, (APP5), cujas normas técnicas deverão constar na legislaçào

das águas subterrâneas;

4) Informações sobre a obra de captação:

4. 1) estimativa da profundidade do poço;

4.2) método de perfuração a ser empregado;

4.3) diâmetro de perliração;

4.4) estimatìva da vaz.áo clo poço;

-{ 5) previsào da coluna liLológica:

4.6) previsão da provável posição dos niveis estático e dinâmico.

4.7) caracTerização da natureza e previsão da granulometria do pré-filtro;

4.8) tipo, diâmetlo e estimativa de levestimento de tubos lisos e filtros;

4.9) indicação do trecho previsto de cimentação sanitária,

4.l0) inclicação do tipo c1e desinf'ecção do poço;

9.6.3. I - Especificações Técnicas e Construtivas
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No médio e baixo curso da bacia, (aqüífero Balreiras), loram identificadas

expressivas variações litológicas, nas fìchas técnicas dos poços, nesse sentido recomenda-se

que as amostras dos estratos perfurados, devam ser coletadas a cada 2"0 metros ou a cada

mudança litológica.

i) A larna de perfur-ação nos poços perluraclos pelo rnétodo rotativo com cilculação direta deve

ter seus parâmetros fisicos e químicos controlados durante os trabalhos, com a t.inalidade de

evitar danos ao aqiríf'ero e lacilitar a limpeza do poço.

ii) Quando os poços tbrem locados em áreas urb¿rnizadas, verìfìcar nos poços já existentes a

possível presença de nitrato.
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iii) O desenvolvimento do poço deve ser efetuado através da combinação de métodos de

acordo com as características do aqüifero, até que a turbidez e concentração de areia atinjam

limites admissíveis.

iv) Os testes de bombeamento devem ser realizados com equipamentos adequados, evitando a

utilização de compressor de ar comprimido. Recomenda-se os seguintes cuidaclos:

- para tàcilitar a medição de niveis durante a execução dos testcs. sugere-se que seja instalada

trma tubulação-guia de /o"até a profundidade destinada à câmara de bombeamento, que poderá

ficar clefinitivamente instalada para monitoramento do poço;

- a duração do teste de bombeamento deve ser no mínimo de 24 horas;

- no caso dos testes escalonados devem ser realizados em etapas de mesma cltrração, com

vazões progressivas, em regime continuo cle bombeamento. mantendo-se a vazão constante em

oada etapa.

vi) A coleta de amostras de água para análise fisico-quimica deve ser re¿tltzada durante a

execução dos testes de bombeamento, em tiascos de pelo menos um litro devidantente lavado

com água do poço. As amostras para análise bacteriológica devem ser coletaclas em lrascos

esterilizados fornecidos por laboratório de análises. O período entre a coleta e a entrega no

laboratório não deve ser superior a 24 horas.

vii) Conclr.ridos os testes de bombe¿rmento, cleverá ser feita a cimentação sanitár'ia,

compreendida no espâço anular entre o tubo de revestimento e a parede de perturação

O cliagnóstioo da bacia do rio Doce car'¿rcterizou que o abastecimenlo público

através de poços tubulares é a lbnte mais segura, tendo em vista zr garantia da ofefia e que os

corpos d'água superFrciais são regularizaclos através do sistema aqùifèro Dunas/Barreiras.

O perfil sócio econômico do Estado do Rio Grande do Norte realizado pelo

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E N4EIO AMBIENTE (IDEMA, 1997), mostrou

que dois dos municipios que estão inseridos na bacia do rio Doce, estão entre os municípios

que apresentaram maior crescimento populacional. O município de São Gonçalo do Amar¿rnte

com urna taxa <le crescimento populacional de 4,56%o ao ano é o lercciro municipio na

classifrcação da análise da clensidade dernográfìca apresentanclo 211,14 ha|>.lkni O municipio

de Extremoz com uma taxa de cresoimento populacìonal de 3,58% ao ano, apresenta-se na

sétima posição entre os 150 rnunìcípios quando analisado sobre o aspecto da densiilade

demográlìca corn 131,66 hab./km2.

No entanto, à medida que aumenta o crescimento populacional há

consequerìfenÌerìle um aumento das t-ontes clispersas de contamìnação, qr"re diz respeito às
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fossas sépticas e esgotos, já que estes municípios não dispõe de saneamento básico. Foi

verificado no curso inferior da bacia, que embora os teores de nitrato em muitos pontos do

aqüífero não tenham atingido niveis elevados, a tendência gera.l observada é de aumento.

Trabalhos rea-lizados na grande Natal, com características hidráulicas semelhantes as da área

citad4 (CASTRO, 1994) e (MELO, 1995 1998)" tem revelado que o número de poços

contaminados por nitrato não têm cessado de orescer.

Portanto, restringir o uso do terreno em torno dos poços de captação para o

abastecimento público, constitr,ri uma das formas de se evita¡ contaminações ìndesejadas. Os

primeiros trabalhos cientificos que estabelecem estas áreas de proteção datam da década cle

túnta, (KNOR, 1937 apud SCHILEYER et al. 1992) e as primeiras experiências loram na

Europa no século passado.

Nos Estados Unidos para assegurar a qualidade da água bombeada em poços ou

bateria de poços para âbastecimento público, foi criado o Programas de Proteção de Poços

(Wellheacl Protection Program), PPP, atr¿vés de emendas ao Safe Drinking Water Act

(SDWA), em junho de 1986. Este programa visa delinear as denominadas "áreas cle proteção

de poços" (Wellhead Protection Areas), APP, para todas as obras cle captação da rede de

abastecimento público daquele pais. As emendas de 1986 requisitam de cada estado anlericartu

a preparação de unl PPP, designarn o United States Environmental Protection Agenc)/

(U.S.EPA) o órgão responsável pela orientação técnica no clese nvolvimento do PPP e

estabelecem o priøo de 3 anos para ¿ sua apreserìlação (CLEARY, 1992).

Porém, diante da constatação dos indícios de contarninação das åguas subtenâneas

na região será de relevante conveniência a inserção das detineações das denorninadas á¡eas de

proteção de poços para todos as unidades de captação de águas subterrâneas destinadas ao

abastecimento público. Estas áreas de proteção poderão lazer parte da documentação dos

requerimentos de licenças para a construção de poços. O quadro 9.3, mostra os exemplos de

aplicações de métodos cle delineamento das Áre¿s <le Proteção de Poços (APP) e locais onde

f'oram utilizaclos.



Raio Fixo Arbtnirio

R.aio Fixo Calculado

93-
PARA DELINEAçAO D.dS .APPs

Formas V¿riadas Simplifi cadas

Métodos Aùalíticos

Mapcamento Hidrogeológico

de métodos de delineamsntos de App

Modclos

Fonte: (Traduzido e modilìcado de U.S.EPA, 1988 apud CLEARY, 1992)

9.6.3.2 - Metodologia Para a Expedição de Lìcenças para Obras Hídrioas

LOCAIS ONDE FOR¡.M UTILIU\DOS

Nebraska, Flórida, Cape Co4 Massachusctts

A expedição de licenças para obras hídrioas no Ëstado do Rio Grande do None

compleende o seguinte processo de ttamit¿ção:

O requerente solicita a outorga, em f'ormulário padrão adequado ao seu uso, sob

protocolo do Órgão Gestor (atualmente secretaria de Recursos Hídricos), que encaminha à

coordenadoria de Geslão de Recu¡sos Llidricos (coGERI-Ð, para instrução do processo e esta

por sua vez encaminha à subcoortienadoria de Planejamento (SUpL.AN). urla análise

preliminar <1o pleito é realizacla e nesta fase é verificado se o processo consta apenas cle uma

consulta ou se é a licença propriamente dita. Em caso de consulta a supL,AN emite par-ecer

havendo duas situações. se o parecer for favorável a equipe técnica da supLAN encaminha o

processo para a coGHER com os devidos esclarecimentos para a elaboração do projelo, no

caso do parecer ser negativo, a decisão denegatória é comunic¿da ao reqllerente. er,rando se

tratar do próprio requerimento de licença a equipe técnica concluirá se o projeto e os

documentos são satisfatórios ou não para a análise técnica, havendo nesta fase duas

¿rlternativas:

I¡þaq13qlg1þsu f ì c i e n t e s :

Quando o requerimento não apresent¿ìr as inlormações suiìcientes, a COGERLI

através de correspondência solìoita a reformulação do projeto e/otr a complementação das

inlormações

I.nt'orqtqçacs_S u fi ciçl]-!ç!:

Flóridâ, Vermont

Sul da Inglaterra

Cape Cod Mâssâchusetts. Alenanhâ Oriental. Holand¿t

Vcrmont. Connccticut. Cap€ Cod. Mass:tchusetts

Cod- Massachusetts
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No caso da análise prelirninar concluir pela suficiência de informações, a equipe

técnica da ..GERI-I rea,zarâa anárise técnica para a emissão de um p.recer que apresentará,
duas situações.

PêrcselNão Favorável

o parecer técnico ao recomenda¡ a não expedição da licença, será encaminhado acoGERH' que comunioará ao requefente a,ecisão denegatória do se'pedido de licença. Da
decisão denegatória da lìcença caberá recurso administrativo ao conselho Estacruar de
Recursos Hidricos - coNERH" em úrtima instância acrministrativa, no prazo de l5 (quinze)
dias' contados da data da efetiva ciência ao interessado. euando houver interposição defecurso' a coGERH deverá reunir o coNERH, para apreciação da matéria e tomará
provi.ências a cerca das suas deliberações, na quaridade de secretaria Executìva cro conselho.

pa¡çqeJ__EAyAravcl

Nesta condição, o parecer técnico ao recomendar a expeclição, a COGERFI,
expedirá a licença através de portaria que será pubricada no Diário oficial do l.staclo. A fìgura
9 4 apresenta o fìuxograma dos proce,imentos de licenciamento cre obras hi<iráuricas.

9.6.4 Concessão de outorga

9.6.4. l- Aspectos Conoeituais

outorgar significa consentir, aprovar, dar o direito. A out.rga do .ireito .e usodos recursos hídrioos constitui um fbrte instrumento de gestão, pois quando se pratica a
outorga está se permitin<Jo ter o conhecimento e o controre dos múrtipros usos da água. o usodesse instrumento de gestão dos recursos hítrricos requer um embasamento técnico, e
conhecimento dos probremas relacionados a cada bacia hidrogrhfìca. É necessário que exista
um aparato jurídico que estabeleça a orclem de dominância desses recursos hidricos e reafirme
o caráter público e inalienável das águas. Este aparato jurídico contêm as ..normas 

estruturais,,
c¡ue determinam a matriz básica de direitos sobre os recllrsos hidricos. As definições tie
dominialidade e as nlodalidades de outorga de concessões para exploração cre r.ecurs.s hídricos
são as principais normas estruturaìs existentes no Direito Brasileiro em matéria de água.

o fundamento legal das outorgas encontra-se estabelecido no artigo 42 do código
de Águas' cujas normas f'oram conternpladas pera constituição Federal, e consolitladas com alei Federal n',9.433, cle g dejaneiro de 1997
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Figura 9.4 - Fluxograma dos procedimentos para licenciamento de obras hidráulicas
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A lei federal 9 433/9r, no que se refere à outorga do direito de uso da ágra

especifica que a outorga será efetivada por ato da autoriclade competente clo poder executivo

federal, dos Estados ou do Distrito Federal. O poder Executivo Federal deverá articular-se

com os Estados e o Distrito Federal na outorga de águas de bacias sob o domínio lederâl e

estadual, podendo também delegar aos mesmos competência para concecler a outorga em

corpos de água sob o domínio da união, (art. l5).

As ações que envolvem a outorgâ do direito de uso e ljcenciamento dos recursos

no Estado do Rio Grande do Norle, teve início com o Decreto n" 13.283. de 22 de março de

I997, que regulamenta o inciso III do art. 4" da lei n" 6.90g, de l" de julho de 1996. que dispõe

sobre a Política estadual de Recursos Hídricos, e dá outras providências.

De acoldo oom a legislação vigente, a outorga conrère ao usuário o direìto de uso

de cleterminada vazão ou volume de água, de uma l'onte espeoífìca, para um oerto uso, por uûì

período definido, em condições intransferíveis Dentro deste contexto a concessão da outorga

requer uma sisternática de avaliação. A bacia do rio Doce conccntra a maior diversidade de

usos no seu curso infcrior, através da exploração dos poços tubulares e da lagoa de Extremoz.

De acordo com os dados levântados, t'oi vcritlcado que o consumo atual de águas

subterâneas (aqùífero Barreiras), da bacia do rio Doce, é da order¡ <le 21,6 x l0óm3/ano, (

capítulo 8.0). No balanço das entradas e saidas de água no sistema lacusîre foi estimado um

apoúe de água subterrânea para a lagoa de 17 x l06 rn3/ano. considerando este volume e as

retìradas de águas captadas dos poços tubularcs verilica-se t¡ue a clemantla total atual de aguas

subterrâneas, é de aproximad¿mente 38,6 x 106 mr/ano, o ec¡uivalente a 50% das rescrvas

reguladoras do sistema aqüifero l)unas/Barreiras no curso inferior da bacia do rio I)oce.

Sob o ponto de vista das águas subterrâneas (aquífero Barreiras) na bacia

hidrográfica do rio Doce, verilìca-se que há uma necessidade de gerenciamento intensiva,

oonsiderando que as demandas estimadas para o ano de 20'l0 atingirá uma cifra da ordem cle

59,4 x l06 nr'/ano, o equivalente a i0o/o dasreservas regulador.as

Face à relevante importância da outorga como instrumento de gestão. sào

apresentaclas, algumas sugestões que po<lerão 1àzer parte dos procedimentos na sistemática ¿e

avaliação da outorga de águas subterrâneas no curso infèrior da bacia clo rio Doce

9.6 4 2 Outorgas Para os Poços Tubulares Com Finalicfade Para o Abastecinlento Pi¡blico.

Admìnistrados Pelas Finrpresas Concessictnárias
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As outorgas para águas subterrâne¿s serão precedidas pelo processo de

licenoiamento dos respectivos poços de exploração. Em relação aos poços construídos com

antecedência à nova legislação, estes deverão ser inseridos no banco de dados do órgão gestor

através clo cadastro realizado no âmbìto cleste trabalho, anexo 0l e das suas futr¡ras

atualizações.

O abastecimento humano, tanto na legislação estadu¿rl como na feder¿I, é

consideraclo "uso prioritário das águas", fazendo com que seja objeto de uma análise criteriosa.

Na área em questão o consumo atual de água subterrânea (sistema aqüítero

Dunas/Barreiras) destinado para o uso humano é da orclem de 14,6 x i06 m3/ano, sendo que

12,3 x 106 mr/ano, são explorados pelas empresas concessionárias, o correspondente a 5'/%o de

todo o volume explotado do aqùífero llaneiras no curso inferior da bacia

AiualmÒnte os poços tutrrrlares gerenoiados pelas concessionírrias cstùo

concentrados na margem da lagoa de Extremoz (Ponta Glossa), compreendendo uma l¡atcria

cle 07 poços tubulares e no baino de Gratnoré. englobando uIn conjunto de 12 poços

tubulares. O rnaior problema diagnostioado foi a presençzr de iìitrato, no baitro de Grantoré,

que em alguns poços tubulares, os teores já supÒram o limite de 45 rng/L. É rcconrerrclável qrrcr

neste caso o Órgão Gestor dos Recursos Hídrioos exiga como parte dos documentos estuclos

especifroos sobre a evolução dos teot'es de nitrato no local, indioando a fonte e as possíveis

s<lluções do problema. É ,le suma importância que no processo r1o pedido cla concessão d¿

outorga sejam indicadas as áreas de plotegão (APP), desTes poços.

A comisão técnica responsável pela análise do pedido de outorga definirá o

período da concessão tle acordo com as informações prestadas, através dos estudos realizados.

de f'orrna que as renovações das outorgas estejarn atreladas aos estudos requisitados pelo

órgão gestor.

Nos casos dos poços tubulares que após tod¿s as providencias tomad¿s'

continuarem a aprcsentar teoles acima de 45 mg/l-, NO-:;, (limite estabelecido pela

Organização lVfundial de Saúde) rccomenda-se que sejam desativados, evitando dessa tbrnra

clue esses respectivos poços atue¡n como fonte de contalninação.

As renovações das outorgâs também cleverão estar âtreladas às inf'ormzrçòes de

monitoramcnto clos níveis dos poços. No caso da lonte de água subterrânea em questão

(aqtiíIiro Barreiras), estas medições poderão ser lealizadas no mínirno a cada l5 dias Estâ

fbrma rriabiliza.rá. unr trabalho c-nr pal ccr'ilr corìì ls (.mpres¿ìs concessionárias no nìonito':an.ìcnto

do aqúílèro. Estas inlormações serão inseridas no banco de dados do órgão gestör que sL'rão



164
constantemente interpretadas, pennitindo o desenvolvimento de uma metodologia prática e

confiável de outorga. Da mesma forma serão exigi<ias nos peclidos cle outorga as análises

fisicas, químicas e bacteriológicas. Estas análises deverão ser inseridas no banco de dados rla

bacia do rio Doce com a finalidade de acornpanhar a evolução da qualidade das águas

subterrâneas.

9.6.4.3- Outorgas Para os Poços Tubulares Com Finalidade para o [Jso Industr.ial

A disponibilidade de água de boa qualidade e com altos níveis de garantia <Ie

fornecimento, faz com que a área em apreço seja atrativa para a instalação de atividades

industriais, principalmente no que se refere as inrlústrias de bebidas e àlimentos. o pólo

industrial de Exlremoz t()m perspectiva de ampliação para os próximos dcz anos. Atua¡nente

o consumo real de águas subterrâneas para o distrito industrial de Extremoz é cle 5,7 x 106

mt/ano, represenlando 2'lo/o do volume total de águas subterrâneas explotado atualnlente na

bacia. As indústrias estão instaladas no extreûìo leste da bacia, se posicionando a uma

dist¿lncia rf e aproximadamente 8 quilômetros da linha de costa.

Poltanfo, tratando-se de uma área costeira, é necessária a realização de estuclos

esper:ificos no que se refere ao oornportamento da cunha salina. Em várias regiões do mundo

existem problemas de gestão de recursos hídlicos, associados com a explotação de aquilèros

costeil'os. Intensas pesquisas estão sendo lealizadas com o objetivo dc entender e controlar o

mecanismo de avanço da cunha salina do oceano para o continente e assim obter orientações

para o gerenciamento das explotações de água subterrânea em aqúíleros costeiros. Na ohina a

intrusão de água salgada vem ocomendo desde 1960 e tem aumentado gradualmente a partir.da

déoada de 80, (xuE et al. l99l). A primeira rede de observação da intrusão marinha neste

país fbi instalada na região da baia de Laizhóu (província de Shandong), em 19gg, onde a

situação estava tomando-se grave. O estudo visava avaliar o impacto antropìco na intrusão de

água do mar e o desenvolvimento de um modelo cle transpode soluto tridimensional a fìm de

predizer a intrusão. Foi cotrstatada a ocorrôncia de uma intclfaoe abrupta relacionada aos

poços de bornbe¿u¡ento que estão concentrados e o tluxo é rel¿rtivarlente cstável. (exemplo

tipico em indústrias e bateria de poços para abastecimento público, (WU, J. et al. 1993)

Dentro desse contexto, em que uma bacia costeira conccntra um polo industrial em

desenvolvimento, é necessário quc o proqranriì tlc 
^gestào 

clos rccursos híclricos contern¡rle

inforrnações sobre este assunto nas indústrias, c<lm o objetivo de que os dirigentes se
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conscientizem que o principal produto "a água" poder'á ser afetado em um fi¡turo próximo,

vindo a comprometer a sustentabilidade das referidas unidades industriais.

Portanto, será de grande valia o monitoramento deste aqüífero direcionado para o

estudo da intrusão marìnha de t-olma a ser realizada uma parceria entre as unidades industnais.

as concessionárias e o órgão gestor. Neste sentido, visando a viabilidade e sustentabilidade

deste programa de monitoramento sugere-se a vinculação deste às concessões e renovações

das outorgas às indústnas.

9.6.4 4 - Outorgas Para os Poços Tubulares Com Finalidade Para o uso na Irrigação

As infurmações prestadâs quânto ao tipo de cultura e a quantidade cle fetilizanLe

aplioada é de suma importância, tendo em vista qr-¡c alguns pesquisadoros tôm sugerìdo que as

taxas de lixiviação sejam expressas em termos cla proporção de perdas da carga aplicacla.

Devendo-se considerar que o nitrato lixiviado dos fertilizantes é resultado da acumulação de

nitrogônio total no solo e somente uma menor partc provém diretamente dos l'ertiìizaìttes

aplicados para o nìesmo ano agdcola (HIRA'|A- 1994).

As questões associadas ao rnétodo de irrigação escolhido, principalmente o tumo

de rega e a eficiência esperada na aplicação do mesmo, são os pontos críticos na determinaçâtr

da demanda hídrica. A e<¡ripe tócnica responsável pela análise do pediclo de outorga, dever'á

priorizar a melhoda na eficiência, sinalizando para os usuár'ios a necessidade de diniinuir perdas

e melhorar as 1écnicas de irrigação.

Mudanças nas práticas agrícolas têm sido recomendadas, com o objetivo de

diminuir a carga de fertilizantes nas águas subteÍrâneas: cômo o controle das taxas de

irrigação, evitando o excesso hídrico, (HIJBBAIìD et al 'l984); uso de compostos que inibam

a oxidação de fertílizantes por microorganismos (BREMNËR et al. t986); uso alternado do

solo por plantações de leguminosas e não leguminosas, com aplicação de íbdilizantes

orgânicos e não orgânicos (CAST, 1985 apud AI-LER'I et al. 1987).

A equipe técnica responsável pela análise do pedido de outorga, deverá delinritar

os oorpos de águas sr"tpor{ìciais que poderão sofrer impactos dos feltilizantes e definjr períodos

para c¡re sejam realizadas análises das águas para a verificação da presença dc possiveis

oontaût¡nantes provenientes das atividades agricolas. Durante a visita téonica, deverão ser

cadastraclos os poços que cstejam na. áre¿r do projeto de irrigação. As renovações da outorga

estarão vinculadas às infbrrnações do monitolament<¡ dos níveis de água destes poços e as
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respectivas análises das águas a serern exigidas no processo da concessão da

outorga O quadro 9.4 lista os compostos fertilizantes usualmente utilizados e seus respectivos

compoúamentos em subsuperfi cie.

9.6.4.5 - Metodologia da Expedição de Outorgas

A expedição de outorgas no Estado do Rio Grancfe do Norte compreende o
seguinfe processo de rramitação;

o requerente soricita a outorga, em formurário padrão adequado ao seu uso, sob

protocolo do órgão Gestor dos Recursos Hídricos, atualmenÍe Secretaria dos Rccursos

Hídricos (SERI{ID) que encaminha a Coorclenacloria de Gestão de Recursos Hídrjcos -
coGERH, para uma análise preriminâr e que concluirá se as ini'ormações prestadas são

sufioientes ou não para a análise técnica, havendo nesta fase duas alternativas:

lq&! naçõ eslnÐu!çþnr e s :

Quando o requerinrenro nào apresentrr as informações surìcientes. a coGER.H
através tle corlespondência solicita a complementação das infbrmações.

I nfo. r.macôes Suficie41-e-g:

No caso da análise preliminar concluir pela suficiência de informações, a equipe

técnica realizará a análise técnica da demanda" dirigenciando todas as ações cabíveis para a

emissão de um parecer que apresentará, naturalmente, duas situações:

Parecer Não Favorável

o parece' técnico ao recomendar a não expedição da outorga será encaminhado a
coGERH, que de acordo com o Gabinete, comunicará ao requerente a decisão denegatória do

seu pedido de outorga Da decisão denegatória da outorga caberá recurso administrativo ao

conselho Estadual de Recursos Hjdricos (coNËRH), em úrtima instância adrninistrativa, no
prazo de 15 (quinze) dias, contados da dara da efetiva ciôncia ao interessado. euando houver
interposição de recurso, a coGERH deverá reunir o coNERH, para apreciação da matéria e

tomará p.ovidências a cerca das suas deliberações, na qualidade de Secr.etaria Executiva do

Conselho

Pp¡e,c-ç-r Favçr ¡¿_v-9!

Nesta condição, o parecer ao recomendar a expedição cra outorga, a coGERI-r
realizarâ o cadastramento definitivo rìa. outorga e far-á a preparação de toda a doclunentâção

neoessár'ia, que juntanìente com o Gabûìete, expedirão a outorga através de portaria que será
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publicada no Diário oficial do Estado. A figura 9.5 apresenta o resumo clo procedimento que

os processos de requerimento de outorgas estão submetidos.

Fôñte: (\,RBA & ROMÌJN. 198(, )

9.4 - Resumo das características dos ferliliz¿ntes
TÌpo

Adsorção

no S¡¡lo

Mobilidâdc no Solo Transformação Possiveis
Contâln¡nâllta

Cátion$ Anions Quim. Biol. Cátion$ Anions
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I De l¡'ósfuru

I
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I Su¡losfat,r Granul¡'Jo
I -fri-S 
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-l- Iiosfrrb C¡u
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Sulfalo de rnaguósio
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I
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muito ¿l1a
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I,,xtema e baixâ
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l:lxl¡ena c baixa

llxteina e baixa

baix¿

baixa

b¿ixa

l)âix¡ì

baixa
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baixa
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K

K

k

K

K

LIPOI

lII)ol
L]POl

I]PO1

IIPO''

I I'O',]
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Figura 9.5 - Fluxograma dos procedimentos para a expedição da outorga do direito de uso da âgua
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Na última década houve uma evorução extraordinária no que se refere a moderos
de gerenciamento cros recursos hídricos, corocando a disposição rros especialistas novas
técnicas e ferramentas que vêm ajudar nas tomadas de decisões, faciritando as soluções deconflitos No entanto, apesar da disponibilidade de excelentes modelos computacionais os
pesquisadores enfrentam sérios problemas no que se ref'ere à falt¿ de dados hidrológicos nas
bacias hidrográficas gerando incertezas que comprometem o ger.e'ciamento dos recursos
hídric.s' tendo em vista que rìão exislem métodos confiáveis para estimativa de
disponibilidade hídrica na ausência de dados, prejudicando os estudos de avaliação da
qualidade das águas e os de apoio à instituição de processos de outorga. Em conseqüência.
devido às avariações incorretas, pode-se considerar viáver um aproveitamento inviáver 

'u o
inverso.

A tomada de decisão no gerenciamento dos recursos hidricos requer técnicas
adeqr'radas e firmeza na aplicação dos critérios legals de proteção de rlireitos prioritários e cie
projeções reais para o frrturo poñanto, inir:i¿rmente é neoessário. ter no nrínimo, o
conhecimento da bacia hìdrográfica do ponto de vista de seu comportarnento climático,
hidrológìco, hidrogeológico, uso e ocupação do solo, qualidade da água, usuários dos recursos
hidricos' ofertas e demandas. Dentro deste contexl., este estudo contemplou uma primeira
parte que foi o diagnóstico da bacia hidrográfica estucrada, que incricou a iniportância do
potencial hídrico subtenâneo no seu curso inferior, sugerindo que fosse dada maior ênfäse a
um equacionamento das estratégias que servirá de apoio ao início de um gerenciamento destepotencial que se exprorado adequadamente poclerá dar sustentabilidade à bacia hidrográfica nofilfuro Não houve a intenção de propor modelo definido e acabado, principalmente devido àfalta de dados e de arguns estuaos específicos: mas apresentar os fundamentos e estratégias

paa o órgão gestor dos recursos hídricos, que poder'á sef posto em prátíca, enquanto estejaln
sendo desenvolvidos os estudos necessários para a {òrm'ração de um modero
consubstanciado.

O diagnóstico da l¡acia ìndicou que noveüta por cento da área é cobeda por
sedimenfos de idade tércio-quaternária, representacios peros sedirnentos rro Grup. Barreiras,
(Forrnação Guararapes), que estão recobertos peras areias cle paleodunas, aluviòes epaleocascalheiras sofoposto a esta Formação ooorrem secrimentos cretáceos, constituícros
pelos arenitos carbonáticos e carcários. o embasamento cristarino arìora no extremo oeste da
irea.
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os estratos ârenosos inferiores do Grupo Barreiras constituem efetivamente a

unidade geológica aqüifera, encontrando-se rimitada na sua parte superior por sedimentos
heterogêneos, formados dominantemente de argilas a¡enosas e arenitos argilosos.

Existe uma fteqüente mudança lateral de fácies e passagens 
'nrscas 

de argìras
para arenitos pouco ou não argilosos, facilitando a conexão hidráulica entre as camadas. Na
parte infrrior, o sistema aqùífèro está limitado por arenitos carbonáticos. os perfis dos poços
cadastrados indicam que o aqüí1èro Barreiras apresenta maiures espessuras saturadas no curso
inferior da bacia, com média de 3g,0 metros. À montante esta unidade aqùífera toma-se
inexpressiva, os sedi¡nentos tcstlingem-se a uma cobertura constituída por rnaterial arenoso
de textura variada com espessuras médias de 14 metros sobrepostas ao embasamento
cristalino.

O uso e ocupação do solo no dominio rla l¡aoia tem influenciaclo
signifìcativatnente na rnodifìcação cle suas caracteristicas naturais com influência no regime
dos escoamentos e na qualidade cle suas águas. As atividades urbanas e indust¡iais constituer¡
Íbntes potenciais de contalni'ação das águas subterrâneas no curso inferior da tsacia.
notadamente devido a ausênci¿r de fede de csgotù$ e devi<jo o uso clc sistemas <le sanea'enlo
oom disposição local de efluentes (fossas e sumidouros). convém destacar ainda, uma ragoa
de estabilização nas in.rediações do pólo industrial, de erevado risco potenciar de
contaminação Isto frcou caracterizado devido à vulnerabiridade do sistema aqüífero
Dunas/Barreiras, no setor leste, que se comporta como um sistema livre coberto por um
capeamento du.ar, cuja estrutura propicia elevadas taxas cre infrrtração das águas pluviais.
Ressalta-se, portanto, a necessidade da adoção de medidas trisciplinadoras para o uso e
ocupação do solo.

Os cursos superior e médio da bacia apresentam expressiva vocação agrícola, para
o desenvolvimento da cana.e açúcar, fruticulturas, hortigranjeiras e culturas de subsistêncra.

o potencial hidrico da Bacia do Rio Doce é utilizado atuarmente para fins de
abastecimento público, industriar, irrigação, animal e atividades de lazer As oondições de
explotação são efetuadas através do bombeamento de poços tubulares, cacimbões e da ragoa
dc Extremoz Entl'e os 275 potìtos de captação de água subterrânea cadastrados, 1gg são
poços tubulares e 87 são cacirnbões, de forma que 76%o dessas estruturas rricrricas são
utilizados restl'itamente para uso humano, r5%o para. uso incrustrial e gyo parair.rigação

No que se relere ao pertil dos us.ários dos poços tuburares, 60yo sã,o parlicurares,
24/o sã'o gerenciados peros serviços cre abastecimento pirbrico e r 69lo pelas incrústrias.
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A forma da distribuição espaciar a níver de bacia hidrográfica dos pontos d'ágr.ra

cadastrados, apresenta-se indicando uma forte relação com as características hi¿rogeológicas

e sócio-econômicas da região. De modo que, à montante da bacia, onde predominam as

rochas do embasamento cristalino, a quantidade de poços é significativamente intèrior,
havendo uma maior preclominância de cacimbões com uso especificamente para consumo
humano.

No cu¡so inferior da bacia, devido a existência clos corpos de água superrìciais
(rios e lagoas) e do expressivo potenciar do aqùífero Barreiras os projetos das obras rre
captação e dos usos da água são mais diversifìcados, incluinclo cacimbões e poços tubulares

com diâmetros de revestimento que variam de 4,0 a g,o polegadas e vazões de 5 m3/h a 150

m3/h.

A potenciolnetda do sistema aqiiífero Dunas/Barreiras no curso inferìor da baeia

indicou duas frentes de fluxo, uma ao norte da área, com fluxo convergente para o rio do

Mudo, lagoa de Extremoz e rio Doce, com gradientes da orclern de O,9io/o e uma 1ì'e¡te ao sul

da área com fluxo direcìonado para o rio Guajiru, lagoa de Ëxtremoz e rio Doce. com
gradienfes de A,8 To.

A descarga estimadâ para o setor norte foi de 42,0 x 106 m3lano e para o setor sur,

foi da ordeln de 34,0 x l0ó m3/ano. A vazão total do fluxo subterrâneo natural ficou estimacla

em 76,0 x 'l06 m'/ano. As reservas permanentes foram estimadas em 354 x r06 m3.

o consumo atual de águas na Bacia do Rio Doce é da ordem de 42,9 x r 06 m3/ano,

sendo que 21,3 x 106 m3/ano, (SoYo),é proveniente das águas subterrâneas do sistema aqùífero
Dunas/Barreiras, equivalente a ZBVo das reselvâs reguladoras.

A clemanda total estimada para o ano 2010, indicou uma cifra da ordem de 59,4 x
106 m3lano. Diante desta perspectiva a demanda de água subterrânea, (sistema aquífero
Dunas/Barreiras), poderá variar em função da tomada de der:isão da CAERN, em reraçào a

exploração ou não da vazão total prevista no projeto de adução da lagoa de Ert¡emoz que é de

1000L/s, cujo volurne explorado atualmente é de 634 L/s. No caso cla expror.ação de uma

vazão de 1000L/s a demanda de água subtenânea, (sistema aqùífero Dunas/Bar-reiras), foi
estimada em 29 x 106 m'/ano, equivalente a 3g% das reselvas reguladoras. Entretanto, caso

seja mantida a vazã,o de exploração atuar da lagoa, (634 L/s), a esti'rativa da demanda de

água subterrânea indicou um volume d¿r orclem de 37,g x 106 m3/ano, correspo ndenLe a 49,7(,/o

das reservas legulador as.

o diaSyróstico da qualidade química das águas superficiais <Ja baci¿. in¿icou c¡¡e

ocolTe uma dimìnuição da salinidade no sentido dos cscoanìelìtos, provavehnente. devido a
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maior contribuição das águas subterrâneas do sistema aqúífero DunaslBan'eiras, como

também a forte influência da geologia local. ou seja: em direção à montante da bacia onde

ocorrem rochas do embasamento cristalino, as águas superfioiais apresentam maiores

concentrações de sólidos totais dissolvidos, com teores de 1000 mg/L, enquanto que no curso

inferior, onde predominam os sedimentos do Grupo Barreiras, essas conoentraçòes

compreenderam uma faixa de valores entre 200 a 500 mg/L.

Em relação às águas subterrâneas, foi verificado que no curso médìo da bacia os

teores de sólidos totais dissolvidos apresentaram-se na faixa de 300 a 450 mgr-, atingindo

valoles superiores a 450 nig,{L, em direção à montante. Ìrio curso inferior, da bacia, as

concentrações dos sólidos totais dissolvidos, compreenderam um intervalo de 50 a25o mg/L.

No entanto, a excelente qualidade das águas subterrâneas, favorecida pelas condições

climáticas e hidrogeológicas locais, está submetida aos efeitos impactantes da fàlta de uma

estrutura adequada que acompanhe o desenvolvimento urbano e industrial no curso infèrior da

lJacia do Rio Doce. Essa situação se reflete nos teores de nitrato que crescem a partir de urn

nível geral de base de 10 ntg/L, em direção aos conjuntos habitacionais da zona norte ¡e
Natal.

Diante desse quadro, o estudo indicou as seguintes sugesfões para um melhor

gerenciamento dos recursos hídricos no curso inferior da bacia.

- Instalar poços de monitoramento em áreas criteriosamente selecionadas, clue

possam lòrnecer dados precisos sobre a variação sazonal dos níveis potenciornétncos.

- É d" fundamental imporlância a implantação de um sistema cle saneamento com

rede de esgotos sanitários, principalmente no parque industrial, nas áreas urbanizadas e

naquelas que encontram-se em expansão urbana situadas sobre os sedimentos dunares.

- Preservar as dunas como forma de garantir elevadas taxas de infiltração de águas

subterrâneas;

- Preservar a região norte da área estudada, contígua à margem direita do Rio

Doce e l,agoa cle Exlremoz, identificada corno região pr.odutora;

Do ponto de vista cio gerenciamento integrado dos recursos hídricos na þacia

estudada, lbram diagnosticadas duas situações, uma de escassez de água, que Õcorïe a

montante da bacia decorrente dos aspectos c¡uantitativos e outra de abLrndância de água no

cutso inferior, qtte está subrnetida aos efeitos impactantes do desenvolvimento inrlust¡ial e

urbano aliados a falta de saneamento

Const¿tou-se também que a cômponente escassez poderá ser. solucionada,

contemplando as águas subterrâneas do Sistema Aqüífèro Dunas/llarreiras que ocorrem no
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curso inferior da bacia at¡avés de transposição das águas. Neste sentido, concluiu-se que a

prioridade maior é a de gerenciar as águas subterrâneas no curso inferior da bacia,

principalmente sob o aspecto qualitativo. Dentro deste contexto, o estudo apontou estratégias

para um gerenciamento efetivo destes recursos, tendo como base a outorga do direito de uso

da âgua, as licenças de obras hídricas, a criação da associação dos usuários das águas e de urn

comitê de bacia. No entanto, para que esta base tenha sustentação, sugere-se que o órgão

gestor tenha uma equipe técnica capacitada, perante o conhecimento e o tratamento dos

problemas da bacia. Para isto recomenda-se a execução de estudos especíhcos, que trate das

áreas de proteção de poços, as APPs, do colnportamento da cunha salina, da evolução do ion

nitrato nas águas subterrâneas e da tarifação tla água.

A cobrança pelo uso da água, incluindo os lançamentos de poluentes, é

considerada colro uma das altemativas de gerar recursos financeiros para viabilizar a

implantação das soluções técnicas e gerenciais, de promover a racionalização do uso da água

e de contribuir para a equidade social. No entanto, análises realizadas por LANNA (1997),

mostra que este tipo de alternativa gera dúvidas no sentìdo de que se os custos destes

prôgranlâs de poluição estão de ¿cordo com o poder ac¡uisitivo cJa sociedarje por um ambicute

menos degradado. Neste sentido, recomenda-se que sejarn realizados estudos para analisar as

alternativas de cobrança pelo uso da água e da avaliação de seus impactos nos segmentos

afetad os.

Finalmente, recomenda-se que este conjunto de informações aliado ao arcabouço

jurídico e institucional, seja apoiado corn a irnplementação da denominada análise de recursos

hídricos, que são métodos de planejamento quantitativo com múltiplos objetivos. c mais

recente método introduzido, trata-se do sistema de supofte a Decisão (ssD). Esta ferramenta

sistematiza o processo de planejamento com elementos quantitativos, destacando-se as

técnicas de otimização e simulação, procurando estabelecer um alto grau de inter:ação entre o

computador e o homem, permitindo ao usuário (decisor) manter contrcle direto sobre as

atividades computacionais e seus resultados, (BRAGA et al. 1999).



[T - BIBLIOGRAFIA

ACQUA-PLAN. (1988). Avaliacões das oossibilidades de inlìltrasdqjþ erfluentçsja!fftstjça!

no aq¡liife¡o Du¡as ¡aérea de Natal. RN. Estudos, Projetos e consultoria, Recife, PE.

ALLERT, M.; BENNET, T., LEHR" J. H.; PETTY, R. J. (1987). Drastic: a standardized

s]¡stem for evaluating gglrndwater pall"Lt-lan--Botçr1ial !]]I!4g hydroqeoloeic settin!¡.

USEPA Report 600/2-85i01I

ARAÚJO, M. F, F. (1997). Variacão anual da comunidade {itoplanctônica. da clorofila e da

produtividade primária na laqoajç-Exlr3uOz__Rì{. Dissertação de Mestrado. Centro

de Biociências, Universidade Federal do Rio Cnande do Norte. Natal - RN.

AROUCA (1988)

B¡\RTH, F. & PON4PEU, C. (1987). Modelos para r¡erenciamento de reoursos hídricos.

Capítulo 1 -.Fundamentos pa-ra gestão de recursos híclricos. São Paulo: Nobel: ABRH.

(Coleção ABRÉI de reoursos hídricos).

BRAGA" B; BARBOSA, P.; NAKAYAMA, P (1998). Sistemas cie supolle à decisão em

recursos hidricos. ABRFI - Revista brasileira de Recu6oålIlthç$ volume 3 n.3 jul/set

1998. 73-95

174

BRANCO, S.; M. (1986)

CETESB/ascetesb, 3ed

Tema Radis" ll:2-4

BRANCO, S , PORTO, R.; CLEARY, R., COllvtBRA, R.; EIGER, S; LUCA, S.;

NOGUEIRA, V ; PORTO, M. (1991). Hiclroloqia Ambiental - Coleção ABRFI de

Recursos Hídricos Y.3 p.3 -25.

BRASIL, (1986). 8" Conlerência Nacional de Saúde. Brasília

Documentação do Ministério da Saúde, p. 38 I - 389.

Hidrrrlosi¡ anlica¡la à ensenharia

640p

sanitária São Paulo

Aæu 8" CNS. Centro de



175

BRASIL (1990). l,ei n" 8.080, de 19 de serembro. DOIJ, 20-09-90. Brasília-DF Ano

C)C(VIII, no l82, seção I.p - 18.055-18.059.

BREMNER., J.; McCARTY, G.; GIANELLO, C. (1986) Reduction of nitrate pollution of

groundwater by nitrogen fertilizers. AGRI IMPACT. ON GROUNDWATER

CONFERENCE. Proceed NWWA. 467 -181PP.

BRICAUD, A. & SATHYENDRANATH, S. (1981). Spectral sigtatures of substances

responsible for the change in ocean color. In: signature spectrales d' objects en

télécletection, Avignon 8- I 1 .

CAMPOS e SILVA, A. (19ó9). Contribui@o Riq-Ar4nde

do Norte. Univ. Fed. do Rio Grande do Norte, Inst. Antropol, Natal, l4p.

CAMPOS e SILVA, A. & COUTINHO, P.M (1971) Aspectos sedimentológicos da

formação Macaíba na região de Natal/Rl.i. Eeiqltlc$Êd4te4S1éStça5 .,2.133-143.

C,,\STANY, G. ( 1 975). P¡ospeccnión y explotación de las áq neas

Omega, S.4., Barcelona, Spain,738 p.

CASTRO, Y L L; VARËLLA NETO, P L.; BARROSO. T. T. (1988) Avaliacão dos

Pocos da Indústria Guara¡apes Têxtil. Extregoz - RN. Companhia de Desenvolvimento

cle Recursos Minerais do Rio Grande dc¡ Norte (CDM/RN)

CASTRO, V. L. L. (1994), Origem e Mecanismo de Poluiqãqjlas llguas Sqþterrâneas na

Área de Cidade Nova - Natal/RN. Dissertação de Mestrado, ttFPE - Centro de

Tecnologia, pós-gratluação em Geociências;

CASTRO, V. L. L. (2000). Diagnóstico da Bacia do Rio Doce-RN. Subsídio para urn Modelo

de Gestão Integrada dos seus Recursos llídricos. I Congr-esso sobre Aproveitamentos e

Gestão de Recursos FIídricos em Países de Idiona Português. Anais, 17 a 20 de abril,

Rio de Janeiro-RJ

Ecliciones



176

CASTRO, V, L. L. (2000). Desenvolvimento urbano e industrial no curso inferior da Bacia

do R-io Doce e os efeitos impactantes no sistema aqüíferoJacustre Eñremoz-RN:

Análise Preliminar I congresso Mundial Integrado de Águas subterrâneas. Anais, 3l
de julho a 4 de agosto, Fortaleza-CE.

cÉcLLoN, Y. ( 1996). Doenças de veiculação no meio hídrico. )il seminário - curso -
Salvador -BA,23 a 26 de outubro/96 - centro Interamericano de Recursos da Ásua -
CIRA

CLEARY, T ( 1992). Investi-qação de moderos matemáticos em-- microcomputadores dos

efeitos dos D¡"incipais parâmetros hiclrogeológicos e dos preçessos atenuante$ de

tl44gp-ofte na delineação de áreas e na remecjiagão de

aqj{felB! ço¡tlarninados, (Dissertação de Mestrado IGUSp, inédita).

COHEN, S., CREEGER, S.; CARSEL, R; ENFIELD, C (1984). potenrial for pesticide

_uCS American Chemical

Soc. Symp. Serie. Nu 259. Waschingt on, 27 pp.

COMISSÄO NACIONAL DA REFORN4A SANITÁRIA (CNS) (I987), DOCUMçNtOS III.
Rio de janeiro. p.l -26.

COMPANHìA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GR-A.NDE DO NORTE (CAERN) (I977).

Prsjgta dç,çêptaçãa-dç jsua da Laqoa cle Extremoz.

COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO zuO GRANDE DO NORTE (CAERN) (1995).

Avaliaqão ¡Los risqos de contaminaeðo e protecão das águas subterrâneas de Natal

Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande clo Norte. Natal.

coMP.{NI{rA DE ÁGUAS E ESGO'|OS DO RIO GRANDE DO NORTE (CAERN) (19e6)

KQgiEüe! lp! Sados de efluentes industriais. Esoritório de Extremoz,/RN.

COMPANHIA DE PESQUISA E RECURSOS MINERATS (CpRNf) (1996). A água em

revista. Revist¿ Técnica e Info¡¡¡ativa. Suplemento das águas, maio/96.



117

coMpANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBTENTAL (CETËSB) (1e82)

AvaliaqLo das condicões limnolóeicas nas lagoas d-c-Eðt{ç!qqz c]qu¡--Nêt4ll!¡{. São

Paulo.

CONSTITUIÇÃO (1988) Repirblica Federativa do Brasil. p. 133 - l38

CONSLILTORIA TECNICA DE GEOLOGIA E ENGENHARIA (CONTEGE) (1970),

Estudo hidrogeolóeico de Natal-RN. Definicão da potencialidade dos recursos hídricos

do sistema Dunas-Barreiras e condicões de exploracão até o ano 2000.

cosrA, w D. ( 1970) Estudo hidroeeológico de Naral/RN consulroria Técnica de

Geologia e Engenharia , companhia de Água e Esgotos do Rio Grancre do Norte.

Recife, PE;

cosrÀ w. D. & s¡\LIM, J. (1972) Aspectos estruturais da faixa sedimentar costeira da

região de Natal/RN. Estudos Sedimentológic.gr , Z: 133_143 .

COSTA - CONSULTOzuA E SERVIÇOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS LTDA, (1997)

EEludç- da disponibilidade hídrica da Lagoa do Bonfìm no município leìjßÞj]-argsla :
R.N-NatalßN, SERHID/cosrA - consultoria e Serviços 

.fécnicos 
e Ambientais Ltda.

83p.

CRUZ, E F. (l9Bl) Geoloeia do Litoral ûriental potieuar - Área de 'Iaipu/RN Narâl/RN.

257p. (Relatório de Graduação) - Departamento de Geologia,/UFRN.

CUSTÓDIO, E & [.LAMAS, M. R (1976) Hidrolpgia SublelIrù1ça. Barcelona, Ed. Omega.

2v. il.

DINIZ FILHO, J. B. (1993) Uma análise geoestatistica da distr.iþurçao_ jç SIá$iSa!
p-e¡¡ocavçi l c¡odcpó sitos aluviais do Rio Grande do None. Recife, g0 p (Dissertação de

Mestrado), Centro de Tecnologia - LrFpE.



t78
DrNrz FTLHO, J. B. (1e99).

B¿cia Hidroeráfica do fuo cea¡á Mirim,{RN. Instituto de Geociências, usp - Tese de
Doutoramento, 177p.

DOMENICO, P. A; SCHWARTZ, F. W. (1990). physical and Chemical Ht¡drogeotogy
Canada,824p.

DUARTE, M A (1999). uri!-zac¿q ¡ssl¡drccrds Estado Trófico íEIT ade da

JisurlB¡D centro de ciências e Tecnologia - universidacre Federal da paraiba, LIFpB,
Dissertação de Mestraclo l4gp.

FENZL, N. (1988). Introducão à hidroeeoqulmica t89 p.

FIGUEIREDO, A (197j) projeto de Captação D,água da Lagoa de Extremoz, üçlaqrla
descritiva.

FIGLTEREDO, E ùI ; MARTINS, C. A., CASTRO, V. L L. (t9g2). Ahasteci¡nc¡tisd.e_,Aguq

PQt¿ilre-[ na Base Naval Ary Parreiraq-.Nat4l, ßN Cornpanhia cle Desenvolvimento de
Recursos Minerais do Estado clo Rio Grande clo Norte (CDN,TRN)

FIGUEIREDO, F. G. ( t 997) Metais pesatlos em Sedimentos Supertìciais 
-do_ås_tué¡rsPoten.qi-RN. Dissertação de Mestrado. UFRN - centro de ciências Exatas.

Departamento de Ëngenharia euímica.

FosrER, s. & HIRATA, R. (1991) Lelcrnqrasiar del Riesgo de contaminacìon de Áeuas
subterráneas una metodologia basada em datos exi-slço,n,. c'prs - 'rechnical Reporr
(OPS-OMS- HpE, CEPIS, Lima peru), 8l p. il

FREEZE, R. A & CHERR', J. A. (1979) Groundwater prentice_Hall, Englewood Chifls,
New Jersey, USA. 601p.

FUNDAÇÃO NACIONAI., DE. SAúDE (1996). Setor de Epidemiologia R-elqfeqi-o_þle¡no



119
GARCIAS' C M & NUCCI' R. N. L. (1993). Indicadores de quari.ade dos sewiços e infra-

estrutura urbana de saneamento. Anais do 17. congresso Brasileiro de Engenharia
Sanitaria e Ambiental, Vol. 2, Tomo III, p.713 _134.

GU AzzELLr' M R & orTA N (1979). Rede de amostragem e indicadores de quari,acle
de água: critérios e conceiruações. congresso Brasireiro de Engenharia sanitária e
Ambiental. Anais ABES. Manaus _ AM.

HEM' J D (19s5). study ancr Interpretation of the chemicar characteristics orNatural water.
US Geological Survey Water_supply _p¿perno. 2254,3d ed.

HIRATA, R (1994). EuldêLsftaÅ_ç_Eslldéc¡êg ¡e p¡slec4s_e&4üeic_daAuê]jdêd€_das
Água! Subterrâneas. Estudo cle casos no .tsladq dÊ_S.e_e.sb. Tese <Je Doutoramenro
IGUSp, inédita

HUBBARD, R.; ASMUSSEN, L; ALLISO\ H. (1984). Shaltow groundwarer quality benerh
na inrensive multipre-cropping svstem us;ng center pivot irrigarion, Jour. Errvrronm
euatiry, l3(l)j 156-r6t.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTAT'STICA (IBGE) (1996). PESqUiSA
Nacional pgrr\rno¡tra¡le Dam ic;Ll io s .- PNAD, S

INSTITUTO BR¿.SII-EIRO DE GEOGRATIA Ë ËS,IAT,íST'ICA (IBGE) (1996). Cort&r.sçtr
Lopulecloæl

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTo ECONÔMIC. E MEI. AN,IBIENTE (IDEC/RN)
( 1998). Leeislaqão Ambiental do Rio Grancle do Norte. t 90p.

.NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔiVIICO E iVtEIO AMBTENTE
(IDEMA/R.N), (1s99). .pqfìl Sócio_Econômico e Demográfico_ ds_Ria_C{aade_dq
Norte.

INSTII'UTO NACIONAL DE METEOROLOGIA _ INM.Ð.I, ( 1992) \i_o,q¡r¿q. clirnatológiças
(196 I - t99O). Brasília 50p



INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
(le8l)

Subterrâneas da Grande Natal, São paulo. V 2 (Relatório n" 14.813)

INSTITUTO DE PESQIIISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PALILO (IPT)(1e82) 
.

São Paulo. Vol. I 371p.

JARDM DE sÁ, E F (1984) Geologia da Região do Seridó. Reavariação de f)ados. In
Simpósio de Geologia do Nordestg I l, Natal, t990. Anais. Natal, p. 278_296.

KOMOR' S C & ANDERSON, Jr H w (1993) Nitrogen isol0pes as indicators of nirrat
sources in ìvlinnesota sand plain aquifers. Ground Water, 3l(2):26t)_270.

LANNA, E (1ee7). h"
225pp.

LEA \,8L, H & CLARK, E G. (1976) Vlcrlicina pr¡V-e¡tjyê São paulo, tVlegraw_Fii1i,
744p

LEWIS, W. J.; FOSTER, S.; DRASAR, B. S. (1988) Analisis de contaminacian dC]ë_êgêS
subterráneas oor sistemas de saneamiento basico cEpIS Techinical Reporr (opS-
OMS-FIPE,CEpIS, Lirna, peru).

LjPEZ" R A E (rgqs) aaérjse da c*du,'ajl¿ !ólera no peru. r99r-1993. são paulo, s.n;
1998 141 p Tese apresentada a universidacre de São paulo. Faculdade de Saúde
Pública. .Departamento de Epidemiologia para obtenção do grau de Mestre.

MABES..NE, J M (1972) caracterização Sedimentorógica do Gmpo paraíba (N-ordeste
do Brasil). futudaNçdl,ncntolóstçsttuFpE vol. 2, p. s3 _ 63

DO ESTADO DE SÃO PAT,LO

MABESOONE, J.M.; ROLLVI, J L.; CASTRO C. (1971). _Late qlçþçsqus_and-Cenozic
Uis¡¡v_sf Noft¡-e_qsleru_Brasil Geologie ùlijnbouw, 56. t29 _1i9.



l8r
MABESOONE, J. M. (1991a). Estudos Geolóqicos,{,TpE. Série B, vol, tO, p. lO_20.

MANOEL FrLFrO, r. (1s70). 
_

Jaeuaribe/NE. Recife/pE, SUDENE. 343p

MANOEL FILHO, J; CASTRO, y. L L.; FIGLTEIREDO, E.M. (1994) O meio não
saturado e os riscos de poluição das águas subterrâneas na zona leste de Natal-RN.
Aneir do Bo Congresso tsrasileiro de Águas Subterrâneas.

MARTINS, M. T.; IELLIZARI, V H.; pACFTECO, A.; MyAKI, D M., ADAMS, C;
BOSSOLAN, N .R; MENOES, J M. 8., HASSUDA, S. (1991) eualicladeBacteriorógica de águas subterrâneas em cemitérios. Rev. saírcre pública. são paulo
2s(1): 47_52.

MEIRELES, L. (1990). Dnø=o-êdqu¡rtsEsuyo* Brasileiro, 17" ed. São paulo.

MELO' J G & FI*'EREDO, E. M. (1990) comportamcnto hidráulic<¡ e rulnerabilidade do
sistema aqüífero DunasÆìarreiras à poh-rição na área cle Natal/R.N. ,{naiS Águas
Subterrâneas, ABAS, São paulo, l3: t12_124.

ÀiIELO, G. J ( I 995) Ir4pêçlos do Desenvolvimento fLbano qas Áquas Subterrâneas de
Natal,ß.N. Instituto de Geociências, USp _ Tese de Doutoramento

M¡'Lo' G J (1998) avariacão dos Riscos de contaminaqão e prqtecão das águas
subterrâneas de Natar - zona Norte Natal, RN, companhia de Águas e Esgotos cro
Estado do Rio Grande do Norte (CAERN)ÄfFRN. l90p

À'ELo' J G & FElrosA' E C. (1998). pesqlisa Hiarogeológica do comprexo Laqunar do
Bonfi m,{tN. Relatório Final Natal/RN, SERFIIDruFRN_FUNpEC. t OOp

MENDES' E. v. (r9Bg). osistema unificacro e descentralizado de saúcre no atuar cgntexto cla
rcfot¡q4 ¡¡41l4riê brai sqa, In: São paulo - sp p. 5 - 14



182
NAÇ9:s LINIDA' (1976). The demand ror water Naturar Resources - water series n" 3New York

N.GUEIRA, A M' B (r9gr). o cenozóico continentar da região de Natal - Dissertação de
mestrado, centro de Tecnologia da universidade Federal de pemambuco, Recire. pE,
l19p

NOGI-,IEIRA, V P,Q (1991). Oualidade da á_eua em-L4go,-s_ r_{esçrvajlîioË Hiclrologia
Ambiental, coleção ABRH, v. 3, pi65 _ p208

OLI\EIR¡5 E.; CLEARy, R. W;CUNHA, R C A.; 
'ACHECO, 

A. (1990) Gasotine
hidrocarbons: groundw¿ter pollution potential in Metropolitan São paulo. I'temational
Seminer of Pollution, protection and Control of Gror¡nd Water, porto Alegre, RS. p.
92-103

OLIVEIRA, E (1998). Aspectos porítico-instituoionais no processo de planejamento e gesrão
das águas subterrâneas: a experiência da Bacia do Mogi-par<io ern são paulo. x
Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas, A4elS, 9 a 1l de setembro de 199g.

OLIVEIR-A, F. c (1994). Aurpacp!&ção _e__¡rqutprau.rc.0þ_!a_Åtp__&trr¡rþu __tsN _

Disserração de Mestrado- 
'FRN 

- p.ograma de pós-Graduação em Engenharia
Química.

OLIVEIRA, J. A. (1997). elùnizêÇãe da operacão de reseryatórios cle rgserv¿tórios_ para
auyrda&¡¿gr¡cqlas - Bacia do Rio Mundaú - FUNCEME 54p

O.M.S. (1984) Guias para cali<lad del aou¿ norahte

oPS & o MS (1980) critérios dq sarud ambientar 5 - organìzacion panamericana de.rg
salu<' o'ganiracion rVruncriar d"ra sêrud-wasrri0ra!,E-ué pulicación cientifica N".
394

PACFIECO, A. ( 1986). e-qgmirérios como risco p,o_tg_qcial pa!,rr Es_ágg4q de .aba$eçrqÌpllø
Ver Sistema de planejamento. Adm. Metropolitana p. l7 - 25.

V. I Washington D.C



183
PACF*CO, A.; MENDES, J. M B; HASSUDA, S. (t9g8). O problema geoambientat daIocalização de cemitérios em meio urbano. 5o Cong. Bras. de Águas Subterâneas, SãoPaulo, Sp, Anais: 207_215.

PACFIECO, A. & ME^IDES, J. M B. (1990). Cemitérios podem contaminar as águassubterrâneas. Ver. Saneamento ambiental, julho, no. 6, p. 3l_13

PACHECO, A; MENDES, J,M,B; MARTINS, M,T.; FIASSIJDA, S.; KIMMELMANN, A.(1990). Cemitéries - A potetial risk to ground water. preprints Intemational Squ11¡AI ofpollution, protection and control ofgroundwater, porto Alegre, RS. p. g5_91

PAcFlECo, A ; pELLZARI, v.tl ; MrDoRr, D ; TORRES, s & MENDES, J M B (r e92)os perimetros de proteção sanitária em cemitérios e sua importância para as águassubrerrâneas cle abasrecimento. Escuclo preiinrinar. 7,, Cong Bras. cle Aguas
Subterrâneas, Belo Horizonte, i\lG., Anais: I I9_ I22

PAIM. J. S. (1986). Saúde. crises e relormas - p tS7 a 150.

PAIM, J. S (1990) Qþslaçu_lp! não sups{êda=s_na-laphntaçaa-do SUDS_:*BA Saúde emdebate.28:16_21.

PEREIRA, M. c (1993)

Dissertação

Química,

PLANAT Consultoria em Recursos Narurais, CAERN. (1982). Disponìbilid_ade tle recursos
hllt¡sss cê-rcStaa de Naral - Água de_,Superfici.g.

PLANAT , Consulroria em Recursos Naturais, CAERN (t98j) Esrqdo hidrsgqoléCçe_da
região de metropolitana cle Natal. planejamento em Recursos Naturais, Recife, pE.
companhia de águas e Esgotos do Estado do Rro Grande do Norte (cAERN), ReratFinal, Natal/RN:

LIFRN, Programa de pós-Graduação
Engenharia



184

PORTO, R, BRANCO, S; CLÈARY, R; COIMBR.A' R.; EIGER, S.; LUCA, S;

NOGIßIRA, V.; PORTO, M. (1991). Hìdrologia Ambiental - Coleção ABRH de

Recursos Hídricos v. 3 p. 3 - 25.

REBOUÇAS, A. C. (1994). Gestão sustentável dos grandes aqüíferos. 8o Congresso

brasileiro de águas subterrâneas, Recife - PE. A¡ers - Edição: ABAS/DNPN/VCPRM,

131 - 139

REBOUÇAS, A, (1996). Inserção da água subterrânea no gerenciamento de recursos hídricos

Notas de aula.

REBOUÇAS, A. (1997), Ágna na região nordeste: desperrlício e escassez. Instituto de

Estudos Avancados -USP. ll(29) p. 127-154

nÊCO, ¡ ( i 999). Programa de incentivo -à-ç¡aqõq-,úe--êtspçl-¿lçOçLde usuário,r -d-q-égu4-

Expçriê¡cra d_o_ Rio_Graudc_dç_Nsrtç llCËtãp_¿axlqigaliva das águas superfi ciais s

subterrâneas. Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Norte -
SERFIT[)

RESOLUÇÃO DO CONAMA N" 20 (1986). Pr¡blicado no _D-Q-U de 30/julho/86

ROUQUÀYROL, M. (1993). Epidemiologia & Saúde 4" eclição. Rio de Janeiro: MEDSI,

540p

SALIM, J. & COUTINHO, P . (I914). Aspectos sedimentológicos do estuá¡io do Potengi;

Natal/RN. Rev. EstLrdos Sedimentológicos;

SANTIAGO" M. M. F. (1984). Mecanismos de salinizacão em regiões semi

dos_aE¡{ sq Pereua de tvtiranda e Caxito . Tese de Doutorado. USP. São

Paulo.

SANTOS, J. L. (1999). Estudo do crescimento popuþsi9!ê1_dazslo,Narte de,NatalJafA fitLE

cla.... -d-_c,rl1o¡d-a, d-s._.ag!a .p4{4 _ 4¡¡1$tc9iqr,q.r-r-!s. ..p(ùJ,iq,s. lvlonografia do Curso de



Especialização em Engenharia de Recursos Hídricos.

Departamento de Engenharia Civil, 20 p.

SÃo pAULo (1988). Lei Esradual n,,. 6. 134. São paulo.

SÃO PAULO (1991). Decreto Lei n" 322 955. São paulo.

SCHILEYE& R.; MILDE, G; MILDE, K. (1992). Wellhead prorection zones in Germany

delineation, research and management. Jour, of the Inst. of water and Envornm
Management. 6(3):303-3 1 L

SCHOELER, H. (1962). Les eaux souterraines. paris, ùfasson. 642p.

SECRETARIA DA INDÚSTzuA E DO COMÉRCIO DO ESTADO DO RIO GRAT\DE DO
NORTE (1999). Relatório infotmativo do parque Industria! cle Extremoz,

185

UFRN - Centro de Tecnologia -

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

a¡uhie¡Lais da t,agoa do Jiqui. Rel

Rio Grande do Norte (IDEC).

SECRETAzuA DE PLANEJAMENTO (sEpLAN) (1985) Bacias Hi<Jrográficas - vazÒes

estimadas pelo índice pluviométrico. Fundação Instituto de Dessnvolvimento do RN;

SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS DO zuO GRANDE DO NORTE-
(SERHfD/ß.N) (1997). Lesislaqãa-.lobre Recursos Hídricos_do Eslado do_Rio Grande

do Nofte. Natal - RN. 64p

(SEPLAN) (1983). Diagnóstico das condicõ_sç

Final, Fundação Instituto de Desenvolvimento do

SECRET¿\RIA DOS RECI./'RSÛS HÍDRICOS DO EST'ADO DO RIO GRANDE DO
NORTE (SERHID/RN) (1997). Manual de outorqa do direito de uso cla água _ l2tpp.

SECRËTARIA DOS RECURSOS HÍDzuCOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE (SERHID/RN) (1998). plano Esradual de Recu¡sos Hídricos. _Car.actsrÞ¿Cao

H_içl¡eseolór¡ica dos aqtìiferos do Rio GrAnd-c dq Nofte Natal/RN 78p.



186

SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO

NORTE (SERHID/RN) (1998 a) E¡ruds! je !¿ss_!ot I (FIE-I3s8-R23-09es).

SECRETAzuA DOS RECI.TT.SOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO

NORTE (SERHID/R-N) (1998b). Relatório Diagnóstico dos Dados e Informacões

Disponíveis Tomo II e III (9HE-13 58-R03-0397/ FIE- l3 5 S-R03-0397)

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GR,{NDE DO NOR'fE

(1996), Doenças ¡leNotificacão Compulsória. Séries Históricas. Natal - RN. 45p.

SECRETARIA DE SAÚDE PÚtsLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

(1999). Doencas de Notificacão Compulséda_Séricr Histódcqs Natal - RN 30p.

SOUZA, R. & MOTA, F. S. (1994) eualidacle e conservação da ág.a com visras ao

desenvolvimento sustentável do semi-árido nordestino. versão preliminar. projeto

A¡r¿æ, SUOE¡€ * Brasília, 5Bp.

STuN,lM, \ry. & MORGAM, J. J. (1981) Aquatrc_ehesrisuy, 2nd Erlition Wiley, New york

780p

TAHAI - soNDo'rÉcNICA (1969). Ap¡oveilêlqgnro hidroagrícola das bacias clo rìo ceará

Mi.ir 
" 

do lueou d. E*t...or proj"to pgrq a abu.t..i'n.nto du Zonu No.t" d* Nutol.

Companhia <le Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, CAERN

TCHoBANocLous, c. & SCHROEDER, E. D. (1987). water ouality: characteriglics.

Modeling and Modifìcation. Addison-Wesley pub.

TEXEIRA, J. A. (1988). M-e-dq,lo Çellçe¡-lual para uso e proteeõs-lles R.ecursos Hidricos da

-!4i¡q costeira-,Rçq¡ÍL 
-Io-ã9-Pessoa. 

são Paulo. 254p. Tese cle Doutorado Instituto

de Geociênoias, Universidade de São paulo.

TosrES, T. (1998). Potencialiclades e consumo de águas subtenâneas no médio e baixo

cqlca-da þaqta- hidrográlica do Rio Ceará M Dissertação de ù[esrrado^ UFRN -

Centro de Ciências Exatas.



t8'7

VILA NOVA, N A. & REICHARDT, K. (1989) Evaporacão/Evaporranspiracão de um
ecossistema e suas relacões saln-9-tuela,arnhtgll1e. Engenharia hidrológica" v.2 coleção
da ABRH de recursos hídricos; Editora da UFRJ, 145 - 195 p.

\.R.BA J. & ROMIJNE, E (Ed ) (1986). Impact of a-ericultural activities on e¡oundwater.
IAH Int. Cont. to Hydrog eology. 5.3322p.

WU, J.; XUE, Y.; LIU, p.; WANG, J.; JIANG, e.; SFII, H. (1993). Sea_Water Intrusion in
the coastal a¡ea of Laizhou Bay. China: 2. Sea_Water Intrusion Monitoring.

XUE, Y;.XIE, C.; WU, J; LIU, p ; SFI,, H (1991). Ai'udy_er sea water and the movementofthe salt water - fresh interface Najìng Uniu".rity p..rr, najing.



ANEXO 01 - Cadastrr¡ dos Poços T¡rbulares e Cacimbões (Tabelas: A-G)



NEXO 0l - Tabela A - STRAMENTO DOS

\o



0l-TabelaB- MEN:['O DOS PO TUBULA

\D
O



¡{EXO 01 - C-CA TRAME PÛNTOS D'ÁGUA
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ANEXO0l-TabelaD-CA NTO DOS PONTOS D'ÁGUA
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O 01 - Tabela E - CADASTRAMENTO NTOS D'Á TUBULA

.\c
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0l - Tabela . CADASTRANI

LEGENDA
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HlDIA
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HlD/L
I.LDIIR
H/D/IND
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PONTOS D'

Identificação do Ponto Cadast¡ado
Profundìdáde (n)
Nivel Esrático (m)
Humano/lrrdust¡ial
Animal
Humano,Doméstico
Humano,Doméstico,/Animal
Humano,DouÉstico,{rrigação/Aninal
Hunârìo/Donéslico/Lazer
Humano/ Dornéstico/ Irrigação
Hunrano,Doméstico/lndust¡ial
Abastecinrento PÍtblico
lndust¡ial
Desativâdo
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RÀMENTO DOS PONTOS D'A ACIM
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Anexo 0l - Tabela B - CADASTRAMENTO DOS PONTOS D'ÁGUA AC
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ANEXO 02 - Result¿dos das Campanhas de ùIedições Realiz¿rdas pela CAERN

Período de 1995 a 1996 (Tabelas: A - F)

r99



oõ J,
' 

-c
Ô

 -
o¡

-ø
 ¡

¡ 
-{

_(
¡ 

-(
n 

-ø

-iD
 

è

o0
z



20t

õt s- 
ê?

Ê
 E

E



ríodo de 1995 aCAERN no

168,0 1.248,0 22.000,0

66,¡1 683,8 3.889,2

1,7

l.J
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de 1995

1,5 136,0 1.462,0 60.000,0 11.000,0
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- Tabela E
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.{NEXO 03 Parâmetros Físicos c Quírnicos das ^{guas Subterrâneas e Snper'{iciais

{Tabelas A .*E)
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Anexo 03 - Tabela D-Parâmetros Fí as Subterrâneas e Su



Anexo 03 - Tabela E-Parâmetros Físicos e Químìcos
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