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RESUMO

O Seridó é uma região do nordeste brasileiro em destaque por seus problemas relacionados 
à escassez de água, devido ao seu clima semi-árido, grandes taxas de evaporação e chuvas 
irregulares e escassas. Assim, as barragens subterrâneas, tornam-se um recurso 
estrategicamente importante com uma técnica simples e barata de armazenamento de água. 
Estas atuam de forma positiva no desenvolvimento das cidades interioranas que sofrem 
com a seca, pois, além de exercer um grande papel social no beneficiamento dessas 
famílias, conseguem aproveitar o tipo de solo (aluvião) e disponibiliza água tanto para 
irrigação quanto para o consumo humano durante todo o ano. Sendo, portanto 
imprescindível o seu monitoramento bem como estudos que avaliem sua eficiência de 
acordo com seus fins, juntamente com seus poços amazonas, uma vez que pode ocorrer a 
degradação das condições físico-químicas e microbiológicas adequadas, conforme a 
Portaria nº 518/04 do Ministério da Saúde. Contudo, o trabalho proposto tem como objetivo 
analisar as barragens subterrâneas do município de Serra Negra do Norte–RN (região semi-
árida) quanto aos seus usos e as suas influências na qualidade e quantidade da água, nos 
períodos de seca e de chuva. Analisando mensalmente tais parâmetros: determinação de 
pH, condutividade elétrica, cálcio, magnésio, sódio, potássio, cloreto, sulfato, RAS (razão 
de adsorção de sódio), turbidez, ferro total, nitrito, nitrato, sólidos totais dissolvidos (STD), 
bicarbonato (HCO3), coliformes fecais e Pesticidas comparando com os padrões permitidos 
pela Portaria em vigor para qualidade para o consumo humano. Enquanto, ao risco de 
salinidade e sodicidade de acordo com o modelo proposto pelo United Salinity Laboratory 
(USSL). Apesar de eficientes, encontraram-se resultados que variaram anualmente na 
qualidade da água as quais podem influenciar nos seus determinados usos, sejam eles 
irrigação ou abastecimento hídrico da cidade.
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ABSTRACT

The Serido is a region of northeastern Brazil highlighted by its problems related to water 
scarcity because of its semi-arid region, large rates of evaporation and rainfall irregular and 
scarce. Thus, the underground dams, become a strategically important resource with a 
simple and inexpensive technique for storage of water. They act in a positive way in the 
development of inland cities that suffer from drought, because in addition to exercise a 
great improvement in the social role of these families, can enjoy the type of soil (silt) and 
provides water for both irrigation and for human consumption throughout the year. Is 
therefore essential to its monitoring and studies to assess its effectiveness in accordance 
with its purposes, along with their wells Amazons, as can occur in conditions of physical 
degradation, chemical and microbiological appropriate, according to the Ordinance No 
518/04 Ministry of Health, however, the proposed work aims to analyze the underground 
dams in the municipality of Sierra Negra North-RN (semi-arid region) as to their uses and 
their influences on the quality and quantity of water in periods of drought and rain. 
Analyzing monthly these parameters: determination of pH, conductivity, calcium, 
magnesium, sodium, potassium, chloride, sulfate, RAS (sodium adsorption ratio), turbidity, 
total iron, nitrite, nitrate, total dissolved solids (STD), bicarbonate (HCO3), fecal coliform 
and pesticides compared to the standards allowed by the Ordinance in force for quality for 
human consumption. While at the risk of salinity and sodicity on the model proposed by the 
United Salinity Laboratory (USSL). Although efficient, it was found that results varied 
annually on water quality which may influence their specific uses, whether or irrigation 
water supply in the city.
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I. INTRODUÇÃO

A região semi-árida do Nordeste é bastante conhecida, devido aos seus problemas 

de escassez de água, principalmente pela irregularidade na distribuição das chuvas e a 

sucessão de períodos prolongados de seca. Assim, técnicas de armazenamento desta água 

são imprescindíveis no aproveitamento dos recursos hídricos para diversos fins.

A exploração dos aqüíferos aluviais rasos, por meio das barragens subterrâneas, 

torna-se, desta forma, um recurso estratégico para o desenvolvimento dessas cidades 



interioranas que sofrem com esta escassez.  Esta técnica se constitui por um barramento 

artificial do fluxo de água subterrânea, construído comumente encaixado no leito de 

riachos, a fim de manter o nível freático elevado, aumentar o armazenamento de água e 

estabelecer condições favoráveis de captação a montante. 

Além de benefícios com as atividades agrícolas, elas exercem uma grande função 

social beneficiando famílias de agricultores, proporcionando a fixação no campo, devido à 

disponibilidade de água o ano todo.

Assim, este projeto beneficiará o município e possibilitará o melhor desempenho 

dessas construções que tem como finalidade mitigar os efeitos gerados pelos longos 

períodos de estiagens, uma vez que, há uma grande escassez de dados sobre sua situação, 

podendo estar em más condições sendo, portanto, imprópria tanto para o consumo humano 

quanto para a agricultura, atividade econômica bastante comum da região. Tendo como 

principal objetivo analisar as barragens subterrâneas da região semi-árida do Rio Grande do 

Norte quanto a sua finalidade (consumo humano e irrigação), quanto ao uso e as suas 

influências na qualidade e quantidade da água, nos períodos de seca e de chuva, tomando 

como referência a legislação, principalmente a Portaria n° 518 de 25 de março de 2004, do 

Ministério da Saúde, bem como a Resolução nº 717/96, também do Ministério da Saúde.

II. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Importância da Água Subterrânea e sua Disponibilidade Hídrica

De acordo com o volume total de água no planeta (1.360 bilhões de km3), 

somente 2,75% se refere à água doce com 2,15% estando nas calotas polares e geleiras, 

restando por volta de 0,6% passíveis de exploração para o consumo humano no subsolo, 

lagos, rios, pântanos e atmosfera (Figura 01). 



Figura 01 - Distribuição da água na terra
Fonte: www.meio ambiente.pro.br, consultado em 30.06.2004

Porém esta disponibilidade vem diminuindo devido à crescente contaminação da 

água por efluentes domésticos, industriais e provenientes da drenagem urbana, ocasionando 

uma grande pressão sobre os recursos hídricos. Desta forma, o recurso subterrâneo, tem se 

tornado uma reserva vital, onde as águas subterrâneas passam a ser uma reserva estratégica 

para o desenvolvimento de atividades econômicas.

Assim ocorrendo em maiores quantidades, uma vez que, estudos recentes indicam 

que dos 1360 quatrilhões de toneladas de água do planeta, apenas 0,8% corresponde à água 

doce, sendo, desta fração, 3% apresentam-se na forma de água superficial e 97% na forma 

de água subterrânea, as águas subterrâneas possuem um grande potencial de exploração, 

salientando-se a boa qualidade, na maioria das vezes, para o consumo humano e 

possibilidade de localização de obras de captação nas proximidades das áreas de consumo.

Em geral, principalmente em pequenas e médias cidades, o abastecimento pode 

ser atendido por poços, com prazos de execução mais curtos e menores custos. Essas águas 

subterrâneas podem apresentar uma alternativa qualitativamente mais adequada, pois os 

mananciais subterrâneos são naturalmente melhor protegidos dos agentes poluidores em 

relação à poluição de rios e lagos, embora o lençol freático seja vulnerável à contaminação. 

Porém na despoluição desses mananciais ocorre exatamente o contrário.

Os aquíferos possuem as funções de armazenamento e de transmissão de água. 

Assim, as formações aquíferas servem como reservatórios e condutores. Os interstícios e 



poros do meio funcionam como uma rede de pequenos canais além de possibilitarem a 

acumulação de água. 

2.2. Critérios e Características Construtivas das Barragens Submersas.

As barragens submersas por possuírem um grande papel na obtenção de água 

própria para o consumo humano e possibilitar o plantio durante períodos de seca 

representam uma excelente solução para o déficit de água na região do semi-árido 

nordestino. A construção delas exige tecnologias simples e de fácil execução podendo ser 

por simples escavação no local até chegar em solo impermeável e que pode ser feito 

aproveitando a mão-de-obra local, segundo a ASSECOM/RN (2006).

O município de Serra Negra do Norte é um exemplo dos benefícios gerados por 

estas barragens que antes sofria com a problemática de fortes enxurradas do Rio Espinharas 

durante a estação chuvosa, na qual se concentra entre os meses de fevereiro a maio, 

dificultando o acesso ao local, e no período de estiagem enfrentava a escassez de água para 

o uso doméstico, animal e, sobretudo, nas atividades agrícolas.

Embora seja relativamente simples deve-se ser observados alguns critérios 

básicos, sob pena de incorrer nos riscos de não utilização pela populacão, armazenamento 

de água insuficiente ou ainda salinização. São necessários alguns estudos para definir o 

melhor local para a construcão de uma barragem subterrânea, a partir de aerofotos, mapas 

plani-altimétricos e procedimentos de campo, incluindo um levantamento da real 

necessidade e aceitacão por parte da comunidade local, além de trabalhos geotécnicos, para 

evitar lugares inadequados ou ainda locais em que a necessidade não seja absoluta.

Os principais aspectos a serem observados são: seleção da área em linhas de 

drenagem natural, conhecidas por córregos, de preferência solos aluviais com profundidade 

de, no máximo, entre 3 a 4 m, a largura do depósito aluvial, trechos de estreitamentos, 

extensão a montante do local a barrar e relevo. No campo, é importante se observar a 

espessura e constituição do depósito aluvial (a partir de furos de trado), preferencialmente, 

textura média a grossa, o local mais estreito do depósito para locar o eixo barrável, a 

melhor condicão de acesso à populacão, a declividade do leito (no máximo 5%), a distância 

para a cabeceira do rio, a existência de soleiras rochosas no leito do rio por já implicarem 



em barramento natural, a existência de obras de barramento superficial. 

Outro enfoque imprescindível diz respeito à qualidade da água do rio ou riacho a 

ser avaliado, principalmente quanto à salinização e vazão média anual, devendo-se sempre 

eliminar áreas com tendência à salinização e rios/riachos, cuja vazão média possa 

comprometer a estrutura da barragem.

Segundo BARBOSA et al (2006), após constatada a existência de condicões 

adequadas para a construcão da barragem, em que são consideradas a espessura da camada 

aluvial, a sua composicão granulométrica, a inclinacão do terreno, a inexistência de soleiras 

rochosas, a relacão morfológica do vale, a distância da área de recarga e a qualidade da 

água, de um modo geral, procede-se à sua construcão, mediante as seguintes etapas:     

   

a) Escavacão da vala – escava-se uma vala transversalmente à direcão de 

escoamento do rio, com largura total do vale e profundidade até encontrar a 

rocha inalterada. Essa escavacão pode ser mecanizada, utilizando-se um trator 

de esteira ou uma retro-escavadeira, ou ainda realizada manualmente.

b) Impermeabilizacão – a vala deve ser impermeabilizada com argila compactada 

ou, de maneira mais simples, rápida e econômica, através de uma lona 

recobrindo a parede da vala que fica oposta ao sentido de procedência do 

escoamento superficial .

c) Construcão de poço amazonas – na parte mais profunda da vala, deve ser 

construído um poço amazonas para captacão de água. Um modo rápido de 

execucão consiste na justaposicão de anéis semiporosos pré-fabricados, de 1,00 

a 1,20 m de diâmetro por 0,50 m de altura. Os anéis são colocados justapostos 

até alcancarem a superfície, ficando o último totalmente acima do nível do 

terreno. Antes de colocar o primeiro anel, deve-se colocar uma camada de brita, 

para proporcionar maior permeabilidade do meio, bem como impedir a entrada 

de areia no poço. Nos maiores barramentos, é interessante colocar também tubos 

semi-horizontais, na parte mais profunda da vala, com a parte superior do tubo 

devidamente ranhurada, que servem de drenos para o poco amazonas, 

aumentando consideravelmente a entrada de água no mesmo.

d) Enrocamento – como as chuvas no Nordeste brasileiro são, na maioria das 



vezes, de regime torrencial, com escoamento muito rápido e curto período de 

duracão, o processo de infiltracão e recarga dos aluviões pode até nem ocorrer, 

não havendo, então, acumulação em determinados eventos de chuva. Assim, 

embora não seja imprescindível, é aconselhável a construcão de um 

enrocamento de pequena altura (cerca de 0,50 m) sobre a barragem, a jusante do 

poço amazonas, a fim de proporcionar maior infiltracão da água que fica retida 

por alguns dias na superfície, favorecendo a sua infiltracão no sub-solo.

e) Enchimento da vala – concluídas as operacões de enlonamento da parede da 

vala e de construcão do poço amazonas, procede-se o enchimento da vala, 

utilizando o mesmo material dela retirado. 

f) Piezômetros – é aconselhável também a implantacão de piezômetros, a 

montante da barragem, com o propósito de melhor monitorar o rebaixamento do 

nível de água com o tempo.

No trabalho desenvolvido por CIRILO (1999) são discutidas as potencialidades 

deste tipo de reservação hídrica, no estado de Pernambuco, a Figura 02 mostra o esquema 

de uma barragem subterranea.

Figura 02 – Esquema de uma Barragem Subterrânea (Fonte: CIRILO, 1999).



O impacto dessas barragens submersas sao extremamente positivos, uma vez que, 

permite uma melhoria na qualidade da água, permanência desta durante todo o ano e a 

diversificação da atividade agrícola, especialmente para frutas.

2.3. Qualidade da Água das Barragens Submersas e Parâmetros Hidrológicos.

Essas barragens submersas são altamente eficientes, mas podem sofrer a ação do 

transporte de sedimentos e, conseqüentemente, a introdução de nutrientes que em excesso 

podem causar o processo de eutrofização, sem relatar no risco da salinização em função do 

tipo de solo sendo, desta forma, imprescindível avaliar o impacto dessa obra na qualidade 

d’água, além de observar os parâmetros hidrológicos onde elas foram implantadas 

avaliando as modificações introduzidas no regime hídrico tanto qualitativo como 

quantitativo. 

O risco da agricultura dependente de chuva, e a falta de água para o consumo 

humano e para pequenas criações constituem a principal causa da baixa qualidade de vida 

do meio rural, principalmente nas zonas áridas e semi-áridas, que correspondem a 55% das 

terras em todo o Mundo e a 13% do território nacional brasileiro (SILVA et al., 1993). No 

Brasil, esses efeitos são mais intensos no meio rural da região Nordeste, onde a produção e 

a produtividade agrícola são limitadas pela irregularidade na distribuição espaço-temporal 

da chuva, considerada mais grave do que sua escassez propriamente dita (Silva & Rego 

Neto, 1992).

As propriedades físicas, químicas e microbiológicas da água são traduzidas em 

termos de parâmetros que permitem classificá-la quanto à sua qualidade e apontar a 

presença e a concentração de substancias tóxicas, sendo possível sua comparação com

padrões e valores orientadores estabelecidos conforme o uso. Quando a contaminação 

acontece, a remoção é muito mais difícil de se fazer do que no caso das águas de superfície, 

podendo em alguns casos tornar-se irreversível.

Na legislação, a Portaria n° 518, de 25 de marco de 2004, estabelece os 

procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água 

para consumo humano e seu padrão de potabilidade, além de dar outras providências.

Enquanto que para irrigação, utiliza-se o método proposto pelo United Salinity Laboratory 



(USSL), sendo este bastante aceito atualmente. Seu primeiro critério é a estimativa do risco 

de salinidade e sodicidade considerando os seguintes parâmetros:

1. Condutividade elétrica (CE): mede a capacidade da água em conduzir a 

corrente elétrica, devido à presença de substâncias dissolvidas ionizadas;

2. Determinação da razão de adsorção de sódio: o RAS é uma razão que indica 

a porcentagem de sódio contido numa água que pode ser adsorvido pelo solo, sendo 

calculada pelo Nomograma de RICHARDS (1954). A RAS corrigida (RAS0) pode ser 

usada para prever melhor os problemas de infiltração causados por concentrações 

relativamente altas de sódio ou baixas de cálcio nas águas para uso na irrigação, utilizando 

a equação abaixo:

RAS0 = Na/ [(Ca0 + Mg)/2]1/2

Onde: Na, Ca0 e Mg, representam as concentrações de sódio, cálcio corrigido e magnésio 

na água de irrigação, respectivamente, em meq/l (meq/l = mg/l: peso equivalente).

3. Porcentagem de sódio trocável (PST): medida importante para a infiltração 

da água no solo sendo também calculada pelo Nomograma de RICHARDS (1954).

Assim, sua classificação se dará através da comparação dos resultados analíticos 

obtidos com as determinadas tabelas abaixo (Tabela 01 e Tabela 02).  

Tabela 01: Classificação da água de irrigação quanto ao risco de salinidade FRENKEL (1984) e PIZARRO 
(1985)

Classes de Salinidade Riscos de Salinidade Faixas de CEa (μS/cm)

C1 Baixo < 750

C2 Médio 750-1500

C3 Alto 1500-3000

C4 Muito Alto >3000



Tabela 02: Classificação da água de irrigação quanto aos riscos de sodicidade (AYRES & WESTCOT, 1991)
CLASSES DE SODICIDADE

S1 (Sem problemas) S2 (Problemas Crescentes) S3 (Problemas Severos)RAS0 (mmol)1/2

Cea (μS/cm)

0-3 >700 700-200 <200

3-6 >1200 1200-300 <300

6-12 >1900 1900-500 <500

12-20 >2900 2900-1300 <1300

20-40 >5000 5000-2900 <2900

III. ÁREA DE ESTUDO

3.1.    Serra Negra do Norte-RN.

No município de Serra Negra do Norte, localizado na região do Seridó norte-

riograndense, foram construídas 10 barragens sucessivas semi-submersas ao longo de 30 

quilômetros do rio Espinharas, um dos principais afluentes da margem direita do Rio 

Piranhas-açu.

Está inserido numa região típica do semi-árido nordestino, onde as precipitações 

são escassas e mal distribuídas, com índices pluviométricos anuais em torno de 700 mm, 

chegando a se concentrar em poucos meses, nos quais os agricultores tentam viabilizar uma 

agricultura de subsistência. Elas são: Curral Queimado, Conceição, Arapuá, Rolinha, Barra 

de Maniçoba, Torrões, Pitombeira, Boa Vista, São Pedro e Dinamarca. Tendo como 

finalidade acumular água no solo de pequenas propriedades rurais do município, 

minimizando, desta maneira, os efeitos ocasionados pelos longos períodos de estiagem, 

sobretudo na agricultura, considerada a principal atividade econômica da região.

Os pontos de análise do projeto foram 4 pontos, sendo o primeiro ponto localizado 

na Barragem da Conceição (Figura 03), a qual abastece a zona rural, também chamada de 

Barragem Comunitária Manoel Candido Sobrinho, com as coordenadas geográficas em 

UTM: 0681102 latitude, 9270978 longitude e elevação de 169 metros. O segundo ponto 

(Figura 04) é o Poço do Riacho Fundo as margens da Barragem da Conceição e suas 

coordenadas são: 0680410 de latitude, 9269024 de longitude e elevação 181 metros. O 



terceiro ponto (Figura 05) é o Poço Conceição, destinado a agricultura, com coordenadas 

0678158 de latitude, 9262274 de longitude e elevação 186 metros. E o quarto ponto (Figura 

06) está situado na Barragem da Dinamarca, que atende as necessidades da população da 

zona urbana e possui as coordenadas 0254807 de latitude, 9356102 de longitude e elevação 

197 metros.

Figura 03: Barragem da Conceição (ponto 01).                       Figura 04: Poço do Riacho Fundo (ponto 02).

Figura 05: Poço Conceição (ponto 03). Figura 06: Barragem da Dinamarca (ponto 04).

Conforme o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE

(2000), aquele município possui uma população de 7.543 habitantes em uma área territorial 



de 523 km2 e suas áreas limítrofes se inserem na quadrícula de coordenadas geográficas 

6o42’ a 6o72’ de Latitude Sul e 37o54’ a 37o18’ de Longitude Oeste, tendo na agricultura 

sua principal fonte de sustentação econômica, cuja maioria das propriedades ainda são de 

base familiar. 

Nas áreas rurais, ainda persiste no trinômio milho-feijão-algodão a agricultura de 

sequeiro, ou seja, agricultura dependente das chuvas. Nas várzeas, foram observados 

impactos negativos ao meio ambiente, podendo-se citar a salinização dos solos, implicando 

na perda da capacidade produtiva dos mesmos. Vale salientar, que na região existe uma 

área de Conservação Florestal, a Estação Ecológica do Seridó, cuja sua área é de 1.163 há, 

onde o principal objetivo é a proteção do ecossistema da caatinga. A Estação Ecológica fica 

localizada entre quatro municípios: Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, Caicó e 

São João do Sabugi. A maior área, cerca de 70%, fica inserida no município de Serra Negra 

do Norte (SILVA, 2001).

IV.     MATERIAL E MÉTODOS

4.1.   Método Selecionado

O planejamento para a realização desse projeto tem como base, fazer um 

levantamento destes quatro pontos já citados que estão em operação atualmente nos 

municípios da região do semi-árido.Em seguida, visitaram-se os locais, para fazer um 

reconhecimento do terreno a fim de selecionar os melhores lugares para a coleta, em função 

da sua facilidade de acesso, modelo de operação, ano de construção, material utilizado e 

obtenção de uma amostragem representativa, correta e significativa, das localidades 

possibilitando uma visão completa da situação atual dessas barragens subterrâneas.   

Posteriormente, foram coletadas amostras dessas águas para análises laboratoriais, 

avaliando-as mensalmente e definindo seus pontos com a utilização do GPS (Global 

Positioning System) estabelecendo suas coordenadas geográficas em UTM e mostrando os 

lugares de estudo através de fotos tiradas in loco e mapas da região. O acondicionamento 

do material coletado nos locais utilizou vasilhames plásticos, limpos e esterilizados com 

água deionizada, e conservados após coleta num isopor com gelo para não ocorrer 

modificação das suas propriedades iniciais.



Conforme na Portaria nº 518/04 do Ministério da Saúde, os parâmetros físico-

químicos a serem analisados, considerando os de maior relevância para determinar a 

qualidade da água para o consumo humano realizadas no laboratório do LARHISA 

(Laboratório de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental) da UFRN (Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte) no período de 2007 a 2008, são: temperatura, sabor, odor, 

cor, turbidez, determinação de pH, sólidos totais dissolvidos (STD), condutividade elétrica, 

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

hidróxido, dureza total, amônia, nitrito, nitrato, cálcio, bicarbonato (HCO3), cloreto e 

magnésio. Enquanto no CEFET (Centro federal de educação tecnológica do Rio Grande do 

Norte) no mesmo período foram analisados os seguintes parâmetros: zinco, ferro, sódio, 

potássio, manganês, sulfato e alumínio.

Para as análises microbiológicas, foram realizadas no LARHISA as analises de 

coliformes fecais, sendo este, o fator de maior importância na identificação de 

microorganismos que oferecem riscos à saúde do seres humanos. 

As metodologias analíticas para a determinação destes parâmetros são segundo 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, de autoria das 

instituições American Public Health Association (APHA, 1995), American Water Works 

Association (AWWA) e Water Enviroment Federation (WEF), recomendada por esta 

Portaria vigente. 

Com relação aos pesticidas, as amostras de água foram acondicionadas 

adequadamente em caixas de isopor e enviadas a Fortaleza no estado do Ceará, a fim de 

serem analisadas quanto a clorpirifos, endossulfan, metil paration e trifluralina. Sendo 

utilizado nas três primeiras substâncias o método de Cromatografia Gasosa e na última 

Colorimétrico.

Os dados obtidos foram comparados com esta portaria devendo atender as 

especificações das normas e seus padrões permissíveis, caso não estando em conformidade 

com a lei são identificado possíveis causas, relacionando juntamente com os fatores 

hidrológicos do rio onde foram implantadas as barragens subterrâneas em estudo.  

Para a classificação da água utilizada na irrigação foi usado o método proposto pelo 

United Salinity Laboratory (USSL), estimando o risco de salinidade e sodicidade a partir da 



condutividade elétrica (CE), da razão de adsorção de sódio (RAS) e da porcentagem de 

sódio trocável (PST), sendo um método bastante aceito atualmente. 

V.       RESULTADOS E DISCUSSÕES

Encontram-se dispostos, a seguir nas Tabelas 03, 04, 05, e 06, os resultados médios 

obtidos, necessários à caracterização das barragens semi-submersas de Serra Negra do 

Norte durante o período de agosto de 2007 a julho de 2008. Assim, foram comparados com 

os valores máximos permitidos pela Portaria n° 518, de março de 2004, do Ministério da 

Saúde, para controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão 

de potabilidade. Enquanto que para verificar a qualidade de água para a irrigação foi 

utilizado o método proposto pelo United Salinity Laboratory (USSL), os quais se referem 

ao risco de sodicidade e de salinidade (Tabela 07 e 08). 

Tabela 03 - Resultados médios obtidos da qualidade das águas nos quatro pontos, assim como, o padrão de 
aceitação para consumo humano definido pela Portaria n°518-MS.

PARÂMETRO UNIDADE

MÉDIA 
PONTO 01
(Barragem 
Conceição)

MÉDIA 
PONTO 02

(Poço do 
Riacho 
Fundo)

MÉDIA 
PONTO 03
(Barragem 
Dinamarca)

MÉDIA 
PONTO 
04 (Poço 

da 
Conceição)

VALOR 
MÁXIMO 

PERMITIDO 
(PORTARIA 

518/04)

Alumínio mg/L 0,697 0,908 1,298 0,422 0,2

Amônia (NH3) mg/L 0,253 0,503 1,091 0,124 1,5

Cloreto mg/L 139,207 177,314 128,252 34,489 250

Cor Aparente uH (1) 7,579 16,537 41,343 3,951 15

Dureza mg/L 49,375 95 72,917 62,3 500

Ferro mg/L 0,450 0,559 1.695 0,588 0,3

Manganês mg/L 0,07 0,032 0,138 0,016 0,1

Odor - - - - - Não objetável 

Gosto - - - - - Não objetável

Sódio mg/L 59,25 36,1 66,0 36,8 200

Sólidos 
Dissolvidos 

Totais
mg/L 228,225 211,74 213,05 103,98 1000

Turbidez UT 5,12 13,51 28,287 4,182 5

Sulfato mg/L 9,73 11,432 3,928 1,099 250

Zinco mg/L 0,010 0,006 0,052 0,028 5

pH - 6,91 6,256 6,123 5,82 6,0 a 9,5



Tabela 04 - Resultados médios obtidos da qualidade das águas nos quatro pontos, assim como, o padrão de 
potabilidade para substancias químicas que representam risco a saúde definido pela Portaria n°518-MS.

PARÂMETRO UNIDADE

MÉDIA 
PONTO 01
(Barragem 
Conceição)

MÉDIA 
PONTO 02

(Poço do 
Riacho 
Fundo)

MÉDIA 
PONTO 03
(Barragem 
Dinamarca)

MÉDIA 
PONTO 
04 (Poço 

da 
Conceição)

VALOR 
MÁXIMO 

PERMITIDO 
(PORTARIA 

518/04)

Nitrato (como N) mg/L 1,580 9,684 9,400 3,243 10

Nitrito (como N) mg/L 0,000 0,0006 0,001 0,000 1

AGROTÓXICOS

Endossulfan μg/L - - - - 20

Trifluralina μg/L - - - - 20

Tabela 05 - Resultados médios obtidos da qualidade das águas nos quatro pontos, assim como, o padrão 
microbiológico de potabilidade da água para consumo humano definido pela Portaria n°518-MS.

PARÂMETRO UNIDADE

MÉDIA 
PONTO 01
(Barragem 
Conceição)

MÉDIA 
PONTO 02

(Poço do 
Riacho 
Fundo)

MÉDIA 
PONTO 03
(Barragem 
Dinamarca)

MÉDIA 
PONTO 
04 (Poço 

da 
Conceição)

VALOR 
MÁXIMO 

PERMITIDO 
(PORTARIA 

518/04)
Coliformes 

Termotolerantes
mL 519 869,4 1184 310

Ausência em 
100mL

Tabela 06 - Resultados médios obtidos da qualidade das águas nos quatro pontos não citados pela Portaria 
n°518-MS.

PARÂMETRO UNIDADE

MÉDIA 
PONTO 01
(Barragem 
Conceição)

MÉDIA 
PONTO 02

(Poço do 
Riacho 
Fundo)

MÉDIA 
PONTO 03
(Barragem 
Dinamarca)

MÉDIA
PONTO 
04 (Poço 

da 
Conceição)

VALOR 
MÁXIMO 

PERMITIDO 
(PORTARIA 

518/04)
Alcalinidade 

Total   
mg/L 110,875 109,4 165 112,7 -

Alcalinidade 
Hid.    

mg/L - - - - -

Alcalinidade 
Bicarb.

mg/L 110,875 109,4 165 112,7 -

Alcalinidade 
Carb.

uH - - - - -

Potássio mg/L 10,75 6,08 10,017 5,26 -

Temperatura °C 29 29,62 27,35 28,56 -

Clorpirifos μg/L - - - - -

Metil Paration μg/L - - - - -



Tabela 07 - Resultados médios obtidos da qualidade das águas nos quatro pontos, a fim de determinar o risco 
de sodicidade e salinidade.

PARÂMETRO UNIDADE

MÉDIA 
PONTO 01
(Barragem 
Conceição)

MÉDIA 
PONTO 02

(Poço do 
Riacho 
Fundo)

MÉDIA 
PONTO 03
(Barragem 
Dinamarca)

MÉDIA 
PONTO 04

(Poço da 
Conceição)

Condutividade 
Elétrica  

μS/cm 511,25 485,92 471,1 237

Cálcio mg/L 8,76 26,40 14,767 19,08

Magnésio meq/L 6,828 7,047 8,748 3,329

Bicarbonato meq/L 135,267 133,468 201,3 137,494

Sódio meq/L 2,577 1,568 2,87 1,6

Cálcio 
Corrigido

meq/L 0,580 1,562 0,85 1,058

RAS° (mmol/L)1/2 3,247 1,7 3,49 2,066

Tabela 08 - Resultados médios obtidos da qualidade das águas para irrigacao nos quatro pontos.

PARÂMETRO

MÉDIA 
PONTO 01
(Barragem 
Conceição)

MÉDIA 
PONTO 02

(Poço do 
Riacho 
Fundo)

MÉDIA 
PONTO 03
(Barragem 
Dinamarca)

MÉDIA 
PONTO 04

(Poço da 
Conceição)

Risco de 
Salinidade e 
Sodicidade

C1S2 C1S2 C1S2 C1S2

Conforme a tabela 03, o padrão adequado para alumínio na Portaria 518/04 é de 0,2 

mg/L, portanto nenhum dos pontos apresentaram valores médios adequados, sendo este um 

parametros com baixa toxicidade, uma vez que o aparelho digestivo absorve pequenas 

quantidades de alumínio do total ingerido, sendo o excesso evacuado pelas fezes. 

A cor de uma água resulta da existência de substâncias em solução; pode ser 

causada pelo ferro ou manganês, pela presença de matéria orgânica originada da 

decomposição de plantas e animais denominada de substâncias húmicas (potencialmente 

carcinogênicos), pela introdução de esgotos industriais e domésticos (BRITO, 2007). 

Assim, o permitido pela Portaria 518/04 é de 15 em mg Pt/L não estando em conformidade 

a média dos pontos 02 e 03.

No caso de águas contendo ferro dissolvido na forma de carbonato ferroso, na 

ausência de oxigênio, são límpidas e de aparência agradável, podendo induzir à sua 



utilização. Entretanto, após contato com o ar, o bicarbonato oxida-se e precipita-se, o que 

pode conferir cor à água; além de um sabor desagradável que prejudica a preparação de 

cafés e chás. Pode ainda causar depósitos e incrustações, manchar tecidos, roupas, 

utensílios, aparelhos sanitários, além de possibilitar o desenvolvimento de bactérias 

ferruginosas nocivas, como por exemplo, a bactéria crenotrix (RICHTER & AZEVEDO 

NETO, 1991). A média das amostras coletadas em todos os pontos mostrou-se impróprias 

de acordo com a Portaria já citada, onde o limite é 0,3 expresso em mg/L.

Já o manganês é resultado, naturalmente, da lixiviação de rochas e minerais. É 

muito usado na indústria do aço, na fabricação de ligas metálicas e baterias e na indústria 

química em tintas, vernizes, fogos de artifícios e fertilizantes, entre outros. Nos resultados 

obtidos, apenas a média do ponto 03 excedeu o limite de 0,1 mg/L.

Com relação a turbidez, esta limita a penetração de raios solares, restringindo a 

realização da fotossíntese que, por sua vez, reduz a reposição do oxigênio, interferindo 

diretamente nas comunidades biológicas aquáticas. Seu valor Maximo permitido pela 

Portaria 518/04 é de 5 UT, apresentando, portanto, a media dos pontos 01,02 e 03 

inadequados para o consumo humano.

O potencial de hidrogênio (pH) está relacionado diretamente com a acidez e 

alcalinidade das águas. O pH indica a concentração do íon hidrogênio de uma solução. Uma 

solução neutra tem pH 7. Valores de pH superior a 7 indica uma solução alcalina e um pH 

inferior a 7 indica uma solução ácida (BRITO, 2007). Segundo a Portaria n° 518/04, este 

parâmetro tem que ser mantido na faixa de 6,0 a 9,5, a fim de preservar o padrão de 

potabilidade da água, não estando, assim, em conformidade apenas a média do ponto 04.

Os resultados médios de coliformes termotolerantes obtidos quanto ao padrão 

microbiológico de potabilidade definido por esta portaria excederam os valores permitidos em 

todos os pontos, sendo recomendado ausência em 100 mL em cada amostra analisada.  De 

acordo com SANCHES (1999), as bactérias do grupo coliforme constituem o indicador de 

contaminação fecal mais comum, sendo empregadas como parâmetro microbiológico 

básico na caracterização e avaliação da qualidade das águas em geral, uma vez que podem 

transmitir doenças de veiculação hídrica, tais como febre tifóide, febre paratifóide, 

desinteria bacilar e cólera. Contudo, os outros parâmetros para qualidade da água para 

consumo humano se encontraram adequados. 



Quanto aos resultados médios obtidos para qualidade da água de irrigação, através 

da determinação do risco de salinidade e sodicidade, apresentou em todos os pontos 

analisados baixo risco de salinidade e problemas crescentes de sodicidade.

.

VI. CONCLUSÃO

Dos quatro pontos monitorados em Serra Negra do Norte-RN, durante o período de 

agosto de 2007 a julho de 2008, pode-se concluir que, com relação à qualidade da água para 

consumo humano, conforme a Portaria 518/04 do Ministério da Saúde, os parâmetros ferro, 

alumínio e coliformes termotolerantes não se encontraram em condições adequadas. No 

ponto 01 (Barragem Conceição) também apresentou problemas com turbidez. No caso do 

ponto 02, situado no Poço do Riacho fundo, cor e turbidez mostraram índices acima do 

permitido. No ponto 03, localizado na Barragem Dinamarca, não atenderam aos valores 

máximo no que diz respeito à cor, turbidez e manganês. E, por fim, no ponto 04 (Poço da 

Conceição), indicou problemas com pH. Os demais parâmetros analisados encontraram-se 

adequados.

Quanto à qualidade da água para irrigação, onde se analisa o risco de sodicidade e 

salinidade, seus resultados médios em todos os pontos estudados apresentaram baixo risco 

de salinidade e problemas crescentes de sodicidade. Contudo, a implantação dessas 

barragens subterrâneas é uma alternativa eficaz de armazenamento de água em regiões do 

semi-árido nordestino com condições de solo e clima similares. Deve-se atender a alguns 

cuidados para que a construção delas possa atingir seus objetivos, sendo, portanto 

imprescindível o trabalho de educação junto aos seus usuários, a fim de que estes aprendam 

a utilizar corretamente essa água disponível. 

As barragens subterrâneas são mais uma alternativa com capacidade de viabilizar a 

exploração agrícola em áreas com grandes problemas relacionados com a seca, 

minimizando os riscos da agricultura dependente de chuvas e, conseqüentemente, 

proporcionando um aumento significativo da produtividade das culturas e da economia 

local. Assim, Serra Negra do Norte é um exemplo a ser seguido, porém merecedora ainda 

de muitos estudos científicos e pesquisas do campo, os quais avaliem a quantidade e 

qualidade da água e do solo. 
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