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METAIS PESADOS, URBANIZAÇÃO E OS DESAFIOS DA GESTÃO  
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& Lúcio Flávio Ferreira Moreira4 
 
RESUMO – Nos últimos anos, o risco de degradação da qualidade da água de abastecimento de 
Natal tem despertado o interesse de estudar as condições ambientais do sistema fluvial Pitimbu. 
Apesar da sua importância, a bacia tem sofrido os efeitos da urbanização desordenada, com 
impactos no ecossistema e água. O rio atravessa três municípios da região metropolitana, com 
predominância de uso residencial, agricultura e industrial. Os metais pesados adsorvidos ao 
sedimento fluvial representam o impacto ambiental das fontes contaminantes. A medida que o rio 
cruza áreas urbanas e industriais a contaminação do sedimento fica evidente, com alto 
enriquecimento do Pb, Fe, Al, Ni e Zn (1100x, 110x, 40x, 1000x e 15x respectivamente) acima dos 
valores de referência em áreas de nascente. As prováveis fontes contaminantes são diversas: 
infraestrutura de esgotos inadequada, sedimentos de rodovias, industrial, resíduos de construção, 
esgoto in natura. Altas concentrações de Pb e Fe observadas (1100 μg/g e 18750 μg/g 
respectivamente) entre as seções A5 e A7 indicam entrada desses metais por uma combinação de 
fontes industrial, rodoviária e esgoto in natura. Esse quadro aponta para a necessidade de mudanças 
na gestão da bacia, com foco na gestão comunitária, integração institucional, descentralização 
administrativa e capacitação técnica. 

Palavras-chave: sedimento, metais pesados, urbanização. 
 

HEAVY METALS, URBANIZATION AND PITIMBU RIVER BASIN 
MANAGEMENT CHALLENGES, NATAL-RN 

ABSTRACT – In recent years, the risk of drinking water quality degradation of Natal has aroused  
the interest to approach the Pitimbu river environmental condition. Despite of its importance, 
Pitimbu river basin has experienced the effects of uncontrolled urbanization, which has caused 
impacts on water and ecosystem. River basin drains three Natal metropolitan region municipalities, 
which comprises mainly residential, agricultural and industrial uses. Heavy metal content of bed 
sediments represent environmental impact produced by contamination sources. As river flows 
through urban and industrial areas, sediment contamination in evidenced by high enrichment levels 
in Pb, Fe, Al, Ni and Zn (1100x, 110x, 40x, 1000x e 15x respectively) over reference levels of 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Mestranda no Programa de Pós-graduação em Engenharia Sanitária UFRN, E-mail: andreasaraiva_@hotmail.com 
2	  Aluno do Curso de Engenharia Química UFRN – Bolsista PIBIC/CNPq, E-mail: hudson.eq@gmail.com	  	  
3	  Aluna do Curso de Engenharia Química UFRN – Bolsista PIBIC/CNPq, E-mail: relima07@hotmail.com	  
4	  *Professor Associado PPgES/UFRN – E-mail: lucio@ct.ufrn.br	  



 
	  
	  
XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 
	   	   	  

2 

spring areas. Probable contamination sources are diverse: inadequate wastewater infrastructure, 
deposited road sediments, industries, building wastes, in natura wastewater. Pb and Fe observed 
high concentrations (1100 μg/g and 18750 μg/g respectively) between sections A5 and A7 indicate 
that these metals were introduced by a combination of industrial, road and in natura wastewater 
sources. This condition points to the need of a change in the management approach: community 
participation, institutional collaboration, decentralization and technical capacity building.  

Key-words: sediments, heavy-metals, urbanization. 
 
 
INTRODUÇÃO 

No Brasil, e notadamente na região Nordeste, o uso e ocupação do solo nas grandes cidades 
tem produzido a degradação da qualidade do meio ambiente fluvial e da água, o que impõe riscos  
para a qualidade de vida e saúde da população (Peters & Meybeck, 2000). De um modo geral, o 
problema está associado a ausência de infraestrutura de esgotos adequada e falha na implementação 
de uma política sustentável de ocupação da bacia (Tucci, 2007).  

A poluição difusa tem sido uma das principais fontes dos problemas de contaminação da água 
e normalmente ocorre com a urbanização (Novotny & Olem, 1994). Além disso, a urbanização 
aumenta a frequência e volume dos escoamentos, com processos erosivos e alteração da morfologia 
fluvial (Leopold, 1968; Hammer, 1972). A tendência dos metais pesados e outras substâncias 
(organoclorados, hidrocarbonetos) de adsorção ao sedimento, somada a sua capacidade de fornecer 
informação, faz dos sedimentos uma importante fonte de avaliação de impactos de origem 
industrial, mineração e urbanização no ambiente fluvial (Forstner & Wittmann, 1999; Murray, 
1996; Sarmani et al., 1992). A entrada de metais pesados no sistema fluvial pode ocorrer através de 
fontes naturais ou antrópicas. Alguns metais pesados, tais como Hg, Pb e Cd, são nocivos à saúde 
humana pelo seu efeito tóxico (Ouyang et al., 2002).  

Além disso, a contaminação do sedimento fluvial está associada ao processo de urbanização. 
O aumento da atividade antrópica na bacia aumenta consideravelmente as descargas de origem 
industrial e de estações de tratamento de esgotos (Benoit et al., 1999; Murray et al., 1999). O Zn, 
por exemplo, está associado principalmente aos esgotos domésticos (comida, detergentes) e 
produtos de higiene como pasta de dente e shampoo (Sorme & Lagerkvist, 2002; Tsuji-Naito et al., 
2007). Situada na região metropolitana de Natal, a bacia do rio Pitimbu (BRP) abastece parte da 
população com uma vazão de 0,722 m3.s-1. Apesar da sua importância, a BRP tem sofrido os efeitos 
da urbanização desordenada. Os efeitos desse problema se refletem na qualidade do ambiente e na 
água e foram observados em trabalhos anteriores (Santos et al., 2002; Kobayashi et al., 2010). 

Este trabalho tem como objetivo analisar a extensão dos impactos decorrentes do uso e 
ocupação do solo no sistema fluvial Pitimbu a partir da análise da concentração de metais pesados 
no sedimento e na água.  
 
ÁREA DE ESTUDO 

A bacia hidrográfica do Rio Pitimbu está situada na região leste do Rio Grande do Norte, 
inserida na quadrícula de coordenadas (5°50’0”; 5°57’53”S e 35°11’08”; 35°23’19”W) com uma 
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área de 107,24 km². Incorpora três municípios da região metropolitana de Natal: Macaíba (47%), 
Parnamirim (43%) e Natal (10%). Está assentada sobre sedimentos arenosos, sobrepostos a uma 
cobertura sedimentar de origem cenozoica da Formação Barreiras. Do pondo de vista hidrológico, o 
regime de vazões do rio Pitimbu varia entre 0,62 m3.s-1 (fim da estação seca) e 10,61 m3.s-1 (máxima 
observada em 2008) e reflete fatores como precipitação e efeito da ocupação na bacia, com redução 
do volume infiltrado e aumento das descargas superficiais (Takeshi et al., 2010). Ao longo dos 
anos, o processo de ocupação do solo na bacia tem ocorrido de maneira desordenada, sem 
considerar a importância de proteger o sistema fluvial. Dessa forma, a degradação da qualidade do 
ambiente fluvial é resultado de uma política de ocupação sem planejamento, setorizada e sem 
integração institucional na esfera administrativa. A proteção dos recursos hídricos na BRP não tem 
sido prioridade nas esferas políticas a nível local, regional e federal. 
 
USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

A análise da ocupação do solo foi feita com identificação visual de imagem do Google Earth® 
ano 2010 e visitas in loco destinadas a definir critérios de diferenciação dos usos. Com o objetivo 
de quantificar os tipos de ocupação na bacia, foram usadas ferramentas computacionais AutoCad® e 
ARCVIEW®. Numa etapa inicial, o mapa da bacia em AutoCad® foi convertido para o Arcview® e 
depois para o Google Earth®. A superposição das imagens possibilitou identificar e quantificar os 
diferentes tipos de uso e ocupação na bacia. Foram identificadas sete classes de ocupação: a) 
residencial e comercial; b) cobertura vegetal; c) em processo de ocupação; d) uso agrícola; e) 
aglomerado rural; f) área militar; g) cemitério; h) industrial. Foi usada a ferramenta adicionar 
polígono do Google Earth® para delimitar os tipos de uso e ocupação. A conversão dos polígonos 
usando o aplicativo ArcToolbox-ArcGIS® permitiu calcular as áreas de ocupação na bacia, em 
porcentagem da área total: a) residencial (17,6), cobertura vegetal (40), processo de ocupação 
(12,9), agrícola (18,5), aglomerado rural (2,1), área militar (6,4), área industrial (2,2). A Figura 1 
apresenta os pontos de coleta de amostra e polígonos com os tipos de ocupação. 

 
METAIS PESADOS NO SEDIMENTO E ÁGUA 

Foram coletadas duplicatas de amostra da água e sedimento de fundo em oito seções 
distribuídas ao longo do curso fluvial (Figura 1). As campanhas de coleta foram realizadas entre 
setembro/2011 e fevereiro/2012, período marcado pela ausência de chuvas na região. A coleta das 
amostras de sedimento do leito (0-5 cm) foram feitas manualmente em duplicata usando draga tipo 
Van Veen. O sedimento foi manipulado numa bandeja (PE), armazenado em recipientes (PE) de 500 
g, lacrados e congelados a -5°C. O descongelamento foi realizado em estufa a 80°C durante 24 
horas. Após secagem, o sedimento foi desagregado e separado usando peneira #63 μm. Foi extraída 
1g de material para ensaio de digestão ácida. O ensaio de digestão ácida obedeceu ao método 
3050B/USEPA (Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos). Os extratos resultantes foram 
diluídos em 1 L de água destilada e submetidos a análise de absorção atômica por chama (FAAS). 
Foi usado o espectrofotômetro modelo AA240 VARIAN® conectado a um PC, composto por 
nebulizador, atomizador (chama a aproximadamente 2800°C),  lâmpadas mono-elementares de 
cátodo oco e sistema ótico de detecção e leitura. Foram analisados os seguintes metais: Al, Cd, Cu, 
Pb, Fe, Ni e Zn. 
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Figura 1 – Pontos de coleta ao longo do curso fluvial. Fonte: Google Earth® ano 2010. 

 
RESULTADOS 

Os valores das concentrações dos metais pesados na água e sedimento estão apresentados na 
Tabela 2. Os valores representam a média obtida em duas amostras coletadas na seção. Nos estudos 
em nível de bacia, é importante que a variabilidade espacial e temporal na pequena escala seja 
pequena em comparação com a da bacia. Isso pode ser observado neste trabalho, uma vez que o 
desvio-padrão máximo numa seção foi inferior a 10%. A avaliação do impacto dos metais pesados 
no sistema fluvial pode ser feita considerando concentrações de referência associadas a condições 
pré-antropogênicas. Assim, as concentrações de referência podem ser determinadas a partir da 
análise do sedimento coletado em áreas preservadas na bacia (Murray, 1996). Neste trabalho, os 
valores de referência corresponderam aos observados na seção A8 situada em área de nascente. A 
área situada a montante dessa seção se encontra razoavelmente preservada, apesar de alguma 
atividade antrópica, o que permite considerar que as concentrações observadas na água e sedimento 
sejam de origem natural ou geológica.  

 

ENRIQUECIMENTO DO METAL PESADO NO SEDIMENTO 

Os valores de concentração obtidos permitem determinar o enriquecimento máximo de cada 
metal pesado em cada seção (relação concentração/valor de referência). Assim, os valores máximos 
de enriquecimento para o Alumínio, Chumbo, Ferro, Níquel e Zinco são 40 (seção A1), 1000 e 
11000 (seções A6 e A7), 110 (seção A6), 1000 (seções A2, A3 e A4) e 16 (seção A2), 
respectivamente. A concentração de metais pesados no sedimento fluvial pode representar situações  
presentes ou passadas, pois eles têm a capacidade de acumular substâncias. Neste estudo, o fato de 
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PONTO
Sedimento Água Sedimento Água Sedimento Água Sedimento Água

Alumínio 2970 0,6 156 0,2 467 0,15 130,5 0,05
Chumbo 100 0 0 0 300 0 0 0
Ferro 8360 0,6 842 0,34 3970 0,4 1350 0,41
Manganês ND 0,005 ND 0,01 ND 0,005 ND 0
Níquel 0 0 100 0 100 0 100 0
Zinco 180 0,02 550 0,015 60 0,015 115 0,005

PONTO
Sedimento Água Sedimento Água Sedimento Água Sedimento Água

Alumínio 233 0,2 141 0,1 121 0,05 74 0,05
Chumbo 0 0 1100 0 1000 0 0 0
Ferro 2200 0,36 38750 1,08 9400 0,91 171 0,43
Manganês ND 0,005 ND 0 ND 0 ND 0
Níquel 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinco 30 0,005 140 0,005 90 0,01 35 0,005

A1 A2 A3 A4

A5 A6 A7 A8

que as amostras foram coletadas na superfície (0-5 cm) permite considerar período de contaminação 
de anos recentes. Alguns metais pesados permanecem retidos no sedimento (a exemplo do Pb), o 
que pode resultar em concentrações mais altas no sedimento em comparação com a água. Os metais 
pesados produzem danos importantes na biota aquática e cadeia alimentar, pois reduz a diversidade 
de organismos bentônicos que habitam no sedimento fluvial e os animais que deles se alimentam. 

Tabela 2 - Concentração dos metais no sedimento (em μg/g) e na água (em mg/L). 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
Essa situação já havia sido observada no estudo desenvolvido por Takeshi et al. (2010), onde 

foram analisadas amostras de macro-invertebrados betônicos no rio Pitimbu, entre as seções A1 e 
A2. Foi observada uma redução da diversidade entre as espécies sensíveis, com o aumento 
simultâneo da quantidade de indivíduos de espécies resistentes. Os gráficos das Figuras 2(a) e 2(b) 
apresentam as concentrações dos metais pesados analisados no estudo no sedimento (em μg/g) e na 
água (em mg/L). As retas horizontais indicam os valores de referência para cada metal (seção A8). É 
possível observar um enriquecimento dos metais analisados no sedimento, com aumento da 
concentração desses metais para jusante. Os altos valores do Fe (18750 e 9400 μg/g) e Pb (1100 e 
1000 μg/g) no sedimento, seções A5 e A7 respectivamente, indicam entrada de metais por fonte 
antrópica. Altas concentrações de Fe foram observadas na água (1,08 e 0,91 mg/L) para as mesmas 
seções. Além disso, se observa um enriquecimento do Al para jusante, tanto no sedimento como na 
água. As concentrações nulas de Pb na água (altos valores observados no sedimento) indicam a 
capacidade de adsorção desse metal no sedimento.   
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Figura 2(a) e 2(b) – Concentração de metais pesados no sedimento (μg/g) e na água (mg/L), nas 
seções de estudo. As linhas horizontais correspondem aos valores de referência para cada metal.  

A coleta de amostras foi realizada durante o período seco. Isso pode significar uma ausência 
de substâncias contaminantes na água nesse período, uma vez que essas substâncias, depositadas 
nas superfícies impermeáveis, são introduzidas nos primeiros dias do período chuvoso, aumentando 
a carga de poluentes (Davis et al., 2001; Sansalone et al., 2005). O sistema fluvial do rio Pitimbu 
recebe, ao longo do seu curso, a influência de diferentes tipos de fontes poluidoras. Os principais 
tipos de fontes, analisados neste trabalho foram os seguintes: a) atividades agropecuárias realizadas 
nas faixas de inundação do rio (cultivos de flores, agricultura de subsistência, criação de gado 
bovino); b) lançamento de esgoto domiciliar in natura na planície de inundação do rio proveniente 
de um presídio estadual, situado entre as seções A5 e A6; c) poluição de origem industrial entre as 
seções A5 e A6; d) adensamento residencial em áreas próximas da calha do rio com infraestrutura 
de saneamento inadequada; e) contaminação proveniente do sedimento depositado em rodovias sob 
intenso volume de tráfego de veículos (seções A3 e A6); f) poluição difusa devido a ausência de 
infraestrutura de esgotos adequada em áreas próximas da calha fluvial; g) processos erosivos de 
grandes proporções devido a impermeabilização do solo em áreas próximas da calha fluvial; h) 
resíduos sólidos de diversos tipos são depositados próximos da calha fluvial em alguns pontos 
(metralhas, lixo orgânico, etc.); i) lavagem de roupa e de animais pela população mais vulnerável. A 
seguir são descritas com maior detalhe algumas fontes identificadas. 

 

ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS 
 As atividades agropecuárias em geral são de pequeno a médio porte (áreas de nascente e 
pontualmente entre as seções A5 e A8). Uma parte da bacia está situada em zona rural (granjas e 
pequenas propriedades rurais). Os efluentes associados essa atividade (fertilizantes, pesticidas, 
matéria orgânica) em geral contêm substâncias danosas à biota aquática devido à sua persistência e 
toxicidade (Cu, Pb, Zn, Cd). 

 
LANÇAMENTO DE ESGOTOS IN NATURA 

 Constatou-se em vistoria (6/10/2011) o lançamento de esgotos in natura no sistema fluvial 
(5 L/s), devido ao colapso da estrutura sanitária (fossa e sumidouro) do presídio estadual de 
Parnamirim (coordenadas geográficas 5°52’51,7”S; 35°15’43,91”W). O impacto desse efluente 
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explica as altíssimas concentrações no sedimento (em μg/g) para o Pb (1100), Zn (140), Fe (18750) 
e Al (233), seção A5  situada 2 quilômetros a jusante.  
INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO INADEQUADA 

A imagem da Figura 1 mostra o alto índice de urbanização na bacia nos municípios de 
Parnamirim e Natal. No entanto, a infraestrutura de saneamento inadequada (rede coletora de 
esgotos) constitui fonte de contaminação do sistema fluvial. Os efluentes lançados no solo pelo 
sistema fossa-sumidouro alimenta o sistema fluvial via fluxo sub-superficial compondo o 
escoamento de base. Esse efluente pode conter uma gama de metais pesados - Cu, Pb, Zn, Cd, Ag e 
Al. A natureza do seu lançamento no sistema pode permitir que seja considerado uma fonte difusa. 
Os efluentes dessas fontes podem explicar o enriquecimento do Al, Fe, Mn e Zn na água no fluxo 
para jusante, com valores máximos na seção A1. A alta densidade de plantas aquáticas em toda a 
seção fluvial entre as seções A7 e A3 refletem a carga de nutrientes lançada no sistema fluvial.  

 

POLUIÇÃO DE ORIGEM INDUSTRIAL 
 A zona industrial, situada na região entre as seções A5 e A7, constitui o trecho do rio em 
que foram observadas as concentrações mais altas no sedimento (em μg/g) para o Pb (1100), Fe 
(18750) e Zn (140) e na água (em mg/L) para o Fe (1,08). Apesar disso, as altas concentrações 
parecem ser o resultado da combinação dos diversos tipos de fontes de contaminação. Convém 
destacar que a existência de posto de combustíveis (e diversos serviços automotivos) em área 
próxima da calha fluvial (seção A6) na rodovia BR304 constitui uma fonte potencial de efluentes de 
origem automotiva. 
 

SEDIMENTO DEPOSITADO NA RODOVIA 

 O sistema fluvial do rio Pitimbu sofre os impactos causados pelas intervenções associadas 
ao transporte rodoviário. De fato, o rio é cortado por rodovias em 3 seções ao longo do seu curso, 
todas com alta taxa de tráfego de veículos. Essas pontes se encontram nas seções A2, A3 e A6. Pb, 
Fe e Zn são metais comuns em áreas urbanas com autovias. Durante a chuva, os escoamentos levam 
esses metais. Essas partículas estão associadas aos veículos automotores (pneus, óleos, 
lubrificantes, combustíveis) bem como a restos de material de construção (Sansalone et al., 2005; 
Hudak and Banks, 2006). Altas concentrações de Fe, Pb, Zn e Al no sedimento (seção A6) indicam 
a entrada desses metais pela ação antrópica nos trechos de montante. A BR 304 é a principal 
rodovia de acesso ao interior do estado, submetida a intenso tráfego de veículos pesados. 
 

CONCLUSÕES 

As altas concentrações de Pb, Zn e Fe observadas no sedimento, seções A1, A6 e A7, e de Fe 
observada na água, seções A1, A6 e A7 reflete a severidade dos impactos no ecossistema fluvial e 
na água. Esse quadro reflete a incapacidade institucional nos diversos setores em implementar uma 
política de gestão capaz de priorizar o controle do uso e ocupação do solo na bacia. Um novo 
arranjo institucional capaz de conjugar demandas ambientais com interesses econômicos pode ser 
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uma possível solução. O controle do uso e ocupação do solo por meio de políticas efetivas de longo 
prazo ainda representa um desafio para toda a sociedade. 
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