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RESUMO--- A maior parte da área do município de Natal é urbanizada. O município contém cerca 
de 820.000 habitantes e cobre uma superfície da ordem de 160 km2.  As atividades do 
desenvolvimento urbano, principalmente a disposição local de efluentes domésticos, têm 
contaminado as águas subterrâneas por nitrato, e, por conseguinte reduzido a oferta de água potável.  
Outro fator de impacto na urbanização é a impermeabilização do terreno com a ocupação de zonas 
de recarga, o que tende a reduzir a recarga natural. A discussão em torno destas questões é baseada 
em informações de cargas hidráulicas dos poços em diferentes épocas e em resultados de análises 
químicas de amostras de água, além de uma avaliação criteriosa de estudos já existentes. A análise 
dos resultados evidenciou um quadro delicado e conclui pela necessidade de definição de 
estratégias de manejo que leve à solução do problema.  
 
 

ABSTRACT--- The municipality of Natal is almost thoroughly urbanized. The population is about 
820.000 and it covers 160 km2. The activities of urban development, mainly the local disposal of 
the domestic effluents, have contaminated the groundwater by nitrate and reduced de supply of 
drinking water. Another impact is the impermeabilization of the recharge zone that could reduce the 
natural recharge. The debate regarding these questions is based on information of data from 
hydraulic well heads at different times and on chemical analysis results of water samples, besides an 
evaluation of previous studies. The analysis of the results shows that the problem is difficult to be 
solved and concluded that management strategies may lead to a solution of the problem. 
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1-INTRODUÇÃO 
 

Muitas cidades se estabelecem as margens de cursos de águas superficiais ou sobre aquíferos 

livres e semi-confinados, e, dependem desses recursos no seu suprimento. Nas últimas décadas 

principalmente em países em desenvolvimento tem havido um processo de urbanização acelerado 

devido à migração acentuada da população rural para as áreas urbanas. As cidades não estão 

adequadamente dimensionadas em termos de abastecimento de água, saneamento e drenagem para 

comportarem esse aumento de demanda, o resultado disso tem sido a ocorrência de impactos sobre 

os recursos hídricos em termos qualitativos e quantitativos, comprometendo a sustentabilidade 

hídrica e com riscos a saúde pública.  

Os impactos do desenvolvimento urbano nos recursos hídricos em especial nas águas 

subterrâneas têm sido discutidos mundialmente em reuniões técnico-científicas e um número 

considerável de trabalhos tem sido produzido após a conscientização desses problemas (Rebouças et 

al, 1996; Chilton et al , 1997; Foster et al, 1998; Howard et al, 2002; Tellam et al, 2006). 

O Município de Natal (Figura 1) é um exemplo característico de impactos de atividades 

urbanas em águas subterrâneas situadas sob o seu domínio.  Praticamente toda área do município de 

Natal é urbanizada. A cidade contém cerca de 810.000 habitantes e cobre uma superfície da ordem 

de 160 km2. É utilizado o sistema de saneamento com disposição local de efluentes com o uso de 

fossas e sumidouros. A rede de esgotos sanitários no Município de Natal cobre apenas cerca de 30 

% da área urbana. Nestas condições, um expressivo volume de efluentes domésticos é descarregado 

anualmente no aquífero Barreiras, contaminando as águas subterrâneas. O sistema de drenagem é 

feito em grande parte para lagoas de infiltração com baixa eficiência de recarga ou descarregadas 

para drenos superficiais, o que limita consideravelmente a recarga anual; o desenvolvimento urbano 

ocorre sem controle, com a ocupação de zonas principais de recarga das águas subterrâneas, com 

riscos de impermeabilização do terreno e redução em potencial nas taxas de recarga. 

 Todos esses fatores serão direta ou indiretamente abordados no âmbito deste artigo com 

ênfase à contaminação das águas subterrâneas por efluentes domésticos. 
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Figura 1. Situação do município e captações do sistema público de abastecimento de Natal, RN 

 

 Apesar dos problemas de contaminação das águas subterrâneas na cidade de Natal, existe 

uma série de fatores que contribuem para a continuidade do uso do manancial subterrâneo no 

suprimento hídrico da população conforme apresentado a seguir: as águas subterrâneas são de 

excelente qualidade em suas condições naturais e o uso das mesmas evita, a construção de estações 

de tratamento de água cujos investimentos e custo de manutenção são elevados; resistem aos efeitos 

das secas; são adequadas ao suprimento público e privado; são atrativas em termos de investimento 

capital porque o desenvolvimento pode progredir em estágios com crescente demanda de água; são 

de grande influência no desenvolvimento social - econômico das cidades. Ressalta-se ainda, que as 

águas subterrâneas ocorrem num aquífero de extensão regional e de grande potencialidade, que o 

sistema aquífero Barreiras. 
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2-ASPECTOS GERAIS RELATIVOS AOS ESTÁGIOS DO DESENVOLVIMENTO 

URBANO  

 
 A cidade da Natal, na sua fase inicial, surgiu como um aglomerado urbano sem nenhuma 

estrutura definida. O abastecimento de água era feito por poços rasos escavados; o sistema de 

saneamento, com disposição de efluentes “in situ”; e, ausência de rede de drenagem.  

Com o desenvolvimento urbano, aumentou a demanda de água e os poços rasos foram 

substituídos por poços tubulares profundos com maiores vazões para garantir o suprimento de água. 

Devido ao continuo lançamento de efluentes in situ, as águas subterrâneas foram contaminadas.  

À medida que o desenvolvimento urbano foi intensificado aumentou a recarga urbana e poços 

de captação foram abandonados devido à contaminação, com a conseqüente definição de campo de 

poços na zona Peri-urbana. A ocupação desses espaços põe em risco as novas captações, com o 

surgimento em potencial de novos problemas de contaminação em associação com a contaminação 

já existente, requerendo a adoção de estratégias de manejo que levem a garantia do suprimento 

hídrico da população. 

 O processo de urbanização, no âmbito de suas várias fases de desenvolvimento, conduz, 

portanto, à redução na oferta de água subterrânea potável (Figura 2). Com efeito, o 

desenvolvimento urbano leva ao aumento no consumo da água, resultando com isso no aumento de 

efluentes, e, por conseguinte, da recarga urbana, o que produz a contaminação das águas 

subterrâneas. O aumento do consumo de água com a urbanização pode levar a super-explotação dos 

recursos disponíveis com problemas de abaixamento acentuado do nível de água. Também, a 

urbanização pode levar a impermeabilização do terreno com a implantação de obras de engenharia; 

neste caso, há uma redução em potencial na recarga das águas subterrâneas. Qualquer que seja a 

situação, não se denota no âmbito da cidade de Natal abaixamentos acentuados do nível de água do 

aquífero Barreiras devido a ocupação do terreno, o que se atribui provavelmente à recarga urbana 

(Melo and Queiroz, 2001).  
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Figura 2. Redução na oferta de água subterrânea potável devido à urbanização 

 

3- AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS ATIVIDADES URBANAS NAS ÁGUAS 

SUBTERRÂNEAS NO MUNICÍPIO DE NATAL  

3.1- Uso das águas subterrâneas 

 

Foi cadastrado no Município de Natal um total de 1508 unidades hidráulicas (FUNCERN, 

2006), incluindo poços e fontes. Os poços, quase que totalmente captam água do aqüífero Barreiras. 

Entre os poços cadastrados, 1008 unidades (67% do total) foram poços tubulares e 473 unidades 

(31%) foram poços escavados (cacimbões). As fontes cadastradas totalizaram 27 unidades (2%). O 

volume anual de água subterrânea bombeada de poços públicos foi 50,40 milhões de m3 e dos poços 

particulares 16,5 milhões de m3, totalizando 66,9milhões de m3. 

Os poços do Sistema Público de Abastecimento são em geral perfurados em diâmetro de 12 e 

14 polegadas e revestidos com tubos PVC Geomecânico, com filtros em diâmetro de 8 ou 6 

polegadas. Em alguns casos é utilizado o aço inoxidável. Os poços mais novos da CAERN em geral 

usam uma proteção sanitária ou isolamento da parte superior do perfil através de processo de 

cimentação, apesar de que em muitos casos esta cimentação é insuficiente. A capacidade de 

produção dos poços públicos varia de 60 a 150,0 m3/h, e operam em regime continuo de 

bombeamento 

Os poços particulares são em geral perfurados em diâmetro de 10 ou 12 polegadas e 

revestidos com tubos PVC Geomecânico em 6 polegadas, inclusive filtros. No projeto dos poços na 

maioria dos casos a proteção sanitária não é observada. Os poços de particulares, com exceção das 

indústrias produzem menos de 10 m3/h e operam em regime parcial. No caso das indústrias chega-

se a produzir descargas de 20 a 30 m3/h. 
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Na Zona Norte de Natal, o volume total de água subterrânea explotado dos poços é da ordem de 

13,3x106 m3/ano. Para regularizar a demanda de água a Empresa que opera o sistema de captação (CAERN) 

bombeia da Lagoa do Extremoz um volume de água de 21,9 x106 m3/ano, o que totaliza uma descarga de 

34,21 x106 m3/ano. Na Zona Sul, o volume de água subterrânea explotado nos poços, de conformidade com o 

cadastro, foi da ordem de 37,1 x106 m3/ano. Para regularizar a demanda de água a CAERN retira um volume 

da Lagoa de Jiqui de 12,2 x106 m3/ano. O volume total de água explotado, incluindo as captações de água 

subterrânea e de águas da Lagoa de Jiqui, é de 49,3 x106 m3/ano. 
A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN) está ampliando o sistema de 

captação da Zona Norte, com a perfuração 4 poços a margem esquerda do Rio Doce (Extrapolando os limites 

do município de Natal) com produção total de 350,0 m3/h. A profundidade dos poços varia de 79 a 82 m, 

apresentando capacidade de produção de 50,0 a 120,0 m3/h e as vazões específicas variam de 3,94 a 16,91 

m3/h/m. Na Zona sul o sistema de captação foi ampliado com a perfuração de 6 poços próximo a Lagoa de 

Jiqui (na periferia da cidade), com capacidade de produção total de 600 m3/h. A profundidade dos poços 

varia de 53 a 81 m, a capacidade de produção de 90 a 140 m3/h e as vazões específicas variam de 4,6 a 13,3 

m3/h/m. 

Nos dois casos, não foi detectada a presença de compostos nitrogenados nas águas dos poços. 

Informa-se que o objetivo principal desses poços é propiciar a diluição de águas contaminadas por nitrato de 

poços já existentes do sistema publico de abastecimento. Essas são soluções emergenciais tentando dar 

solução a casos de maior gravidade.  

 

3.2- Estrutura hidrogeológica 

 

Os estratos geológicos que formam o sistema hídrico subterrâneo na região de Natal são as 

coberturas dunares quaternárias, e os sedimentos superiores e inferiores Tercio-Quaternários do 

Grupo Barreiras, os quais se assentam sobre rochas carbonáticas duras atribuídas ao cretáceo. Ainda 

faz parte do sistema, os poços de captação d’água, as fontes, as lagoas e os cursos d’água 

superficiais. 

 As dunas apresentam espessuras muito variadas e condicionadas ao relevo local. A 

espessura saturada das dunas, por conseguinte, varia em função das variações sazonais do nível das 

águas subterrâneas. No período seco as dunas permanecem insaturadas em quase toda a área e na 

época das chuvas, mediante alimentação do sistema hídrico subterrâneo, o nível das águas 

subterrâneas sobe penetrando nos estratos dunares, porém, em zonas restritas e de relevo mais 

baixo. 

Os estratos inferiores do Grupo Barreiras constituem o denominado aqüífero Barreiras. Este, é 

formado de arenitos de granulação variada, ocorrendo níveis finos e grosseiros, às vezes com 

cascalho, com transmissividade da ordem de 8x10-3 m2/s, espessura de 40,0 m e condutividade 
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hidráulica média de 2x10-4 m/s. O aqüífero Barreiras acha-se limitado na parte superior por 

sedimentos heterogêneos formados dominantemente de arenitos argilosos e argilitos com 

intercalações arenosas, condutividade hidráulica em média de 10-6 m/s e espessura de 30,0 m. Neste 

caso, há uma freqüente mudança lateral de fácies e não raro ocorrem passagens bruscas de argilas 

para arenitos pouco ou não argilosos, o que facilita a conexão hidráulica entre as camadas inferiores 

e superiores (Figura 3). 

 Verificou-se que as formações dunares e os sedimentos superiores e inferiores do Grupo 

Barreiras formam no conjunto um sistema hidráulico único, muito complexo e indiferenciado, que 

foi designado informalmente de Sistema Aqüífero Dunas/ Barreiras (Melo, 1995; CAERN, 1998; 

Melo et al 2009). Este, em geral, comporta-se como um sistema livre, entretanto, localmente pode 

apresentar semiconfinamentos. As dunas exercem a função de uma unidade de transferência das 

águas de infiltração em direção aos estratos arenosos inferiores do “Barreiras”.  

 

 
Figura 3. Estrutura hidrogeológica do sistema aquífero dunas/Barreiras 
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3.3-Aspectos da Vulnerabilidade e dos riscos potenciais de contaminação das águas 

subterrâneas 

 

A vulnerabilidade do sistema aqüífero Dunas/Barreiras ao processo de contaminação das 

águas subterrâneas da região de Natal é atribuída às feições geomorfológicas do terreno e a 

estrutura hidrogeológica. Estas, por sua vez se caracterizam pela existência do capeamento de areia 

de dunas, pela formação de bacias de drenagem fechadas, pela ocorrência de lagoas e, sobretudo 

pela conexão hidráulica das dunas com os sedimentos Barreiras.  

A profundidade das águas subterrâneas no Município de Natal varia desde 0,0 m até 40,0 m. 

A vulnerabilidade das águas subterrâneas serem afetadas por contaminantes no Município de Natal 

em estudos anteriores ficou caracterizada de “Moderada a Alta” (SERHID, 1998; Vasconcelos, 

2010). 

 A principal atividade urbana potencialmente impactante nas águas subterrâneas do 

Município de Natal compreende o sistema de saneamento com disposição local de efluentes, com 

riscos de contaminação das mesmas principalmente por nitrato oriundo da biodegradação dos 

excrementos humanos com o uso de fossas e sumidouros.  O processo de Impermeabilização do 

terreno com obras de engenharia constitui outro fator de grande importância, que tende a reduzir as 

taxas de recarga natural.   

 Além do esgoto que é lançado no subsolo, outros fatores contribuem potencialmente para a 

contaminação das águas subterrâneas que são os resíduos sólidos lançados em áreas principais de 

recarga; lagoas com lançamento de efluentes domésticos; lagoas de estabilização; cacimbas 

transformadas em fossa, que constituem verdadeiras fossas negras; poços de captação d’água mal 

construídos; vazamentos na rede de esgoto instalada (cerca 30%), com riscos de contaminação por 

compostos nitrogenados, metais pesados e organo-sintéticos. Postos de combustível, também 

constituem uma atividade impactante, com riscos de contaminação por hidrocarbonetos (Melo, 

1995; Vasconcelos, 2010).  

 

3.4-Comportamento do Fluxo subterrâneo 

 

O fluxo das águas subterrâneas na Zona Sul de Natal é divergente a partir de uma região 

principal de recarga seguindo na direção dos mananciais superficiais e do mar. Portanto, as águas 

subterrâneas apresentam condições de efluência em relação a esses corpos de água, fato este 

importante no diagnóstico sobre a vulnerabilidade e riscos potenciais de contaminação das águas 

subterrâneas. A configuração das equipotenciais ao longo do tempo não tem mostrado mudanças 

significativas (Figura 4) o que se leva a admitir que as retiradas de água estejam sendo compensadas 
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pela recarga urbana. A zona principal de recarga é na região do San Vale (setor centro-oeste da 

Zona Sul Natal) e as águas subterrâneas seguem o seu trajeto em direção aos vales dos rios Potengí, 

e Pitimbú e o mar. A região Lagoinha-Pirangi, a margem esquerda do Rio Pitimbú, apresenta 

gradientes hidráulicos baixos e é freqüente a ocorrência de lagoas, refletindo a presença de aqüífero 

suspenso pouco profundo. Um fato interessante a observar é a ausência de fontes ou afloramentos 

do nível d’água subterrânea ao longo da faixa costeira o que corrobora com a configuração das 

equipotenciais que sugerem que a descarga do fluxo subterrâneo ocorre em pleno domínio marinho. 

 

 
Figura 4. Mapas potenciométricos da Zona Sul de Natal 

 

No caso da Zona Norte, o comportamento do fluxo subterrâneo é similar ao observado na 

Zona Sul. A configuração das equipotenciais indica que o fluxo é divergente a partir de uma zona 

principal de recarga em direção a Lagoa de Extremoz e aos vales dos rios Doce e Potengi (Figura 

5). Portanto, o rio Doce, Potengi e Lagoa de Extremoz recebem contribuição de águas subterrâneas. 

Na Zona Sul de Natal como na Zona Norte o fluxo subterrâneo potencializa a contaminação, 

ou seja, a contaminação de áreas de recarga pode afetar áreas não contaminadas situadas a jusante 

com relação ao fluxo subterrâneo. 

 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos    10 
 

 
Figura 5. Equipotenciais na Zona Norte da cidade de Natal  

 

3.5-Contaminação das águas subterrâneas 

 

As considerações apresentadas sobre a qualidade e contaminação das águas do Município de 

Natal são fundamentadas nos resultados das análises físico-químicas de 63 amostras de água 

coletadas em Outubro de 2006 (FUNCERN, 2006). A tabela 1 apresenta o tratamento estatístico 

simplificado dos resultados das análises químicas dessas amostras e que será apresentado e 

discutido a seguir.   

O pH variou de um mínimo de 4,02 a um máximo 7,43, com média de 5,30, o que permite 

caracterizar as águas em geral como ácidas. O Potencial redox (Eh) apresentou-se sempre positivo 

com valores que variaram de 183,40 a 3640,00 mV, indicando condições oxidantes. 

O valor mínimo da condutividade elétrica obtido foi de 59,40 μS/cm e o máximo, de 2530,00 

μS/cm, com media de 295,31 μS/cm. Esses resultados indicam que as águas em grande parte dos 
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casos são de baixa salinidade. Também, sugerem que as águas estejam afetadas por efluentes 

urbanos, já que a condutividade elétrica das águas do aqüífero Barreiras na região de Natal é em 

geral inferior a 150 μS/cm (Melo, 1995). Os sólidos totais dissolvidos variaram de 28,00 mg/L a 

1260,00 mg/L, com média de 140,60 mg/L. Trata-se de um comportamento similar ao observado 

com a condutividade elétrica. A relação condutividade elétrica (CE) e sólidos totais dissolvidos 

(STD) é, em média de 2,1, ou seja, CE/STD = 2,1. O cloreto variou de 15,74mg/L a 881,73 mg/L, 

com média de 55,42 mg/L. Portanto, um valor relativamente elevado em comparação com o obtido 

para os outros íons. Isto sugere que o cloreto apresenta uma boa correlação com os sólidos totais 

dissolvidos e com a condutividade elétrica. 

O sódio e o potássio apresentaram valores médios de 23,99 e 6,06 mg/L, respectivamente. O 

valor mínimo de sódio observado foi de 7,00 mg/L e o máximo foi de 300,50 mg/L. Com relação ao 

potássio, o valor mínimo foi de 0,00 e o máximo, de 72,30 mg/L. Estes resultados atestam que as 

concentrações de potássio são em geral bem inferiores as concentrações de sódio em águas 

subterrâneas. Convém ressaltar, que o cátion potássio é adsorvido pelas argilas. O Cálcio e 

Magnésio ocorrem com baixa concentração. Os valores mínimos obtidos foram de 1.03 e 1,2, e, os 

valores máximos de 107,9 e 154,8, com média de 9,3 e 10,4 mg/L, respectivamente. São, portanto, 

águas de baixa dureza. 

Não foi constatada a presença de carbonatos nas águas, o que também se justifica pelo baixo 

pH das mesmas. Ressalta-se que a presença de carbonato dissolvido em águas somente se verifica 

quando o pH é superior a 8,00, o que inclusive não ocorre com a maioria das águas subterrâneas. A 

concentração média de bicarbonato (HCO3) obtida foi de 19,09 mg/L. Houve casos em que o HCO3 

está ausente. O valor máximo observado foi de 290,91 mg/L. 

Os resultados mostram que uma boa parte das águas está afetada por nitrato, verificando-se a 

presença de águas nativas (0,05 mg/L de N) até águas altamente contaminadas (com teor de 45,02 

mg/L de N). O valor médio obtido foi de 9,88 mg/L de N (próximo ao limite estabelecido pela 

Organização Mundial de Saúde- OMS para consumo humano, que é de 10 mg/L). Praticamente não 

foi observada a presença de nitrito nas águas subterrâneas. Quanto ao nitrogênio amoniacal, a 

presença deste íon nas águas não é acentuada. O valor médio observado foi de 0,27 mg/L de N.  
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Tabela 1. Resultados das análises químicas de 63 amostras de água coletadas em poços no 

Município de Natal 

  C.E. pH  Eh NO3
-  NH4

+ Ca2+  Mg2+  Na+  HCO3
-  Cl- STD 

 µS/cm  mV mg/LN mg/L 

Média 293,3 5,2 363,8 9,9 0,2 9,3 10,4 23,3 18,8 54,9 139,6 

Máximo 2530,0 7,4 3640,0 45,0 3,2 107,9 154,8 300,5 290,9 881,7 1260,0 

Mínimo 59,4 4,0 183,4 0,1 0,0 1,03 1,2 7,0 0,0 15,7 28,0 

 

 O processo de contaminação das águas subterrâneas de Natal por nitrato encontra-se num 

estágio bastante acentuado e tem sido motivo de preocupação por parte da população que a 

consume, já que em uma área expressiva da cidade os teores de nitrato são superiores ao limite 

estabelecido pela Organização Mundial de Saúde de 10 mgL de N ou 45 mg/L de NO3. Existem 

vários casos de poços do sistema público de captação d’água ser abandonados devido ao teor de 

nitrato elevado nas suas águas. A estratégia utilizada pela companhia de abastecimento público para 

manter a água dentro de uma qualidade aceitável é utilizando do processo de diluição com o 

bombeamento de águas das lagoas de Jiqui e Extremoz.  

A contaminação está condicionada aos seguintes elementos: maior densidade populacional, 

maior tempo de atividade urbana, maior vulnerabilidade do sistema hidrogeológico e a 

potencialiazação do fluxo subterrâneo oriundo de áreas já contaminadas. A contaminação das águas 

subterrâneas tem se revelado como um processo cumulativo e praticamente irreversível. Com efeito, 

os teores de nitrato nas áreas já saneadas da zona Sul de Natal têm se revelado elevados e crescentes 

ao longo do tempo (Melo 1995). 

As figuras 6 e 7 apresentam um zoneamento hidroquímico das concentrações de nitrato nas 

águas subterrâneas das zonas Norte e Sul de Natal, respectivamente. De conformidade com a figura 

6, na Zona Norte as concentrações de nitrato são Baixas na região do Distrito Industrial de Natal, 

com concentrações de nitrato inferiores a 2 mg/L de NO3-N; Moderadas, na região da Redinha até 

Lagoa Azul, com concentrações de 2 a 10m/L de NO3-N e, elevadas a muito elevadas, em toda a 

região sul incluindo potengi e Igapó, e em domínios localizados de Pajussara, Gramoré e Lagoa 

Azul, com concentrações que vão de 10 a mais de 20 mg/L NO3-N. 
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Figura 6. Intervalos de classe de nitrato na Zona Norte de Natal.  

 

 De acordo com a figura 7 a maior parte da Zona Sul está afetada por nitrato, ou seja, as 

concentrações de nitrato são superiores a 2 mg/L de NO3-N. As águas com concentração moderadas 

de NO3 (de 2,0 mg/L NO3-N  a 10 mg/L NO3-N) estão situadas no maior domínio da Zona Sul, 

notadamente na região mais periférica; as águas com concentração elevada a muito elevada de NO3 

(maiores que 10 mg/L NO3-N)  estão situadas nos bairros mais antigos da cidade, principalmente 

Alecrim e Petrópolis.  As áreas com baixa concentração de nitrato estão situadas dominantemente 

no setor Sul de Ponta Negra. 
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Figura 7. Intervalos de classe de nitrato na Zona Sul de Natal.  

 

O controle da qualidade da água servida à população de Natal vem sendo realizado pela 

Vigilância Ambiental da Prefeitura de Natal através do Programa da Qualidade da Água para 

Consumo Humano - VIGIÁGUA, mediante o monitoramento e divulgação de resultados. São 

monitorados 120 pontos da rede pública de abastecimento de água, priorizando creches, escolas e 

estabelecimentos de saúde, com realização de análises semanais de níveis de cloro, turbidez, metais, 

coliformes, nitrato e outros indicadores de contaminação. Por solicitação da Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS), a CAERN informa periodicamente os resultados das análises da água distribuída a 

população que posteriormente são comparadas com os resultados obtidos através do programa 

VIGIÁGUA, para conhecimento e controle dos níveis de nitrato. 
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Com base nos resultados de monitoramento (2007) foi elaborado um mapa indicando os 

Bairros onde foi detectado nitrato acima de 10 mg/l N, que são: bairros de Pajuçara e Gramoré, 

Potengi, Lagoa Azul, Bom Pastor, Dix-Sept Rosado, Nazaré, Lagoa Seca, Lagoa Nova, Cidade da 

Esperança, Nova Descoberta, Capim Macio, Neópolis, Pitimbu  e Felipe Camarão.( Figura 8). 

 

 
Figura 8. Teores de nitrato nas águas subterrâneas distribuídas na cidade de Natal (SMS, 2007). 

 

   O uso de águas com concentrações elevadas de nitrato pode afetar a saúde das pessoas, em 

especial as crianças. Dentre as enfermidades, convém destacar a metahemoglobinemia que afeta as 

crianças na faixa etária de até 6 meses. Esta enfermidade provoca a anoxia celular (privação do 

oxigênio) ou até mesmo a morte caso não haja um tratamento adequado. Outro tipo de enfermidade 

que tem preocupado alguns pesquisadores e médicos, mormente nos últimos anos, é o risco de 

desenvolvimento do câncer gástrico, pela ingestão de grandes quantidades de nitratos nas águas. 

Não se dispõe ainda de informações concretas sobre o problema. 
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4-ESTRATÉGIAS DE MANEJO  

 

Tendo em vista que o processo de contaminação por nitrato nas águas subterrâneas do 

aquífero Barreiras em Natal já atinge proporções elevadas com riscos a saúde da população, urge a 

necessidade de adoção de medidas que levem a solução do problema para garantir o abastecimento 

público com água potável. 

 A descontaminação de aqüíferos, reconhecidamente, é uma medida difícil de ser concebida 

notadamente porque é demorada e de custo elevado, e, em muitos casos pode não fornecer bons 

resultados.  

Em situações como essas, as medidas que tem sido tomada não solução dos problemas é a 

definição de estratégias de manejo adequadas a cada situação apresentada.  

As medidas adotadas até o momento para o Município de Natal consistem fundamentalmente 

na diluição das águas de poços contaminados com águas das lagoas de Jiqui e Extremoz. Conforme 

já apresentado, recentemente tem sido perfurados poços no aqüífero Barreiras na periferia da cidade 

cujas águas deverão ser utilizadas na diluição de águas contaminadas de outros poços em setores 

específicos da cidade. Em função de incrementos nas demandas hídricas, é razoável admitir que este 

procedimento possa ter efeito pouco duradouro, ou seja, não há sustentabilidade hídrica. Convém 

lembrar que a Lagoa de Extremoz já se encontra dentro dos seus limites de explotação, portanto 

sem condições de contribuir para um aumento da oferta de água. Também, alerta-se quanto a 

fragilidade ambiental em que a mesma se encontra. Não somente a Lagoa de Extremoz como 

também a Lagoa de Jiqui.  

A implementação do saneamento é considerada uma estratégia de manejo importante, porém 

entende-se que a rede de esgotos deva ser tratada em conjunto com os demais componentes da 

estrutura urbana da cidade que integram o abastecimento d’água e a drenagem urbana. A instalação 

da rede de esgotos da cidade de Natal vem ocorrendo de forma muito lenta e até o momento apenas 

pouco mais 31% da cidade conta com este benefício. 

Diante do quadro pouco convincente, no que diz respeito ao dimensionamento e operação do 

sistema público de captação de água, urge a necessidade de desenvolvimento de estratégias que 

levem a melhoria na eficiência desses sistemas, garantindo, por conseguinte, a distribuição de águas 

de boa qualidade e que a sustentabilidade hídrica seja assegurada. 

Estudos já realizados anteriormente mostram que a identificação de áreas produtoras fora dos 

limites urbanos no domínio de ocorrência do aquífero Barreiras pode se constituir numa boa 

alternativa para solução do problema de abastecimento da cidade de Natal com água potável 

ressaltando-se, entretanto pela necessidade de proteção ambiental dessas áreas (Melo, 2009). 
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5-CONCLUSÕES 

 

 As águas subterrâneas do sistema aquífero Barreiras, sob a cidade de Natal, estão sendo 

afetadas pelas atividades do desenvolvimento urbano, principalmente pelo sistema de saneamento 

com disposição local de efluentes o que têm resultado na contaminação das águas subterrâneas.  O 

processo de contaminação já atinge a maior parte do município e com intensidade cada vez maior, 

com riscos à saúde da população que fazem o uso dessas águas no seu suprimento. O mecanismo de 

diluição das águas contaminadas como forma de reduzir as concentrações de nitrato não tem 

sustentabilidade, já que a recarga urbana atribuída à infiltração dos efluentes é cada vez maior de 

conformidade com o desenvolvimento urbano. As lagoas utilizadas no processo de diluição ou estão 

já no limite superior de explotação como é o caso da Lagoa de Extremoz, ou em termos potenciais 

apresentam problemas ambientais com riscos de degradação.  

A disposição da rede de esgotos deverá reduzir substancialmente a recarga urbana, portanto 

com inevitável redução nas cargas hidráulicas do aquífero Barreiras. Neste caso, um monitoramento 

eficiente dos níveis d’água em poços de monitoramento durante e após a sua instalação deve ser 

realizado, para que abaixamentos acentuados do nível d’água sejam evitados, o que potencialmente 

poderá afetar as captações de água com prejuízos no abastecimento público. 

 A estratégia de manejo que se apresenta mais adequada para a cidade de Natal é a 

identificação de áreas produtoras e com águas de boa qualidade fora dos limites urbanos a 

distâncias suficientes que garantam o suprimento hídrico da população com água potável. Um 

programa de proteção de poços e campo de poços deverá ser instituído. 
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