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RESUMO 

 

 

ANÁLISE DA QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS E SUAS 

CONSEQUÊNCIAS SANITÁRIAS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 

Com população estimada em 3,5 milhões de habitantes, o estado do Rio Grande do Norte (RN) tem grande parte 

de seu território inserido no semiárido brasileiro, que, devido as suas características naturais, enfrenta 

dificuldades decorrentes da escassez hídrica, onerada quando a qualidade da água disponível se encontra 

degradada em consequência das características geológicas naturais e das atividades antrópicas desenvolvidas na 

região. Nessa perspectiva, o objetivo geral desta pesquisa é investigar a qualidade hídrica dos reservatórios 

estaduais superficiais e sua relevância como fator de risco à saúde da população. A atividade cientifica foi 

planejada em três partes: No capítulo 1 aborda-se a caracterização da qualidade da água de um reservatório 

representativo em termos de sua relevância no abastecimento regional. Para isso, a área de estudo selecionada foi 

o município de Caicó, inserido no domínio da Bacia Hidrográfica do Piranhas-Açu. A pesquisa foi realizada 

através de análise de qualidade hídrica representada pelo Índice de Estado Trófico e ocorrência qualiquantitativa 

de cianobactérias. A base de dados utilizada foi obtida do Programa Água Azul. Os resultados conseguidos 

foram subsídios para definição dos potenciais impactos sanitários atrelados a eutrofização no período 

compreendido entre os anos de 2008 a 2016. No capítulo 2, considerando o aporte ao conhecimento da 

percepção de qualidade ambiental desde a visão da sociedade inserida na área de interesse, um estudo de 

percepção ambiental foi realizado por meio da aplicação de questionários a moradores de distintos bairros da 

cidade de Caicó, contemplando informações referentes a caraterísticas sociodemográficas tais como: aspectos 

infra estruturais e econômicos dos núcleos familiares, informações sobre hábitos sociais, culturais e caraterísticas 

sanitárias, além de aspectos ambientais e sua relação com estes. Os resultados obtidos forneceram informações 

relevantes relacionadas com as problemáticas ambientais vivenciadas pela população, fornecendo um subsídio 

para promoção da melhoria da qualidade do ambiente no qual a população está inserida. Finalmente, o capítulo 3 

aborda, baseado nos resultados obtidos nos dois primeiros capítulos, um estudo geral dos corpos hídricos de 

importância para abastecimento público do estado do RN e suas possíveis consequências sobre a saúde da 

população através de informações disponíveis na base de dados dos relatórios do Programa Água Azul a nível 

estadual referentes ao período de 2008 a 2016 onde foi realizada a caracterização por meio dos IQA e IET. Além 

disso, uma análise sobre a ocorrência de doenças de veiculação hídrica de maior prevalência na população dos 

municípios do RN foi discutida utilizando as informações disponíveis nas bases de dados do Sistema de 

Informação de Atenção Básica (SIAB) do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS) no mesmo período (2008-2016), de modo a interpretar uma possível influência da qualidade da 

água sobre o perfil sanitário da população. Os resultados obtidos foram uteis para relacionar a relevância da 

qualidade hídrica na saúde populacional e podem contribuir para o auxílio no gerenciamento e tomada de 

decisões quanto a disponibilização de água, bem como no sentido de minimizar e mitigar os impactos sanitários 

atrelados. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Qualidade hídrica; Eutrofização; Impactos sanitários; Percepção ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

 

ANALYSIS OF THE QUALITY OF SURFACE WATER RESOURCES AND THEIR SANITARY 

CONSEQUENCES IN THE STATE OF RIO GRANDE DO NORTE 

 
With an estimated population of 3.5 million inhabitants, the state of Rio Grande do Norte (RN) has a large part 

of its territory inserted in the Brazilian semiarid region, which, due to its natural characteristics, faces difficulties 

resulting from water scarcity, which is burdened when the quality of available water is degraded as a result of the 

natural geological characteristics and human activities developed in the region. In this perspective, the general 

objective of this research is to investigate the water quality of state reservoirs and their relevance as a risk factor 

to the health of the population. The scientific activity covered was planned in three parts. Chapter 1 deals with 

the characterization of the water quality of a representative reservoir in terms of its relevance to regional supply. 

For this, the selected study area was the municipality of Caicó, inserted in the Piranhas-Açu Hydrographic Basin 

domain. The research was carried out through water quality analysis represented by the Trophic State Index and 

qualitative quantitative occurrence of cyanobacteria. The database used was obtained from the Água Azul 

Program. The results achieved were support for the definition of the potential health impacts linked to 

eutrophication in the period from 2008 to 2016. In chapter 2, considering the contribution to the knowledge of 

the perception of environmental quality from the perspective of society inserted in the area of interest, a study of 

environmental perception was carried out through the application of interviews to residents of different 

neighborhoods in the city of Caicó, contemplating information referring to sociodemographic characteristics 

such as: infrastructural and economic aspects of family nuclei, information on social, cultural and sanitary 

characteristics , in addition to environmental aspects and their relationship with them. The results obtained 

provided relevant information related to the environmental problems experienced by the population, providing a 

subsidy to promote the improvement of the quality of the environment in which the population is inserted. 

Finally, chapter 3 addresses, based on the results obtained in the first two chapters, a general study of water 

bodies of importance for public supply in the state of RN and their consequences on the health of the population 

through information available in the database of the reports of the Água Azul Program at the state level referring 

to the period from 2008 to 2016 where the characterization was carried out through the IQA and EIT. In 

addition, an analysis of the occurrence of water-borne diseases of greater prevalence in the population of the 

municipalities of RN was discussed using the information available in the databases of the Primary Care 

Information System (SIAB) of the Informatics Department of the Unified Health System. Health (DATASUS) in 

the same period (2008-2016), in order to interpret a possible influence of water quality on the health profile of 

the population. The results obtained were useful to relate the relevance of water quality in population health and 

can contribute to assist in the management and decision making regarding the availability of water, as well as in 

order to minimize and mitigate the associated health impacts. 

 

KEYWORDS: Water quality; Eutrophication; Health impacts; Environmental perception. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

A água é um recurso natural essencial que garante as formas de vida existentes no 

planeta Terra. Além de fornecer condições básicas para sobrevivência das diversas espécies e 

de manter o equilíbrio dos ecossistemas terrestres, a água é indispensável para garantir o 

desenvolvimento territorial e econômico. A mudança climática global e as atividades 

antrópicas podem ter um impacto sobre os recursos hídricos, interferindo negativamente em 

sua qualidade e disponibilidade (FERREIRA, SILVA e SOUZA, 2018).  

As civilizações surgiram no entorno dos corpos hídricos e essa ocupação se deu em 

função da necessidade de assegurarem formas para manter sua sobrevivência e isso se 

perpetuou até os dias atuais. Dessa forma, inúmeras cidades surgiram e se desenvolveram no 

entorno de mananciais, assim, ocorreram variadas problemáticas ambientais, tais como a 

poluição, contaminação e descaracterização de grande parte dos rios e lagos existentes. Logo, 

a partir desta nova realidade, a natureza começa a sofrer com as intervenções antrópicas, 

agravadas em função, especialmente, desta crescente demanda populacional que aumentou a 

pressão sobre os recursos naturais (OLIVEIRA et al., 2011).  

Assim, o ser humano, na busca pelo desenvolvimento econômico, tem explorado os 

recursos naturais de maneira excessiva, considerando-os inesgotáveis, o que tem acarretado 

muitos danos ecológicos que, em grande parte, são irreparáveis, inclusive à depleção desses 

recursos. Essa situação traz como consequência a contaminação dos recursos hídricos, que 

está fortemente ligada a fatores de ocupação e de uso do solo (SANTIN; GOELLNER, 2013). 

Em suma, o crescimento populacional, a industrialização, a ocupação territorial 

desordenada e a expansão da agricultura e pecuária no último século vêm originando 

problemas de escassez e degradação dos recursos hídricos (OECD,2015).  

A origem destas fontes que geram degradação da qualidade da água, podem classificar-

se em difusas, que são os resíduos provenientes da agricultura (agrotóxicos em geral), o 

escoamento superficial (rural e urbano), e em pontuais, que são aquelas caracterizadas pelo 

lançamento de efluentes domésticos e industriais (CETESB, 2013).  

Portanto, a questão da água é uma questão social, histórica e local (THEODORO; 

NASCIMENTO; HELLER, 2016). Para Jacobi, Empinotti e Schmidt (2016) a presença de um 

quadro crescente de insustentabilidade hídrica é perpassada por dois aspectos: de um lado o 

aumento dos desastres climáticos (secas e enchentes) e, do outro, a contaminação dos corpos 

hídricos que tornam cada vez mais caro o abastecimento de água potável para a população 

mundial.  



11 

 

O estado do Rio Grande do Norte se localiza no semiárido brasileiro com população 

estimada em 3,5 milhões de habitantes (IBGE, 2019). Devido suas características ambientais, 

enfrenta problemas com a escassez hídrica, agravada nos últimos anos decorrentes em parte, 

pelos últimos quase 10 anos de seca extrema, a pior dos últimos 50 anos. Portanto, os poucos 

recursos hídricos disponíveis tornam-se matéria estratégica, para que sejam propícios para o 

desenvolvimento humano. Esse cenário se agrava quando a qualidade da água se encontra 

afetada devido consequência das características geológicas e das atividades antrópicas 

desenvolvidas na região.  

A eutrofização artificial, caracterizada como sendo o enriquecimento de um corpo 

d’água por nutrientes, principalmente fósforo e nitrogênio originados de atividades humanas, 

atualmente ainda representa um fenômeno em expansão (SMITH & SCHINDLER, 2009). 

No estado do Rio Grande do Norte sabe-se que uma considerável parcela de seus 

reservatórios possui histórico de eutrofização, com variações anuais caracterizadas por 

florações de cianobactérias nas suas águas, principalmente no período seco. Este fenômeno 

provavelmente ocorre em virtude da redução dos seus volumes armazenados e sequente 

concentração de nutrientes na água, e nos períodos chuvosos quando não há vertimento e 

renovação de suas águas (BEZERRA, 2011). Além disso, muitas vezes, as águas dos 

reservatórios recebem cargas poluidoras contendo microrganismos patogênicos, tais como 

protozoários, vírus e bactérias que podem ser responsáveis por várias doenças 

(NASCIMENTO et al., 2013).  

Por meio da eutrofização, há uma considerável ocorrência de populações tóxicas de 

cianobactérias e cianotoxinas nas águas dos reservatórios do Rio Grande do Norte, o que 

resulta em danos à saúde da população, especialmente na região semiárida, em virtude de os 

mananciais serem empregados para usos múltiplos, como o abastecimento doméstico, pesca, 

aquicultura e lazer. Além da exposição à ingestão das cianotoxinas na água servida, outra 

relevante via de contaminação é o consumo de organismos aquáticos, uma vez que 

microcistinas, que são um tipo mais comum de cianotoxinas promotoras de tumores 

hepáticos, podem se acumular em músculos de peixes (MAGALHÃES et al., 2001). 

O atual cenário ainda encontra-se mais problemático, uma vez que, as doenças causadas 

por organismos ou outros contaminantes propagados diretamente pela água, ou seja, de 

veiculação hídrica (SÃO PAULO, 2016), perduram pela negligência às circunstancias de 

captação, armazenamento e utilização da água pela sociedade, de maneira que práticas 

exercidas pelas próprias pessoas que fazem uso da água de reservatórios podem alterar sua 

qualidade, havendo uma inerente relação entre o acesso à água de boa qualidade, 

infraestrutura adequada e saúde humana (SOARES, CARMO e BEVILACQUA, 2017). 
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Antes do século XIX a qualidade da água associava-se apenas aos aspectos sensoriais 

(gosto, cor e odor) e estéticos. A contaminação dos recursos hídricos deu-se por meio da 

expansão demográfica e industrial que vem ocorrendo ao passar dos anos. Com todas as 

alterações, a água passou a trazer risco à saúde da população em virtude de sua má qualidade, 

sendo um veículo transmissor de diversos agentes biológicos e químicos (QUEIROZ et al., 

2012). 

Inúmeras epidemias e doenças no trato gastrointestinal podem ser veiculadas por esse 

recurso e são causadas por patógenos de etiologia entérica, ou seja, oriundas do intestino de 

humanos ou animais, transmitidos por via fecal-oral (DA SILVA et al., 2014). Além disso, a 

introdução dos patógenos no indivíduo pode se dar pela via cutânea ou através da ingestão de 

água contaminada por meio de recreações e preparo de alimentos (YAMAGUCHI, 2013). Em 

países subdesenvolvidos as doenças diarreicas causadas pela contaminação hídrica são 

frequentes em virtude de condições, muitas vezes precárias, de saneamento básico, além da 

má qualidade da água. A cólera, hepatite A, amebíase e giardíase foram responsáveis por 

inúmeros surtos epidemiológicos e elevadas taxas de mortalidade em crianças, decorridas a 

partir do consumo de água contaminada (JAWETZ, 1998).  

A transmissão de enfermidades através da água se dá pelo tratamento inadequado desse 

recurso. A presença de fezes humanas e/ou animais traz consigo microrganismos patogênicos 

(BRASIL, 2005). As principais doenças causadas por eles são: cólera, esquistossomose, 

disenteria, giardíase, oxiurose e ascaridíase (DOS SANTOS et al., 2015). Portanto, para que 

os indivíduos possam consumi-la, a água deve estar limpa, livre de contaminação e patógenos 

que causam danos à saúde. De acordo com Muller (2014), estima-se que 80% de todas as 

doenças que têm origem hídrica são causadas devido a contaminação desse recurso. 

Considerando que a eutrofização também pode ocasionar doenças de veiculação hídrica, 

verifica-se que há uma relevante ocorrência de populações tóxicas de cianobactérias e 

cianotoxinas, estas últimas são hidrossolúveis e passam pelo sistema de tratamento 

convencional, sua presença na água de consumo humano acarreta sérios riscos à saúde 

pública, sendo inclusive resistentes à fervura. Desse modo, o monitoramento das cianotoxinas 

e das cianobactérias tóxicas nos corpos hídricos para abastecimento público é imprescindível 

para constatar os locais com risco potencial. Estudos epidemiológicos em populações de risco 

também são fundamentais para quantificar os efeitos adversos à saúde (CETESB, 2013). 

Para que o recurso esteja sem microrganismos patogênicos, o mesmo deve passar por 

um processo conhecido como desinfecção, sendo a cloração o método mais conhecido 

(YAMAGUCHI, 2013). O tratamento de água do tipo convencional é prevalente no Brasil 

tanto em relação a quantidade de unidades de tratamento, quanto ao volume de água tratada. 



13 

 

Conforme a literatura, esse tratamento não é suficiente na supressão de cianotoxinas, podendo 

ocasionar um consequente agravamento do risco à saúde em função da ação do coagulante 

químico sobre a célula, que pode provocar lise celular, e, desse modo, a liberação de toxinas. 

Então, a necessidade de processos avançados que permitam a remoção dos referidos 

organismos e, consequentemente, das cianotoxinas por estes produzidos, é notório 

(CAMACHO et al., 2012). 

Assim, o monitoramento de ecossistemas aquáticos é uma importante ferramenta para a 

gestão ambiental e de recursos hídricos, pois fornece informações que contribuem para 

diagnosticar a qualidade das águas lóticas e lênticas, possibilitando identificar os principais 

impactos responsáveis pela degradação dos recursos hídricos, além dos riscos à saúde que a 

população consumidora desses recursos possa estar submetida. 

O risco potencial em toxicologia ambiental refere-se ao estudo da probabilidade de 

fontes perigosas para a saúde e o meio ambiente, com capacidade de provocar danos, doença 

ou morte para os seres vivos. Outro aspecto de grande relevância para o estudo do risco 

refere-se à percepção da existência do risco pela população leiga, que pode comprometer seu 

desenvolvimento em todos os aspectos (BRILHANTE, 1999). 

Diante de todo este contexto ambiental, é importante entender como a própria 

comunidade percebe o meio em que vive. A avaliação da percepção ambiental, é uma 

ferramenta de baixo custo, com resultados rápidos, que fornece informações relevantes para 

compreender como os indivíduos interpretam e julgam os possíveis riscos que os cercam. A 

análise de percepção da qualidade ambiental envolve os aspectos intrínsecos entre o indivíduo 

e o meio ambiente baseado na mútua interação, e com isso, gerando as ideias de compreensão 

do entorno. Além disso, é fortemente influenciada pelas condições socioeconômicas e 

culturais nas quais o indivíduo está inserido (VILLAR et al., 2008). Dessa maneira, a 

percepção torna-se uma ferramenta vital como primeiro passo no entendimento de uma 

problemática socioambiental na busca pelo desenvolvimento social. 

Segundo Furtado (2004), o desenvolvimento deve ser caracterizado por um projeto 

social subjacente, onde é necessário priorizar a melhoria das condições de vida, como a 

necessidade de primeiramente se conhecer os problemas das pessoas e sua percepção quanto a 

eles, para que posteriormente possam ser sugeridas intervenções por meio de políticas 

públicas etc. 

Sendo assim, os princípios da gestão ambiental, que buscam o equilíbrio entre a 

produtividade dos recursos e o desenvolvimento social (ESPÍNDOLA et al., 2000) aliados às 

técnicas de avaliação e monitoramento ambiental constituem-se em ferramentas 
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indispensáveis para a elaboração de planos e estratégias de manejo que visem a conservação e 

recuperação do meio ambiente e seus recursos. 

Além disso, a discussão pública, o intercâmbio dialógico e a confrontação de dados, 

informações, argumentos e prospectivas que a população pode preparar para determinadas 

situações podem ser utilizadas para simular uma possível avaliação construtiva de uma 

alternativa de desenvolvimento tecnológico. A participação pública na gestão das decisões 

sobre situações de risco, inclusive oriunda da qualidade da água, faz com que haja promoção 

de melhores resultados (PALÁCIOS et al., 2003). 

Apesar dos impactos negativos que uma crise hídrica traz, pode ser uma boa 

oportunidade para se repensar o modelo atual de gestão da água, ou pelo menos a prática 

desse modelo. Por isso, é fundamental a adoção de uma nova estratégia de gestão integrada e 

participativa da água, que considere a sociedade como protagonista tanto na tomada de 

decisão como no controle social das decisões que serão implementadas (JACOBI; 

EMPINOTTI; SCHMIDT, 2016). 

Os riscos ambientais e seus efeitos à saúde humana, como no caso da eutrofização e 

contaminação de corpos hídricos, é um elemento importante para a análise de problemas de 

saúde ambiental. Para sua verificação, estudos do tipo ecológico epidemiológico podem ser 

realizados como primeira linha de pesquisa. Este tipo de estudo procura estabelecer uma 

relação causal entre uma condição relacionada à saúde e a exposição de interesse entre 

agregados de indivíduos para investigar a possível existência de associação entre elas 

(TRUJILLO, 2016), caracterizando-se por seu baixo custo e celeridade para a geração e 

reforço da hipótese de pesquisa de índole sanitária em prol de avaliar a influência desses 

fenômenos sobre a saúde da população no estado do Rio Grande do Norte.  

A gestão dos recursos hídricos é um fator essencial no desenvolvimento territorial e 

econômico, tornando-se um componente estratégico de grande relevância. Os usos múltiplos e 

competitivos se acentuam e colocam pressões adicionais sobre quantidade e qualidade da 

água. À medida que a economia se desenvolve e se diversifica, maior é a necessidade de uma 

gestão eficiente e participativa, contribuindo, assim, para o gerenciamento do estresse hídrico, 

regulando a demanda e compartilhando os usos múltiplos (TUNDISI, 2003). 

Fundamentando que a qualidade hídrica é um fator limitante para o desenvolvimento 

econômico e social  do Rio Grande do Norte, e considerando a análise da percepção ambiental 

como ferramenta de fomento ao subsídio de políticas públicas, tem-se aí a justificativa da 

relevância da presente pesquisa e, que uma parcela dos reservatórios estaduais possui 

histórico de eutrofização, fato este, tido como a principal problemática de reflexão neste 

estudo que tem como hipótese o fato dessa alteração de qualidade da água, possivelmente 
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“agravada” pelas atividades antrópicas, poder estar relacionada direta e/ou indiretamente com 

o crescente número de doenças registradas no estado e, ainda, desencadear riscos à qualidade 

ambiental e à saúde da população, em nível estadual.  

Logo, esta pesquisa objetiva investigar sobre a qualidade hídrica dos reservatórios 

estaduais e sua relevância como fator de risco à saúde da população no Rio Grande do Norte. 

Isso se dará através da análise da qualidade da água com base em parâmetros físico-químicos, 

microbiológicos e toxicológicos, em particular aqueles que contribuam na caracterização do 

nível de eutrofização, levantamento de dados epidemiológicos e sanitários estaduais 

plausíveis de serem relacionados como consequência da eutrofização, além de estudar a 

percepção ambiental da população que faz uso desses recursos hídricos, considerando sua 

representatividade referente a problemáticas de mudanças ambientais quanto ao impacto 

antrópico na região. 

Em atendimento aos objetivos e conforme padronização estabelecida pelo Programa, 

esta dissertação se encontra composta por esta Introdução geral, uma Caracterização geral da 

área de estudo, Metodologia geral empregada para o conjunto da obra e por três capítulos que 

correspondem a artigos científicos a serem submetidos à publicação. O Capítulo 1 intitulado: 

EUTROFIZAÇÃO E FLORAÇÕES DE CIANOBACTÉRIAS EM UM RESERVATÓRIO 

DE ABASTECIMENTO PÚBLICO NO SEMIÁRIDO POTIGUAR foi submetido ao 

periódico “Gaia Scientia (ISSN: 1981-1268)” e, portanto, está formatado de acordo com as 

recomendações desta revista (acessar 

https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/gaia/about/submissions); o Capítulo 2 intitulado: 

SAÚDE E MEIO AMBIENTE: ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DA QUALIDADE 

AMBIENTAL DA POPULAÇÃO DE CAICÓ, RIO GRANDE DO NORTE foi submetido ao 

periódico “Pesquisa em Educação Ambiental (ISSN 2177-580X)” e, portanto, está formatado 

de acordo com as recomendações desta revista (acessar 

http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/pesquisa/about/submissions#authorGu

idelines); o Capítulo 3 intitulado: ANÁLISE DA QUALIDADE HÍDRICA E O PERFIL DE 

DOENÇAS POR VEICULAÇÃO HÍDRICA NO RN será submetido ao periódico “Gestão & 

Sustentabilidade Ambiental (ISSN: 2238-8753)” e, portanto, está formatado de acordo com as 

recomendações desta revista (acessar 

http://portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/gestao_ambiental/about/submissions#authorguid

elines).  
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CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O Estado do Rio Grande do Norte (RN) está situado no Nordeste brasileiro, tendo como 

limites o Oceano Atlântico, os estados da Paraíba e Ceará e, segundo o IBGE (2010), possui 

uma população de 3.168.027 habitantes distribuídos entre seus 167 municípios, com área 

territorial de 52.811,107 km². 

O RN é constituído por dezesseis (16) (Figura 1) bacias hidrográficas (IGARN, 2014), 

nas quais foram construídos reservatórios para assegurar a regularização do abastecimento de 

água, especialmente em tempos de seca. O Programa Água Azul, nascido por iniciativa do 

governo do Estado do RN em parceria com instituições de ensino superior, criou uma rede 

compartilhada de monitoramento em todo o território do Estado, disponibilizando dados, 

periodicamente, sobre a qualidade das águas (Programa Água Azul, 2016), do qual serão 

retiradas parte das informações para a presente pesquisa. 

 
Figura 1. Bacias Hidrográficas do RN. Fonte: ANA (2019). 

 

 

Das dezesseis bacias hidrográficas do Estado, sete delas têm açudes monitorados por 

este programa, sendo elas: Bacia do Rio Apodi-Mossoró, do Rio Ceará-Mirim, Jacu, 

Maxaranguape, Piranhas-Açu, Potengi e do Rio Trairí, que são reservatórios de importância 

para abastecimento (Programa Água Azul, 2016) e que, por isso, serão objeto desse estudo. 

A Bacia hidrográfica do Piranhas-Açu (Figura 2) situa-se na parte central do Estado do 

Rio Grande do Norte tendo como rio principal o Piranhas, de domínio federal, nasce na 

Paraíba no local denominado Bonito de Santa Fé, atravessa todo o estado, tendo como 

principais afluentes o rio Piancó e o rio Aguiar, entra no Estado do RN, onde recebe grande 

contribuição da sub-bacia do rio Seridó, indo desembocar no litoral norte, próximo a cidade 

de Macau. Esta bacia cobre uma área com cerca de 44.000 km2, abrangendo a parte ocidental 
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do Estado da Paraíba e o centro-norte do RN, ocupando uma superfície de 17.489,5 km2, que 

corresponde a cerca de 32,8% do território estadual.  

A bacia hidrográfica do Piranhas-Açu desempenha um importante papel na 

disponibilização de água para o abastecimento humano de populações inseridas na sua área 

geográfica, para grandes projetos de irrigação, como os das Várzeas de Souza e do Baixo 

Açu, nos Estados da PB e RN. Nela estão inseridos os reservatórios Curema-Mãe D’Água, 

com capacidade de armazenamento de 1,3 milhões de metros cúbicos e a Barragem Armando 

Ribeiro Gonçalves, com capacidade de armazenamento de 2,4 bilhões de metros cúbicos. 

Dentro desta Bacia, têm-se o Açude Itans localizado no município de Caicó (Figura 2), 

constituindo um dos principais mananciais de abastecimento da cidade. 

 

Figura 2. Bacia do Piranhas-Açu, Caicó e Açude Itans. Elaborado pelos Autores (2019) 
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O Açude Itans (Figura 2), teve sua construção iniciada em 1932 e concluída em 1953, é 

um reservatório artificial construído no leito do rio Barra Nova, no município de Caicó com a 

finalidade primária de abastecer aquela localidade. Se localiza a 4 km de distância a sudeste 

da sede do município de Caicó (SEMARH, 2018). O nível de pleno armazenamento (NPA) é 

de 193,32 m, e o nível de máxima cheia (NMC) de 122,00 m. A área da bacia ao nível de 

pleno armazenamento é de 1340 ha. A capacidade total é 81.750.000 m³, mas apresenta como 

volume morto 4.800.000 m³.  

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN) gerencia e 

monitora a água distribuída à população da cidade de Caicó. A água é captada por bombas 

instaladas a jusante da barragem e levadas para uma estação de tratamento. Devido à escassez 

hídrica, a disponibilidade de água ficou insuficiente e atualmente o abastecimento de Caicó é 

feito através da adutora Manoel Torres, onde capta seus recursos hídricos no leito do rio 

Piranhas, rio este perenizado pelo sistema hídrico Curemas-Mãe D'água. A água é utilizada 

para irrigação do perímetro irrigado Itans-Sabugi, com o objetivo da prática 

da agricultura e pecuária.  

Entendendo a importância de se conhecer a percepção ambiental da população, a parte 

social do estudo foi realizada no município de Caicó (Figura 3), que está inserido no 

semiárido do Estado do Rio Grande do Norte (RN) e situa-se a aproximadamente 280 km de 

distância da capital do estado, Natal. Com uma área de aproximadamente 1.228,554 km², é o 

quinto município com maior extensão territorial do estado e possui uma população estimada 

para o ano de 2018 de 67.554 habitantes e densidade demográfica de 51,04 hab/km². Situada 

na confluência dos rios Barra Nova e Seridó, na microrregião do Seridó Ocidental, apresenta 

uma altitude média de 151 metros acima do nível do mar (IBGE, 2019). 

 O município encontra-se totalmente inserido nos domínios da bacia hidrográfica do 

Piancó-Piranhas-Açu, sendo banhado pelos rios Seridó, que nasce na Serra dos Cariris, 

na Paraíba, Rio Sabugi, que nasce na Serra dos Teixeiras, na Paraíba; e pelo Rio Barra Nova, 

que nasce na Serra do Equador, em Parelhas, no RN. Todos os cursos d'água encontrados no 

município são de natureza intermitente. Ainda existe uma concentração de pequenas lagoas e 

açudes de pequeno e grande porte, sendo os mais importantes o Açude Itans com capacidade 

para 81.750.000 m³ de água, a Barragem Passagem das Traíras com capacidade para 

49.702.393,65 m³, a Barragem das Carnaúbas com capacidade para 30.000.000  m³ e o Açude 

Mundo Novo da Empresa de Pesquisa Agropecuária do RN - EMPARN, com capacidade para 

3.600.000 m³ (EMPARN, 2018). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_de_%C3%81guas_e_Esgotos_do_Rio_Grande_do_Norte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Leito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Piranhas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Piranhas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Irriga%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pecu%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Serid%C3%B3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Serid%C3%B3_Ocidental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Altitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADvel_m%C3%A9dio_do_mar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bacia_hidrogr%C3%A1fica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Serid%C3%B3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Para%C3%ADba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Sabugi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Barra_Nova_(Caic%C3%B3)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parelhas
https://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7ude_Itans
https://pt.wikipedia.org/wiki/Barragem_Passagem_das_Tra%C3%ADras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa_de_Pesquisa_Agropecu%C3%A1ria_do_Rio_Grande_do_Norte
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Figura 3. Localização dos bairros onde foram aplicados os questionários em Caicó - RN. Elaborado pelos 

Autores (2019) 

 

A partir da década de 1980 a dinâmica, especificamente, da Região do Seridó e, 

amplamente, do Rio Grande do Norte, acentuou o desenvolvimento da urbanização de Caicó, 

que se traduziu no predomínio da população urbana, sendo evidente a expansão das atividades 
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comerciais e de serviços na cidade, confirmando a centralidade funcional da cidade de Caicó 

na rede urbana potiguar, mais especificamente no Seridó Potiguar e em relação com 

municípios paraibanos, ao passo em que ela interage frequentemente com os municípios 

circunvizinhos, além de influenciar a dinâmica territorial destes (FARIA, 2010). Caicó 

apresenta uma economia diversificada com base principal na prestação de serviços. No setor 

primário, no meio rural há agricultura familiar e produção de leite, carne de sol e queijos. Há, 

ainda, produção de cachaças e plantio de feijão e milho. No setor secundário, a cidade se 

destaca pela produção de bonés, bordados artesanais, beneficiamento de laticínios, sorvetes e 

panificação. No setor terciário, a cidade polariza os serviços da região do Seridó Potiguar e 

Sertão Paraibano com serviços médicos, jurídicos, escolares, bancários e turismo, além de seu 

intenso e diversificado comércio realizado com as cidades da região (SALVADOR e BRITO, 

2018). 

Do ponto de vista do quadro físico dominante, essa região é caracterizada pela 

instabilidade e escassez das chuvas, altas temperaturas, baixa umidade e bioma de caatinga. O 

tipo climático da cidade pode ser classificado como Tropical Equatorial (2d - com 9 a 11 

meses seco), caracterizado por um clima semiárido, que apresenta como estação chuvosa o 

verão, se prolongando para o outono. A irregularidade pluviométrica é característica notável 

de sua climatologia, além de apresentar altos níveis de insolação, com índice de evaporação 

elevado e ventos fracos (MENDONÇA e DANNI-OLIVEIRA, 2017).  
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METODOLOGIA GERAL 

 

Conforme apresentado na Introdução Geral, este trabalho dissertativo é composto por 

três capítulos e, então, para atingir objetivo da dissertação, foram realizados os seguintes 

procedimentos metodológicos na sua construção geral: 

Planejamento amostral com base no Programa Água Azul 

Os resultados aqui apresentados e utilizados fazem parte do banco de dados (ANEXO 

III) do programa de monitoramento dos reservatórios inserido na Bacia Hidrográfica do Rio 

Piranhas-Açu (Programa Água Azul). O Programa Água Azul nascido por iniciativa do 

governo do Estado do RN em parceria com instituições de ensino superior, criou uma rede 

compartilhada de monitoramento em todo o território do Estado, disponibilizando dados, 

periodicamente, sobre a qualidade das águas (Programa Água Azul, 2016). Tais resultados 

aqui expressos referem-se ao Índice de Estado Trófico (IET) e as densidades de cianobactérias 

do reservatório Itans, sendo estas amostras coletadas em um instante de extrema estiagem, 

durante os anos de 2008 a 2016, na respectiva estação de amostragem descrita na tabela a 

seguir (Tabela 1) que foi utilizado no Capítulo 1 desta pesquisa.  

ESTAÇÃO MUNICÍPIO BACIA HIDROGRÁFICA COORDENADAS UTM 

 (ZONA 24 SUL) 

SIGLA NOME CAICÓ PIANCÓ PIRANHAS AÇÚ LESTE NORTE 

PIA21 AÇUDE ITANS   710.124 9.284.813 

Tabela 1. Estação de amostragem (PIA21) (Fonte: Programa Água Azul, 2016). 

 

Índice de Estado Trófico - IET 

O índice do estado trófico adotado foi o índice clássico introduzido por Carlson (1977) 

modificado por Toledo Jr. et al. (1983) e Toledo (1990) que, através de método estatístico 

baseado em regressão linear, alterou as expressões originais para adequá-las a ambientes 

subtropicais. Este índice utiliza três avaliações de estado trófico em função dos valores 

obtidos para as variáveis: transparência (disco de Secchi), clorofila ‘a’ e ao fósforo total. 

Contudo, conforme adotado pela CETESB (2007), das três variáveis utilizadas para o cálculo 

do Índice do Estado Trófico, foram aplicadas apenas duas: clorofila ‘a’ e fósforo total, uma 

vez que os valores de transparência muitas vezes não são representativos do estado de trofia, 

pois esta pode ser afetada pela elevada turbidez decorrente de material mineral em suspensão 

e não apenas pela densidade de organismos planctônicos, além de muitas vezes não se dispor 
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desses dados. Dessa forma, não se considerou o cálculo do índice de transparência em 

reservatórios do Estado do Rio Grande do Norte. 

Nesse índice, os resultados correspondentes ao fósforo, IET(P), devem ser entendidos 

como uma medida do potencial de eutrofização, já que este nutriente atua como o agente 

causador do processo. A avaliação correspondente a clorofila ‘a’, IET(CL), por sua vez, deve 

ser considerada como uma medida da resposta do corpo hídrico ao agente causador, indicando 

de forma adequada o nível de crescimento de algas que tem lugar em suas águas. O Índice do 

Estado Trófico (IET) é composto pelo Índice do Estado Trófico para o fósforo – IET(P), e o 

Índice do Estado Trófico para a clorofila ‘a’ – IET(CL), modificados por Lamparelli (2004), 

sendo estabelecidos para ambientes lênticos (reservatórios), segundo as equações a seguir: 

• Reservatórios (açudes e lagoas): 

IET (CL) = 10x(6-((0,92-0,34x(ln CL))/ln 2)) 

IET (PT) = 10x(6-((1,77-0,42x(ln PT))/ln 2)) 

       IET = [IET(P) + IET(CL)]/2 

Em que: 

PT = concentração de fósforo total medida à superfície da água, em μg.L-1 

CL= concentração de clorofila ‘a’ medida à superfície da água, em μg.L-1 

ln = logaritmo natural 

Na Tabela 2 apresenta-se a classificação das águas naturais, segundo o IET (CETESB, 

2007). 

CLASSIFICAÇÃO DO IET 

CATEGORIA ESTADO 

TRÓFICO 

PONDERAÇÃO 

ULTRAOLIGOTRÓFICO IET ≤ 47 

OLIGOTRÓFICO 47 < IET ≤ 52 

MESOTRÓFICO 52 < IET ≤ 59 

EUTRÓFICO 59 < IET ≤ 63 

SUPEREUTRÓFICO 63 < IET ≤ 63 

HIPEREUTRÓFICO IET > 67 

Tabela 2. Classificação das águas naturais, conforme IET (Fonte: CETESB, 2007). 

Esta versão do Índice de Estado Trófico tem-se mostrado mais adequada para a 

determinação do estado trófico em lagos de clima predominantemente tropical, segundo 

Calijuri (1988), Ceballos (1995), Tundisi et al. (1995) e Tavares et al. (1998). 
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Identificação e Quantificação de Cianobactérias  

As identificações taxonômicas das cianobactérias do banco de dados utilizado foram 

feitas com base no sistema de Komárek (KOMÁREK; ANAGNOSTIDIS, 2000, 2005; 

KOMÁREK; KRONBERG, 2001) baseada em microscopia óptica. A quantificação obedeceu 

ao método de Ütermol (1958) e a contagem dos indivíduos se deu através de campos 

aleatórios, sendo o erro menor que 20%, a um coeficiente de confiança de 95% segundo o 

critério de Lund et al. (1958). O número de campos variou entre as amostras e a conclusão da 

contagem foi realizada tomando como critério a contagem de no mínimo 100 indivíduos de 

uma espécie dominante. Para amostras com floração aparente usou-se o critério de 400 para 

um erro de 10% ambiente (CHORUS; BARTRAM,1999). Os organismos foram identificados 

até ao táxon previamente estabelecido com o auxílio de imagens, guias e chaves de 

identificação. A correta identificação foi assegurada atenção especial à descrição das espécies 

foi prestada, características ecológicas (distribuição, habitat etc.) e às ilustrações. As espécies 

que contribuíram em 5% ou mais para a biomassa total do fitoplâncton foram classificadas 

como descritoras da comunidade. 

 

Levantamento dos possíveis impactos ocasionados pela eutrofização 

As consequências atreladas ao fenômeno da eutrofização devem-se ao fato de que ele é 

seguido pela alteração do ecossistema aquático do corpo hídrico, ocasionando consequências 

negativas no que concerne à qualidade da água para abastecimento urbano, irrigação, 

dessedentação animal etc. Alguns componentes do fitoplâncton, cuja importância no 

estabelecimento do balanço ecológico dos ecossistemas aquáticos é considerada como 

principal, podem afetar potencialmente a qualidade sanitária das águas, seja pela produção do 

odor e gosto desagradável ou de substâncias tóxicas (cianotoxinas) a outros organismos, 

inclusive aos seres humanos (ROCHA, 1992). Assim, os mananciais eutrofizados podem criar 

consideráveis problemas na área de abastecimento urbano (BERNHARDT, 1995). 

Logo, o impacto foi avaliado considerando a problemática da eutrofização do corpo 

hídrico em questão, com suposição (a partir dos resultados) de um possível endpoint (efeito) 

dessa eutrofização e consequente produção de cianotoxinas, bem como proposta para 

comunicação e gerenciamento do risco. 

A avaliação das potenciais consequências atreladas a ocorrência de espécies 

produtoras de cianotoxinas foi realizada mediante a análise da ocorrência e quantidade de 

espécies com potencial produtor.  
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Os resultados apresentados foram comparados com os Valores Limites Permitidos – 

VLPs para padrão de potabilidade (originado da PRT MS/GM 2914/2011) contido no Anexo 

XX da Portaria de consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017 do Ministério da Saúde, a 

fim de destacar a relevância de se considerar a legislação vigente no levantamento de 

possíveis riscos nos quais a população pode estar submetida. 

 

Índice de Qualidade da Água - IQA 

O Índice de Qualidade das Águas – IQA serve de informação básica de qualidade de 

água para o público em geral, bem como para o gerenciamento ambiental das águas 

superficiais. O IQA foi desenvolvido em 1970 pela National Sanitation Foundation (NSF) 

para avaliar a qualidade da água para abastecimento humano. Para o cálculo do IQA, foram 

selecionados 9 (nove) parâmetros considerados os mais importantes na qualificação da água, e 

para cada um deles definiu-se um peso significativo da sua importância na determinação do 

índice.  

Nos dados utilizados nesse estudo, para o cálculo do IQA, foram selecionados 9 

(nove) parâmetros, sendo eles: Oxigênio Dissolvido (W=0,17), Coliformes Fecais (W=0,15), 

pH (W=0,12), DBO5 (W=0,10), Nitrogênio total (W=0,10), Fósforo total (W=0,10), Turbidez 

(W=0,08), Sólidos Totais (W=0,08) e Temperatura de Desvio (W=0,10), parâmetros 

considerados os mais relevantes na qualificação da água, e para cada um deles definiu-se um 

peso significativo da sua importância na determinação do índice (PROGRAMA ÁGUA 

AZUL, 2016). 

O IQA pode ser calculado através de duas expressões matemáticas que definem o IQA 

aditivo (IQAA) e o IQA multiplicativo (IQAM), ou seja: 

 

Em que: 

IQA= índice de qualidade da água, representado por um número em escala contínua de 0 a 

100. 

qi= qualidade individual (subíndice de qualidade) do iésimo parâmetro, um valor entre 0 e 

100. 

Wi= peso unitário do iésimo parâmetro. 

O IQA possui faixas que variam de 0 (zero) a 100 (cem), sendo que quanto maior o 

valor do IQA, melhor é a qualidade da água em questão (Tabela 3). 
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CLASSIFICAÇÃO DO IQA 

PONDERAÇÃO NÍVEL DE QUALIDADE 

90 ≤ IQA ≤ 100 Excelente 

70 ≤ IQA < 90 Bom 

50 ≤ IQA < 70 Médio 

25 ≤ IQA < 50 Ruim 

IQA < 25 Muito Ruim 

Tabela 3. Classificação das águas naturais, conforme IQA-NSF (Fonte: Programa Água Azul, 2016). 

Assim, nesta pesquisa, em seu Capítulo 3, também foi realizada uma análise geral dos 

recursos hídricos abrangendo 70 municípios do Estado do RN e suas possíveis consequências 

sobre a saúde da população através de informações do IQA e o IET, seus valores médios 

anuais, disponíveis na base de dados dos relatórios do Programa Água Azul referentes ao 

período de janeiro de 2008 a dezembro de 2016. 

Para tanto, também foi realizado um levantamento das Doenças de Veiculação Hídrica 

(DVH) - Cólera, Febres tifoides e paratifoide, Shigelose (disenteria bacilar), Amebíase, 

Diarreia e gastroenterite, outras doenças infecciosas intestinais -  de maior prevalência na 

população dos municípios onde estão os corpos hídricos, presentes no Sistema de Informação 

de Atenção Básica (SIAB) do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS) no período compreendido entre os anos de 2008 e 2016.  

Em seguida, foram feitos estudos geoespaciais a partir desses índices de qualidade da 

água, utilizando o software Terraview 4.2.2 (DPI/INPE), possibilitando uma análise geral de 

corte ecológico-epidemiológico na interpretação de uma possível influência da qualidade 

hídrica sobre o perfil sanitário, em termos de DVH, da população estudada.  

Como análises estatísticas, foram feitos o cálculo do coeficiente de Rho de Spearman 

para quantificar a força de associação entre as variáveis (IET, IQA e DVH) no software SPSS 

Statistics versão 20 (Statistical Package for the Social Science) e mapa da estimativa de 

densidade de Kernel, no qual desenha uma vizinhança circular ao redor de cada ponto da 

amostra, correspondendo ao raio de influência (SOUZA et al., 2013). Para identificação das 

regiões de concentração de DVH, utilizou-se a classificação assim denominada: baixa (azul) 

até alta (vermelho), também no software Terraview 4.2.2.  

E, ainda, considerando a relevância de se estudar sobre a percepção de qualidade 

ambiental das populações, esta pesquisa também realizou esse levantamento como frente para 

diagnostico socioambiental da problemáticas percebidas pela sociedade como primeira forma 
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de fomentar implantações futuras que objetivem melhorias ambientais percebidas pelas 

populações residentes no estado do Rio Grande do Norte. 

 

Avaliação da percepção de qualidade ambiental 

Como instrumento de análise, para construção do Capítulo 2, foram aplicados 

questionários em sete distintos bairros (Tabela 4) da cidade de Caicó-RN, para representar a 

variabilidade em condições sanitárias e fatores de vulnerabilidade. A pesquisa foi realizada 

com a população de idade igual ou superior a trinta (30) anos e residente na região de estudo 

há pelo menos dez (10) anos.  

 

MUNICÍPIO/ESTADO BAIRRO 

QUANTIDADE DE 

RESIDÊNCIAS 

ENTREVISTADAS 

CAICÓ/RIO GRANDE 

DO NORTE (RN) 

Acampamento 20 

Barra Nova 20 

Castelo Branco 20 

Centro 20 

Itans 20 

Penedo 20 

Recreio 20 

Total: 07 140 

Tabela 4. Bairros de Caicó-RN onde foram aplicados os questionários. Fonte: Autores (2019) 

Foram aplicados 140 questionários, sendo 20 em cada residência representando o 

núcleo familiar, escolhidos de modo aleatório, que englobaram eixos temáticos referentes as: 

escolaridade, saúde, hábitos, alimentação, trabalho, concepções sobre a qualidade ambiental e 

conhecimento sobre doenças de veiculação hídrica, de forma a analisar a percepção das 

pessoas sobre a possível problemática existente; além de informações sociodemográficas e 

determinantes de exposição a riscos. Os questionários foram aplicados nas próprias 

residências dos participantes, e o recrutamento foi por meio de convite com explicação prévia 

a cada entrevistado sobre a pesquisa que foi realizada com a aprovação do Comitê de Ética da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CAEE: 89843318.9.0000.5537 de 2018). 

Todos os participantes foram informados das circunstâncias da entrevista e assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido sobre a pesquisa requisitada pelo referido 

comitê de ética. A coleta de dados ocorreu durante o mês de julho do ano de 2018. 
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Os dados foram analisados por meio do programa SPSS Statistics versão 20 (Statistical 

Package for the Social Science). 

Ressalta-se, então, a relevância da análise no que se refere à percepção acerca da 

problemática existente e possivelmente enfrentada, na objetivação de entender a relação 

cognitiva e emocional da população com a unidade ecossistêmica (MEDEIROS et al., 2012). 

Nessa circunstância, o emprego de questionários pode representar uma importante ferramenta 

para estudar as concepções, uma vez que possibilitam a expressão da opinião pessoal a 

respeito da temática abordada (SILVEIRA et al., 2013). 

Os resultados obtidos serão de utilidade para entender a relevância da qualidade 

hídrica na saúde populacional além de contribuir para o auxílio no gerenciamento e tomada de 

decisões acerca dos recursos hídricos, bem como no sentido de minimizar e mitigar os 

impactos sanitários atrelados possivelmente existentes. 

Enfim, os três capítulos foram construídos utilizando a metodologia citada acima e 

organizados sequencialmente em: Capítulo 1 (estudo local em um reservatório de um 

município), Capítulo 2 (estudo de percepção de qualidade ambiental no mesmo município do 

Capitulo 1) e por fim, no Capítulo 3 (análise dos dados de qualidade hídrica dos reservatórios 

dos 70 municípios disponíveis como amostra para a abordagem a nível estadual) como forma 

de se atingir o objetivo geral desta dissertação.  
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CAPÍTULO 1 

 

EUTROFIZAÇÃO E FLORAÇÕES DE CIANOBACTÉRIAS EM UM 

RESERVATÓRIO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO NO SEMIÁRIDO POTIGUAR 

 

Amanda Nogueira Medeiros, Julio Alejandro Navoni 

 

ESTE ARTIGO FOI SUBMETIDO AO PERIÓDICO “GAIA SCIENTIA (ISSN: 1981-

1268)” E, PORTANTO, ESTÁ FORMATADO DE ACORDO COM AS 

RECOMENDAÇÕES DESTA REVISTA (acessar 

https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/gaia/about/submissions) 

 

Resumo – Na região semiárida brasileira, a problemática da eutrofização em reservatórios 

superficiais pode ser estimulada devido condições naturais e por atividades antrópicas, 

propiciando o surgimento e expansão de florações de microalgas, com dominância de 

cianobactérias que podem produzir toxinas com efeito agudo ou crônico sobre a saúde animal, 

ocasionando impactos sanitários. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi caracterizar a 

qualidade da água do açude Itans através do Índice de Estado Trófico; Avaliar a ocorrência 

qualiquantitativa de cianobactérias e definir os potenciais impactos sanitários atrelados a 

eutrofização no período de 2008 a 2016. Os valores descritos do IET variaram apresentando 

em média níveis que representam um grau de eutrofização elevado com tendência a valores 

máximos no ano de 2015, favorecendo assim a ocorrência e dominância de cianobactérias 

(potencialmente tóxicas). A densidade média de cianobactérias no período estudado foi de 

231.710 cél./mL, com predominância das espécies Planktolyngbya minor e 

Cylindrospermopsis raciborskii, em concentrações geralmente acima dos limiares 

permissíveis vigentes na legislação ambiental nacional. Estudos dessa vertente apresentam 

relevância uma vez que auxiliam no gerenciamento e tomada de decisões quanto a 

disponibilização de água, bem como podem ser utilizados para entendermos as consequências 

associadas a esta problemática, no sentido de mitigar os impactos. 

Palavras-chave: Qualidade da água, impactos sanitários, cianobactérias, precipitação.  

 

EUTHROPHIZATION AND CYANOBACTERIA FLOWERING IN A PUBLIC 

SUPPLY RESERVOIR IN THE SETIARID POTIGUAR 

 

Abstract – In the Brazilian semiarid region, the problem of eutrophication in superficial 

reservoirs can be stimulated due to natural conditions and anthropic activities, favoring the 

emergence and expansion of microalgae blooms, dominated by cyanobacteria that can 

produce acute or chronic toxins on a health animal. Thus, the objective of this work was to 

characterize the water quality of the Itans reservoir through the Trophic State Index; Evaluate 
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the qualiquantitative occurrence of cyanobacteria and define the potential health impacts 

related to eutrophication in the period from 2008 to 2016. The described values of the TSI 

varied on average representing levels of high eutrophication with a tendency towards 

maximum values in 2015, thus favoring the occurrence and dominance of (potentially toxic) 

cyanobacteria. The average cyanobacterial density in the study period was 231,710 cells / mL, 

with predominance of the species Planktolyngbya minor and Cylindrospermopsis raciborskii, 

in concentrations generally above the permissible thresholds in national environmental 

legislation. Studies of this aspect are relevant since they help in the management and decision 

making regarding the availability of water, as well as can be used to understand the 

consequences associated with this problem, in order to mitigate the impacts. 

Keywords: Water quality, health impacts, cyanobacteria, precipitation. 

 

EUTROFIZACIÓN Y FLORACIÓN DE CIANBACTERIAS EN UN RESERVORIO 

DE SUMINISTRO PÚBLICO EN EL SEMIÁRIDO POTIGUAR 

 

Resumen – En la región semiárida brasileña, el problema de la eutrofización en reservorios 

superficiales puede ser estimulado debido a condiciones naturales y actividades antrópicas, 

favoreciendo la aparición y expansión de las floraciones de microalgas, dominando las 

cianobacterias que pueden producir toxinas con efectos agudos o crónicos en la salud animal. 

, causando impactos en la salud. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue caracterizar la 

calidad del agua del embalse de Itans a través del Índice de Estado Trófico; Evaluar la 

ocurrencia cualitativa y cuantitativa de cianobacterias y definir los posibles impactos en la 

salud asociados con la eutrofización en el período de 2008 a 2016. Los valores descritos en el 

EIT variaron, en promedio, representando un alto grado de eutrofización con una tendencia a 

valores máximos en 2015, favoreciendo por lo tanto, la aparición y el dominio de las 

cianobacterias (potencialmente tóxicas). La densidad promedio de las cianobacterias durante 

el período de estudio fue de 231,710 células / ml, con predominio de las especies 

Planktolyngbya minor y Cylindrospermopsis raciborskii, en concentraciones generalmente 

superiores a los umbrales permisibles en la legislación ambiental nacional. Los estudios de 

este aspecto son relevantes, ya que ayudan en la gestión y la toma de decisiones con respecto 

a la disponibilidad de agua, y pueden utilizarse para comprender las consecuencias asociadas 

con este problema, a fin de mitigar los impactos. 

Palabras clave: Calidad del agua, impactos en la salud, cianobacterias, Lluvia. 
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Introdução 

Água doce é um elemento imprescindível para a vida e o desenvolvimento sustentável 

das populações. Na conjuntura mundial, a degradação da qualidade dos corpos de água é um 

problema crescente atrelado as mudanças climáticas quanto ao impacto das atividades 

antrópicas sobre estas (Sweeney et al. 2009).  

Três milhões e meio de pessoas morrem anualmente no mundo em consequência de 

problemas relacionados ao fornecimento inadequado de água, e somente a diarreia, doença 

relacionada à contaminação da água, provoca 2.195 óbitos de crianças diariamente (Trata 

Brasil 2013).  

Caracterizado pelo aumento da concentração de nutrientes, sobretudo de fósforo e 

nitrogênio nos ecossistemas aquáticos, o fenômeno da eutrofização pode ser observado em 

todo o mundo, principalmente em regiões em desenvolvimento com crescimento da 

urbanização e expansão das indústrias e agricultura (Esteves 2011). 

No Brasil, existe um crescente número de artigos científicos descrevendo a 

problemática da eutrofização como recorrente dos reservatórios do semiárido nordestino. A 

utilização excessiva de fertilizantes, urbanização, o inadequado gerenciamento da disposição 

final dos efluentes domésticos como também as secas extremas vivenciadas nos últimos anos 

são os fatores mais sobressalientes na deterioração da qualidade de água dos reservatórios 

descritos na literatura (Tavares et al. 1998; Molica et al. 2002; Bouvy et al. 2003; Costa et al. 

2006).  

O fósforo é um nutriente existente em produtos de limpeza, como os detergentes, 

enquanto o nitrogênio é utilizado na agricultura e na indústria, como fertilizante e insumo, 

respectivamente. Esses nutrientes artificiais podem desencadear o processo de eutrofização 

artificial, propiciando a floração de produtores primários, como as cianobactérias, que podem 

liberar toxinas, ou as macrófitas aquáticas. Assim, esse estresse ambiental pode gerar riscos 

ao abastecimento de água e principalmente a saúde da população e animais que porventura 

consumam dessa água, podendo também levar o ecossistema ao colapso (Quevedo e Paganini 

2011). Esse quadro pode ser minimizado e até evitado com a melhoria do saneamento 

ambiental, da gestão dos recursos hídricos, abastecimento de água potável e medidas de 

higiene doméstica (Gentry-Shields e Bartram, 2014). 

Essas condições que propiciam a eutrofização são encontradas principalmente na 

região Nordeste incluindo-se o Estado do Rio Grande do Norte (RN), onde diversas barragens 

e açudes foram construídos com o propósito de solucionar os problemas decorrentes da seca, 

como o abastecimento público (Vieira et al. 2011). O problema da eutrofização desses 
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reservatórios superficiais pode ser estimulado em virtude das condições naturais do ambiente 

como as elevadas taxas de evaporação, que provoca um aumento na concentração dos 

nutrientes na água; o período prolongado de detenção de água e atributos geológicos, 

pedológicos e geomorfológicos que favorecem a lixiviação e o carreamento de nutrientes para 

os mananciais (Freitas et al. 2011). 

Nessa perspectiva, os impactos ambientais negativos e seus efeitos à saúde humana, 

como no caso da contaminação e eutrofização de corpos hídricos, constitui um elemento 

importante para a análise de problemas de saúde ambiental (Trujillo 2016).  

Considerando a problemática da eutrofização, esse trabalho objetivou: i) Caracterizar a 

qualidade da água do açude Itans através do Índice de Estado Trófico - IET; ii) Avaliar a 

ocorrência qualiquantitativa de cianobactérias e iii) Definir os potenciais impactos sanitários 

atrelados. 

  

Material e Métodos 

A área de estudo está inserida no Estado do Rio Grande do Norte (RN), que está 

situado no Nordeste brasileiro, tendo como limites o Oceano Atlântico, Paraíba e Ceará e, 

segundo o (IBGE 2010), possui uma população de 3.168.027 habitantes distribuídos entre 

seus 167 municípios, com área territorial de 52.811,107 km². O RN é constituído por 

dezesseis bacias hidrográficas (IGARN 2014), nas quais foram construídos reservatórios para 

assegurar a regularização do abastecimento de água, especialmente em tempos de seca. A 

Bacia hidrográfica do Piranhas-Açu situa-se na parte central do Estado do Rio Grande do 

Norte cobrindo uma área com cerca de 44.000 km2, abrangendo a parte ocidental do Estado da 

Paraíba (PB) e o centro-norte do RN, ocupando uma superfície de 17.489,5 km2, que 

corresponde a cerca de 32,8% do território estadual.  

Essa bacia hidrográfica desempenha um importante papel na disponibilização de água 

para o abastecimento humano de populações inseridas na sua área geográfica, para grandes 

projetos de irrigação, como os das Várzeas de Sousa e do Baixo Açu, nos Estados da PB e 

RN. Nela estão inseridos os reservatórios Curema-Mãe D’Água, no estado da Paraíba, e a 

Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, no Rio Grande do Norte, com capacidade de 

armazenamento de 2,4 bilhões de metros cúbicos com vazão regularizada de 17,8m³/s (Q 

90%) (CBH Piancó-Piranhas-Açu 2019).  

Na parte situada no estado do RN (Bacia do Piranhas-Açu), dentro desta bacia, têm-se 

o Açude Itans (Figura 1), localizado no município de Caicó no qual possui uma área de 

aproximadamente 1.228,554 km² e é o quinto município com maior extensão territorial do 
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estado, contando com uma população estimada para o ano de 2018 de 67.554 habitantes. 

Situada na confluência dos rios Barra Nova e Seridó, na microrregião do Seridó Ocidental, 

Caicó apresenta uma altitude média de 151 metros acima do  nível do mar. Este município 

apresenta uma economia diversificada baseada principalmente na prestação de serviços. Na 

zona rural há agricultura familiar e produção de leite, carne de sol e queijos compondo o setor 

primário, contando, ainda, com produção de cachaças e plantio de feijão e milho. Já no setor 

secundário, a cidade destaca-se pela produção de bonés, bordados artesanais, beneficiamento 

de laticínios, sorvetes e panificação. No setor terciário, a cidade polariza os serviços da região 

do Seridó Potiguar e Sertão Paraibano com turismo, serviços médicos, jurídicos, escolares e 

bancários, além de seu intenso e variado comércio realizado com as cidades da região (IGBE 

2019). 

Figura 1. Mapa de localização do Açude Itans. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Serid%C3%B3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Serid%C3%B3_Ocidental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Altitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADvel_m%C3%A9dio_do_mar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
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O município de Caicó, do ponto de vista do quadro físico dominante, está em região 

caracterizada pela instabilidade e escassez das chuvas, altas temperaturas, baixa umidade e 

bioma de caatinga. A irregularidade pluviométrica é característica notável de sua 

climatologia, além de apresentar altos níveis de insolação, sendo a média anual de 2.852 

horas, o que equivale à cerca de 237 horas/mês, ou aproximadamente, 8 horas/dia de 

insolação (Silva et al. 2012), com índice de evaporação elevado e ventos fracos (CBH Piancó-

Piranhas-Açu  2019). 

 O açude Itans constituí um dos principais mananciais de abastecimento da cidade. 

Esse reservatório artificial construído no leito do rio Barra Nova, teve sua construção iniciada 

em 1932 e concluída em 1953 tem uma capacidade total é 81.750.000 m³ tendo como 

finalidade primária de abastecer aquela localidade que vem cumprindo desde então 

(SEMARH 2018). 

Base de dados utilizada 

Os resultados aqui apresentados abrangeram a escala temporal dos anos de 2008 a 

2016 e fazem parte do banco de dados do programa de monitoramento dos reservatórios 

inseridos na Bacia Hidrográfica do Rio Piancó-Piranhas-Açu (Programa Água Azul 2016). Os 

valores do Índice de Estado Trófico (IET) analisados foram estimados segundo o adotado pela 

(CETESB 2007) utilizando o índice clássico introduzido por (Carlson 1977) modificado por 

(Toledo Jr. et al. 1983), (Toledo Jr. 1990) e (Lamparelli 2004), considerando-se os parâmetros 

fósforo total e clorofila ‘a’ para o cálculo do IET, além da estimação da densidade de 

cianobactérias seguindo o protocolo descrito por (Komárek e Anagnostidis 2005) na estação 

de amostragem do reservatório Itans. As precipitações pluviométricas anuais foram obtidas no 

banco de dados da Empresa de Pesquisa Agropecuária do RN - EMPARN no ponto 00637021 

de coleta situado no Açude Itans. 

Análise dos impactos sanitários ocasionados pela eutrofização 

A menção e avaliação das potenciais consequências sanitárias atreladas a ocorrência 

de eutrofização com espécies de cianobactérias produtoras de cianotoxinas foi realizada 

mediante a análise da ocorrência e quantidade de espécies com potencial produtor.  

Análise dos dados 

Os resultados apresentados foram comparados com os Valores Limites Permitidos – 

VLPs para o padrão de potabilidade (originado da PRT MS/GM 2914/2011) contido no 

Anexo XX da Portaria de consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017 do Ministério da 

Saúde, a fim de destacar a relevância de se considerar a legislação vigente no levantamento de 



34 

 

possíveis impactos sanitários nos quais a população pode ter sido submetida no período em 

questão. 

 

Resultados 

Em linhas gerais, o nível de eutrofização do Açude Itans representado através do IET 

foi em média Mesotrófico no período temporal considerado (Figura 2). Os valores de IET 

oscilaram de 30 até acima de 60 descrevendo situações de eutrofização desde a categoria 

ultraoligotrófica até o limiar supereutrófico. Os valores máximos observados do IET foram os 

reportados nos anos 2008 e 2015, caracterizando um estado eutrófico, o que representa um 

corpo hídrico com baixa produtividade ou produtividade intermediária de cianobactérias, com 

possíveis complicações sobre a qualidade da água (Barreto et al. 2014). Sobre a precipitação 

pluviométrica acumulada anual em milímetros (Figura 2), o ano de 2009 teve os maiores 

registros (990, 2 mm) e os anos 2012 (165,3 mm) e 2015 (319,6 mm) os menores totais anuais 

registrados no ponto observado.  

 

Figura 2. Nível de eutrofização representado através do IET da água do açude Itans no 

período 2008-2016 (PIA21; Programa Água Azul (2016), (SD – sem informação disponível)); 

Precipitação anual acumulada (EMPARN). 

Fonte: Adaptado de Programa Água Azul e EMPARN pelos autores (2019). 

 

Já os valores de eutrofização apresentam uma estabilização desde 2012 em virtude, 

provavelmente, da seca constante (baixos índices pluviométricos) observada desde essas datas 

até o presente ano. Estudos realizados no semiárido nordestino também tem mostrado níveis 

variáveis de eutrofização, como, por exemplo, (Leite e Becker 2019) mostraram em seu 
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trabalho em um reservatório (Açude Dourado, em Currais Novos – RN) após esgotamento 

hídrico um nível de eutrofização semelhante a este estudo, nas categorias de eutrófico para 

mesotrófico. Outro estudo realizado por (Wiegand et al. 2016), também em reservatório 

(Açude Marengo) do semiárido nordestino (estado do Ceará), apresentou nível mais alto, 

eutrófico. 

A densidade de cianobactérias (Figura 3) entre os anos de 2008 e 2016 foi variável, 

apresentando um nível médio de 231.710 cél./mL. No geral, todos os anos monitorados, 

considerando os desvios padrões, apresentaram uma grande variabilidade em números 

superiores aos valores limites permitidos (VLPs) segundo a PRC MS nº 5/2017 Anexo XX, de 

20.000 cél./mL, descrevendo águas impróprias para o consumo humano.  

 

Figura 3. Densidade de cianobactérias reportados em amostras de água no Açude Itans 

(PIA21, Programa Água Azul no período estudado (SD – sem informação disponível)); 

Precipitação anual acumulada (EMPARN). 

Fonte: Adaptado de Programa Água Azul e EMPARN pelos autores (2019). 

 

É interessante salientar o comportamento temporal bifásico da densidade de 

cianobactérias observado. Enquanto no período 2008-2010 apresentou os valores máximos 

descritos (25.000, 572.500, 700.000 cél./mL), após o ano de 2011, onde também houve 

decréscimo da precipitação pluviométrica, os valores apresentaram uma diminuição (média de 

46.400 cél./mL) com aumento na variabilidade e oposto ao esperado segundo representado 

anteriormente através do IET, onde um maior período de estiagem favoreceria a eclosão das 

cianobactérias (Wiegand et al. 2016).  
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Discussão 

Os resultados descritos neste estudo, sobe o IET e densidade de cianobactérias, são 

variáveis e não foram diretamente relacionados com a taxa pluviométrica como seria de 

esperar em meses de seca. No entanto, observa-se uma estabilização no nível de eutrofização 

provavelmente pelo período de seca extrema constante observado na região nos últimos anos.  

Estudos realizados em reservatórios do estado do RN mostraram que fatores como a 

seca prolongada, a evaporação intensa e o longo tempo de residência da água, agem 

decisivamente na determinação das condições hidrológicas da bacia hidrográfica e estão 

relacionadas com o estado de trofia do ambiente. Diversos trabalhos realizados salientam as 

alterações na qualidade hídrica de vários reservatórios, produto das mudanças no uso e 

ocupação regional, o que evidencia a influência antrópica que pode estar relacionada, em 

parte, com o padrão diferenciado observado (Costa et al. 2009).  

Estudos semelhantes relacionaram o longo período de estiagem a um aumento na 

concentração de nutrientes na água como sendo as principais causas de florações tóxicas 

(Ferraz 2012). No Brasil, cianobactérias formando florações foram encontradas em todas as 

regiões, do norte ao sul do país sendo, na sua maioria, em reservatórios utilizados para o 

abastecimento público de água. Especialmente na região Nordeste, esses corpos de água 

apresentam frequentes florações de cianobactérias (Costa 2003; Costa et al. 2006; Panosso et 

al. 2007; Costa et al. 2009). Assim, a considerável densidade das cianobactérias pode estar 

relacionada ao alto tempo de residência da água em reservatórios e às características 

climáticas locais de altas temperaturas e radiação solar como foi verificado, por exemplo, no 

estudo de (Cardoso et al. 2017) realizado nesta mesma bacia hidrográfica. 

A maioria das cianobactérias é de água doce, podem viver no plâncton e/ou no 

perifíton. As espécies planctônicas são mais preocupantes em razão dos problemas que podem 

causar nos ecossistemas aquáticos, tanto do ponto de vista ecológico, como sanitário, através 

da formação de florações ou liberação de cianotoxinas (Sant’Anna et al. 2006). As chuvas têm 

uma forte influência na composição das espécies fitoplanctônicas e na biomassa total atuando 

como fator diluidor e, ao mesmo tempo, como um fator de perturbação das comunidades 

aquáticas (Junior et al. 2018). Por outro lado, a estação seca, que normalmente coincide com a 

instabilidade da coluna d’água, constitui um fator determinante nas mudanças da comunidade 

fitoplanctônica (Carvalho 2003).  

A ocorrência de cianobactérias é uma característica de ambientes eutrofizados, sendo 

algumas destas, de relevância pela sua capacidade de produção de toxinas, o que pode 

representar um impacto ambiental negativo não só ao meio ambiente (fauna e flora), mas 
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também ao ser humano que pode vir a fazer uso dessa água comprometendo seu estado de 

saúde (Silva et al. 2013).  

Os resultados reportados na janela temporal estudada indicam a concentração elevada 

de cianobactérias (103.803 cél./ml), com ocorrência das espécies Planktotrix agardhii 

(potencial produtora de cianotoxinas), Merismopedia tenuissima, Snowela lacustris, 

Chroococcus minutus, Aphanocapsa delicatissima, Aphanocapsa holsatica e Aphanocapsa 

koodersii. Enfatiza-se principalmente a predominância das espécies Planktolyngbya minor e 

Cylindrospermopsis raciborskii em concentrações geralmente acima de 50.000 cél./mL 

permitida pela legislação vigente (Programa Água Azul 2016).  Assim, a maior preocupação 

vem atrelada a ocorrência de espécies com capacidade de produção de cianotoxinas. 

No entanto, a base de dados utilizadas neste trabalho não fornecem informação a 

respeito de quantidade relativa destas espécies na biomassa total de cianobactérias assim 

como também das concentrações de cianotoxinas decorrente da ocorrência destas 

cianobactérias, o que contribuiria para um entendimento aprofundado dos riscos sanitários 

atrelados desde uma visão quantitativa.  

As espécies anteriormente reportadas Planktothrix agardhii, Planktolyngbya minor e 

Cylindrospermopsis raciborskii apresentam capacidade de geração de cianotoxinas. Essas 

substâncias toxicas são de tipo endotoxinas, que podem ser liberadas quando as células se 

tornam senescentes, aumentando os riscos por contaminação dos recursos hídricos 

eutrofizados tanto para à biota quanto para os seres humanos (Costa 2003). 

Em aparente correlação com o fenômeno do aquecimento global, 

Cilindrospermopsinas (CYN) são toxinas produzidas por cianobactérias de particular interesse 

devido à sua dispersão de ambientes tropicais para ambientes temperados, cuja presença na 

Europa foi detectada pela primeira vez em 2002 (Messineo et al. 2010). CYN são alcalóides 

cuja produção foi inicialmente identificada em Cylindrospermopsis raciborskii em 1992 

(Berry et al. 2009) e essa espécie é uma das predominantes no reservatório Itans. A ampla 

distribuição de espécies produtoras de CYN, atrelada a sua capacidade invasora, pode tornar-

se um grave problema na gestão de águas superficiais interiores, inclusive em escala global. 

Este alcalóide é altamente ativo a nível biológico, interferindo com várias vias metabólicas. 

Tem efeitos a nível citotóxico, hepatotóxico e genotóxico e é considerado como 

potencialmente carcinogênico (Diniz 2016), agindo diretamente na inibição da síntese 

proteica no fígado e ligando-se a canais de sódio na membrana do axônio respectivamente 

(Silva et al. 2013).  

Em geral, as Planktothrix agardhii das cianobactérias dominantes no fitoplâncton do 

reservatório Itans são, de fato, espécies potencialmente produtoras de toxinas (Bartram e 
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Chorus 1999). Os resultados do estudo de (Panosso et al. 2007), indicaram a presença de 

compostos hepatotóxicos em vários reservatórios da região semiárida do estado do Rio 

Grande do Norte, os extratos de amostras planctônicas, obtidos nos reservatórios Itans, 

Passagem das Trairas e Sabugi produziram efeito letal quando testados através bioensaios 

com camundongos. Os sintomas de hepatotoxicidade foram claramente observados nos testes 

positivos, incluindo pilo-ereção, isolamento, distensão das patas traseiras, cólicas abdominais 

e morte entre 3 a 66 horas em 100% dos camundongos testados.  

Sintomas não claramente definidos de neurotoxicidade ou hepatotoxicidade e morte 

após 40 minutos, foram observados em animais testados com água de um tanque de 

piscicultura abastecido pelo reservatório Itans, sendo Cylindrospermopsis. raciborskii a 

espécie dominante na ocasião da coleta (Panosso et al. 2007). 

Na bacia do Rio Piancó-Piranhas-Açu, na parte inserida no Estado do Rio Grande do 

Norte, o Instituto de Gestão das Águas (IGARN) realiza o monitoramento da densidade de 

cianobactérias nos açudes Cruzeta, Gargalheiras, Beldroega, Pataxós, Santo Antônio, Itans, 

Boqueirão de Parelhas e Passagem das Traíras, que são utilizados para abastecimento 

humano. À exceção do açude Pataxós, todos os demais reservatórios amostrados apresentaram 

densidade de cianobactérias muito elevada, excedendo o limite estabelecido para águas doces 

de classe 2, que é de 50.000 cél./mL. Geralmente esses reservatórios apresentam dominância 

de espécies potencialmente tóxicas, como Cylindrospermopsis raciborskii (ANA 2016). 

No geral, os impactos sanitários referentes ao fenômeno da eutrofização devem-se ao 

fato de que este é seguido pela alteração do ecossistema aquático do corpo hídrico, 

ocasionando consequências negativas no que concerne à qualidade da água para 

abastecimento urbano, piscicultura, irrigação, dessedentação animal etc. Assim, os mananciais 

eutrofizados podem criar consideráveis problemas na área de abastecimento urbano (Macedo 

e Sipaúba-Tavares 2018). 

Dados semelhantes aos acima mencionados indicam como a variabilidade climática 

pode impor riscos operacionais ao hidrossistema e, especificamente ao setor de abastecimento 

humano. Esses riscos ressaltam a necessidade de adaptar as regras, os instrumentos de gestão 

e as instituições que governam a relação entre os agentes socioeconômicos. Assim, os dados 

mostraram que as consequências da eutrofização são dinâmicas no tempo e no espaço. Ou 

seja, o processo de eutrofização pode se acentuar em um período e desacelerar em outro, 

fazendo com que as águas daquele corpo hídrico se recuperem rapidamente (Vieira 2005). 

As consequências da eutrofização nos períodos em que o açude Itans estava eutrófico 

podem ter incluído proliferação de cianobactérias e possíveis toxinas derivadas de seu 

floramento, grandes infestações de algumas plantas aquáticas, maior incidência de doenças 
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hidricamente transmissíveis, águas turvas, odores fétidos, água com mau paladar, depleção de 

oxigênio dissolvido e mortandade de peixes. 

Por fim, a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN) gerencia 

e monitora a água distribuída à população da cidade de Caicó. A água é captada por bombas 

instaladas a jusante da barragem e levadas para uma estação de tratamento. Devido à escassez 

hídrica, a disponibilidade de água ficou insuficiente e atualmente o abastecimento de Caicó é 

feito através da adutora Manoel Torres, onde capta seus recursos hídricos no leito do rio 

Piranhas, rio este perenizado pelo sistema hídrico Curemas-Mãe D'água. A água é utilizada 

para irrigação do perímetro irrigado Itans-Sabugi, com o objetivo da prática 

da agricultura e pecuária. O fato do açude Itans situar-se na área periurbana de Caicó, da qual 

recebe cargas poluidoras de áreas ainda não ser saneadas, além de outros usos tais como 

plantação de hortaliças, lazer (usos como balneário) e a criação de animais (pecuária e 

piscicultura) nos arredores do açude contribuem com o cenário eutrofizado observado que 

pode estar relacionado a alta concentração de cianobactérias, o que demanda medidas de 

controle por parte do poder público.  

Tendo em vista os impactos negativos à saúde pública da liberação de cianotoxinas, 

recomenda-se o constante monitoramento do Açude Itans de modo a prevenir acidentes, bem 

como favorecer a obtenção de conhecimento para implementação de um plano de 

gerenciamento desse recurso hídrico, sem comprometer seus usos múltiplos, mantendo sob 

controle as florações de cianobactérias e monitorando a qualidade da água. 

 

Conclusão 

 

Uma das consequências mais relevantes desde o ponto de vista sanitário é a ocorrência 

de cianobactérias produtoras de cianotoxinas. A exposição a essas substâncias pode trazer 

consequências na saúde da população em escala endêmica. A qualidade de água descrita 

mostrou ser afetada pela eutrofização com ocorrência de elevada quantidade de cianobactérias 

entre as quais elencam-se espécies de interesse toxicológico como Planktolyngbya minor e 

Cylindrospermopsis raciborskii, indicando o potencial tóxico da água pela presença de 

cianotoxinas. Futuros estudos deverão ser realizados com o intuito de avaliar os níveis destes 

compostos na água consumida após distribuição para compreender as reais consequências 

sanitárias atreladas a ocorrência de cianobactérias e, portanto, as medidas a serem tomadas no 

gerenciamento da potabilidade do recurso hídrico a nível regional.  

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_de_%C3%81guas_e_Esgotos_do_Rio_Grande_do_Norte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Leito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Piranhas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Piranhas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Irriga%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pecu%C3%A1ria
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population from Caicó, Rio Grande do Norte state 

Salud y medio ambiente: análisis de la percepción de la calidad ambiental de la 

población de Caicó, Rio Grande do Norte 

 

Resumo 

Considerando a importância do conhecimento da percepção da população como primeira linha de 

entendimento da qualidade ambiental, este estudo objetivou investigar a percepção ambiental de moradores 

da cidade Caicó-RN, caraterísticas sanitárias da população e sua contextualização socioeconômica como 

descritores de qualidade ambiental. A tal fim, a análise por meio da aplicação de um questionário 

semiestruturado contemplando caraterísticas referentes as concepções e condições relativas ao cenário ambiental 

de desenvolvimento humano, hábitos, caraterísticas sociais e sanitárias. Um total de 140 entrevistas foram 

realizadas em 7 bairros da cidade descrevendo a realidade de aproximadamente 600 moradores. Diferenças 

significativas nas condições socioeconômicas foram encontradas no perfil de respostas obtidas. Um dos aspectos 

mais salientes foi a polarização do saneamento ambiental comprometendo a qualidade dos recursos hídricos e 

descrevendo este como um dos fatores mais relevantes que podem afetar a saúde populacional. O nível de 

satisfação ambiental foi diferenciado segundo procedência (bairro ou classificação do nível socioeconômico) dos 

entrevistados (p <0,01). No entanto, o nível de percepção ambiental esteve estreitamente relacionado com o grau 

de interação da população com o meio ambiente como uma das causas que influenciaram a abordagem e 

resolução de problemáticas ambientais (p <0,01). Desta forma, este estudo descreveu a interação da sociedade 

com o contexto ambiental de desenvolvimento social, seu papel como subsídio para elaboração de políticas 

públicas dirigidas à preservação da qualidade ambiental e minimização dos impactos sanitários. A 

implementação e o fortalecimento de atividades de educação ambiental contribuiriam na conscientização e 

sensibilização da população neste aspecto. 

Palavras-chave: Escassez hídrica. Saúde ambiental. Gestão ambiental. Percepção ambiental. Poluição. 

 

Abstract 

Considering the importance of knowledge of the population's perception as the first line of understanding of 

environmental quality, this study aimed to investigate the environmental perception of residents of the city of 

Caicó-RN, in addition to the health characteristics of the population and their socioeconomic context as 

descriptors of environmental quality. Thus, the analysis was carried out through the application of a semi-

structured questionnaire covering characteristics related to the conceptions and conditions related to the 

environmental scenario of human development, social habits along with health characteristics. A total of 140 

interviews were conducted in 7 neighborhoods in the city describing the reality of approximately 600 residents. 

Significant differences in socioeconomic conditions were found in the profile of responses obtained. One of the 

most salient aspects was the polarization of environmental sanitation, compromising the quality of water 

resources and describing this as one of the most relevant factors that can affect the population's health. The level 

of environmental satisfaction was differentiated according to the origin (neighborhood or socioeconomic status 

classification) of the interviewees (p <0.01). However, the level of environmental perception was closely related 

to the degree of interaction between the population and the environment as one of the causes that influenced the 

approach and resolution of environmental concerns (p <0.01). In this way, this study described the interaction of 
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society with the environmental context of social development and its role as a subsidy for the implementation of 

public policies aimed at preserving environmental quality and minimizing health impacts. The implementation 

and strengthening of environmental education activities would contribute to the population's awareness and 

sensitization in this regard. 

Keywords: Water scarcity. Environmental health. Environmental management. Environmental perception. 

Pollution. 

Resumen 

Considerando la importancia del conocimiento de la percepción de la población como primera línea de 

comprensión de la calidad ambiental, este estudio tuvo como objetivo investigar la percepción ambiental de los 

residentes de la ciudad de Caicó-RN, además de las características de salud de la población y su contexto 

socioeconómico como descriptores de la calidad ambiental. Con este fin, el análisis se llevó a cabo mediante la 

aplicación de un cuestionario semiestructurado que cubrió características relacionadas con las concepciones y 

condiciones relacionadas con el escenario ambiental del desarrollo humano, los hábitos y las características 

sociales y de salud. Se realizaron un total de 140 entrevistas en 7 barrios de la ciudad describiendo la realidad de 

aproximadamente 600 residentes. Se encontraron diferencias significativas en las condiciones socioeconómicas 

según el perfil de las respuestas obtenidas. Uno de los aspectos más destacados fue la polarización del 

saneamiento ambiental, comprometiendo la calidad de los recursos hídricos y describiéndolo como uno de los 

factores más relevantes que pueden afectar la salud de la población. El nivel de satisfacción ambiental fue 

diferenciado de acuerdo con el origen (barrio o clasificación del estado socioeconómico) de los entrevistados (p 

<0.01). Sin embargo, el nivel de percepción ambiental estuvo estrechamente relacionado con el grado de 

interacción entre la población y el medio ambiente como una de las causas que influyeron en el enfoque y la 

resolución de problemas ambientales (p <0.01). De esta manera, este estudio describió la interacción de la 

sociedad con el contexto ambiental del desarrollo social, y su papel como subsidio para la implementación de 

políticas públicas destinadas a preservar la calidad ambiental y minimizar los impactos en la salud. La 

implementación y el fortalecimiento de las actividades de educación ambiental contribuirían a la concientización 

y sensibilización de la población a este respecto. 

Palabras clave: Escasez de agua. Salud ambiental. Gestión ambiental. Percepción ambiental. Polución. 

 

1 Introdução 

 

Na contemporaneidade, a dinâmica das atividades antrópicas tem colaborado de 

maneira significativa com a crise socioambiental. Mesmo proporcionando notáveis melhores 

condições de existência para os seres humanos, os avanços tecnológicos têm contribuído para 

a efetivação de um modelo socioeconômico insustentável.  

A heterogeneidade de conflitos socioambientais descritos no Brasil é variada 

dependendo da diversidade de caraterísticas sociais, culturais e ambientais presentes no 

território (Santos et al., 2019). Por exemplo, o semiárido brasileiro, conta com caraterísticas 

ambientais adversas ocasionadas pela escassez hídrica que tem se acentuado nos últimos dez 

anos em consequência das secas extremas observadas, sendo, em partes, atreladas as 

mudanças climáticas (França & Moreno, 2017). Aliado a isso, o crescimento no uso e 

ocupação do território de forma desorganizada pode influenciar negativamente a qualidade 

desses recursos, desencadeando alterações na qualidade ambiental e consequentemente 

podendo atingir a saúde das populações (França & Callisto, 2017).  

Ainda que tipicamente abordada conforme critérios objetivos das ciências físico-

naturais, a qualidade ambiental também integra objeto da percepção humana e, por essa razão, 
pode ser também avaliada por intermédio da subjetividade daqueles que experienciam uma 

realidade em um dado ambiente (Gomes & Soares, 2004; Rodrigues et al., 2012). É por isso 

que tópicos relacionados à temática ambiental tem se tornado cada vez mais abordados desde 

o ponto de vista social no cenário mundial como subsídio para compreender a dimensão real 

de problemáticas ambientais e seus efeitos sobre a saúde populacional e do ambiente em sua 

totalidade (Barros, 2012). A tal fim, a análise de percepção ambiental é uma ferramenta útil 

de primeira linha para detectar e interpretar problemáticas de ordem socioambiental através da 
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atribuição de valor dado pela população como atores principais na definição de conflitos entre 

desenvolvimento humano e qualidade ambiental (Silva et al., 2014).   

Portanto, avaliar a percepção ambiental é indispensável para assimilar as inter-relações 

entre o ser humano e o espaço onde vive, possibilitando a conscientização, a sensibilização e a 

compreensão do ambiente onde as populações se desenvolvem (Ramos & Hoeffel, 2011; 

Rodrigues et al. 2012). O que tange á realidade socioambiental do nordeste brasileiro, o 

município de Caicó no Rio Grande do Norte,  é uma representação do desenvolvimento 

humano que desde a década de 1980 a dinâmica de crescimento comercial tem se 

intensificado, traduzido no predomínio da população urbana, sendo evidente a expansão das 

atividades comerciais e de serviços na cidade, confirmando a centralidade funcional na rede 

urbana potiguar, e seu papel estratégico na interação com os municípios circunvizinhos 

influenciando a dinâmica territorial destes  Portanto, o entendimento dos conflitos 

socioambientais neste município subsidia ao entendimento da realidade socioambiental a 

nível regional (Faria, 2010; Salvador & Brito, 2018).  

Nessa perspectiva, este artigo objetiva analisar a percepção ambiental de populações 

inseridas no município de Caicó, região com déficit hídrico em desenvolvimento do Nordeste 

brasileiro.  

 

2 Metodologia 

 

2.1 Caracterização da área de estudo 

O estudo foi realizado no município de Caicó que está inserido no semiárido do Estado 

do Rio Grande do Norte (RN) e situa-se a aproximadamente 280 km de distância da capital do 

estado, Natal (Figura 1). Com uma área de aproximadamente 1.228,554 km², é o quinto 

município com maior extensão territorial do estado e possui uma população estimada para o 

ano de 2018 de 67.554 habitantes e densidade demográfica de 51,04 hab./km². Situada na 

confluência dos rios Barra Nova e Seridó, na microrregião do Seridó Ocidental, apresenta 

uma altitude média de 151 metros acima do nível do mar (IBGE, 2019).  

O município encontra-se totalmente inserido nos domínios da bacia hidrográfica do 

Piranhas-Açu, sendo banhado pelos rios Seridó, que nasce na Serra dos Cariris, 

na Paraíba, Rio Sabugi, que nasce na Serra dos Teixeiras, na Paraíba; e pelo Rio Barra Nova, 

que nasce na Serra do Equador, em Parelhas, no RN. Todos os cursos d'água encontrados no 

município são de natureza intermitente. Ainda existe uma concentração de pequenas lagoas e 

açudes de pequeno e grande porte, sendo os mais importantes o Açude Itans com capacidade 

para 81.750.000 m³ de água, a Barragem Passagem das Traíras com capacidade para 

49.702.393,65 m³, a Barragem das Carnaúbas com capacidade para 30.000.000  m³ e o Açude 

Mundo Novo com capacidade para 3.600.000 m³ (EMPARN, 2018).  

Do ponto de vista do quadro físico dominante, essa região é caracterizada pela 

instabilidade e escassez das chuvas, altas temperaturas, baixa umidade e bioma de caatinga, 

caracterizado por um clima semiárido. A irregularidade pluviométrica é característica notável 

de sua climatologia, além de apresentar altos níveis de insolação, com índice de evaporação 

elevado e ventos fracos (Mendonça & Dani-Oliveira, 2017).  
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Figura 1 - Mapa de Caicó-RN.  

 
Fonte: Elaboração dos Autores (2019). 

 

Caicó apresenta uma economia diversificada com base principal na prestação de 

serviços. No setor primário, no meio rural há agricultura familiar e produção de leite, carne de 

sol e queijos. Há, ainda, produção de cachaças e plantio de feijão e milho. No setor 

secundário, a cidade se destaca pela produção de bonés, bordados artesanais, beneficiamento 

de laticínios, sorvetes e panificação. No setor terciário, a cidade polariza os serviços da região 

do Seridó Potiguar e Sertão Paraibano com serviços médicos, jurídicos, escolares, bancários e 

turismo, além de seu intenso e diversificado comércio realizado com as cidades da região 

(Salvador & Brito, 2018). 

2.2 Avaliação da percepção ambiental 

Como instrumento de análise, neste estudo foi realizada aplicação de questionários em 

sete bairros da cidade de Caicó (Acampamento, Barra Nova, Castelo Branco, Centro, Itans, 

Penedo e Recreio) onde os denominados Acampamento, Barra Nova, Itans, Penedo e Recreio 

possuíam algum corpo hídrico (açude e/ou rio) em suas áreas geográficas, conforme observa-

se na Figura 1, escolhidos de modo aleatório, da cidade de Caicó-RN, para representar a 

variabilidade em condições sanitárias e fatores de vulnerabilidade. Como fator de inclusão dos 

participantes, a pesquisa foi realizada com a população de idade igual ou superior a trinta (30) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
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anos e residente na região de estudo há pelo menos dez (10) anos. No geral, a cidade de Caicó 

apresenta predominância de moradias do tipo casa, e por isso, a aplicação dos questionários 

semiestruturados foram realizadas neste tipo de moradias representativas dos distintos 

cenários socioeconômicos encontrados nos bairros. As moradias selecionadas também foram 

escolhidas aleatoriamente em distintas áreas de cada bairro. 

Foram aplicados questionários a 140 núcleos familiares, sendo 20 em cada bairro. Os 

eixos temáticos abordados incluíram informações sobre: escolaridade, saúde, hábitos sociais e 

alimentares, trabalho, concepções sobre a qualidade ambiental e conhecimento sobre doenças 

de veiculação hídrica, de forma a analisar a percepção das pessoas sobre as problemáticas 

ambientais existentes; além de informações relacionadas a determinantes de exposição a 

riscos sanitários. As entrevistas foram realizadas nas próprias residências dos entrevistados, e 

o recrutamento foi por meio de convite com explicação prévia a cada participante sobre a 

pesquisa que foi realizada com a aprovação do Comitê de Ética da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (CAEE: 89843318.9.0000.5537 de 2018). Todos os participantes foram 

informados das circunstâncias da entrevista e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido sobre a pesquisa requisitada pelo referido comitê de ética. A coleta de dados 

ocorreu durante o mês de julho do ano de 2018. 

2.3 Análises estatísticas 

A análise da informação obtida foi de tipo descritiva e inferencial. A comparação dos 

níveis e fatores das variáveis foi analisado através de tabelas de contingência e a inferência 

estatística realizada através da aplicação do teste de qui quadrado. As variáveis 

significativamente diferentes foram integradas através de uma análise de componente 

principal múltipla. O software utilizado para tal fim foi o SPSS Statistics versão 20 (Statistical 

Package for the Social Science).  

 

3 Resultados e discussão 

3.1 Caraterização da população objeto de estudo 

Um total de 140 moradias no município de Caicó foram inclusas e seus responsáveis 

responderam ao questionário. Considerando cada núcleo familiar, aproximadamente 600 

indivíduos estiveram envolvidos nesta pesquisa. 

Todos os moradores que participaram afirmaram ser de nacionalidade brasileira. A 

idade dos participantes foi entre 30 e 85 anos.  Em relação a naturalidade, mais da metade 

nasceram na localidade objeto de estudo. O grupo étnico, foi maioritariamente branco. A 

maioria dos moradores afirmaram possuir filhos (Tabela 1). Em linhas gerais, a população 

participante desta pesquisa foi predominantemente feminina. Observou-se que há grande 

frequência, na maioria dos bairros, de pessoas ditas “Donas de Casa” contabilizando-se mais 

de 80% dos participantes. Desta forma, o padrão social organizativo foi de tipo patriarcal 

conformado por mulheres como as responsáveis pelas atividades domésticas e criação dos 

filhos, estando assim disponíveis, em maior parte, a participar da pesquisa. Os resultados 

descritos foram congruentes com o perfil de entrevistados descrito em outras pesquisas na 

região objeto de estudo (Santos et al., 2018). 

Tabela 1 - Perfil dos entrevistados.   

Variável Categorias N (%) 

Sexo 
Feminino 120 (85,7) 

Masculino 20 (14,3) 

Naturalidade 
Caicó 83 (59,3) 

Outro 57 (40,7) 

Grupo étnico Branco 93 (66,4) 
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Pardo 16 (11,4) 

Negro 27 (19,3) 

Amarelo 3 (2,2) 

Indígena 1 (0,7) 

Estado civil 

Casado(a) 77 (55,0) 

Separado(a) 11 (7,9) 

Solteiro(a) 30 (21,4) 

Viúvo(a) 22 (15,7) 

Possui filho(a) 
Não 23 (16,4) 

Sim 117 (83,6) 
Fonte: Elaboração dos autores (2019). 

 

 

Diferenças significativas foram observadas quando analisado a formação intelectual da 

população participante (X2 =63,55; p<0,02). Um total de 46,4% dos moradores apresentou 

uma formação intelectual de básica até avançada (considerando desde o 2º grau completo até 

pós-graduações). Por outro lado, três porcento dos participantes se disseram analfabetos, valor 

menor do que a metade reportada para a população brasileira e no tocante ao Nordeste valor 

muito abaixo dos quase 13,5% reportados a nível estadual (IBGE, 2018). Houve grande 

variabilidade entre os bairros. Apenas nos bairros Acampamento e Penedo houve moradores 

que afirmaram possuir uma educação superior a nível de pós-graduação (Gráfico 1).  

Gráfico 1 - Escolaridade dos entrevistados por bairro.  

 
Fonte: Elaboração dos Autores (2019). 

 

Com relação a situação laboral, os participantes também responderam sobre a 

temática. A exposição a substâncias químicas leva a possibilidade de desenvolvimento de 

doenças crônicas incluindo câncer como tem sido associado ao manuseio e aplicação de 

agrotóxicos (Bezerra et al., 2013). Neste estudo foram aplicadas perguntas com relação ao 

manuseio e exposição a produtos químicos no trabalho. Mais de um terço, incluindo as 

“Donas de casa”, indicaram trabalhar utilizando produtos químicos variados, sendo os bairros 

Barra Nova, Castelo Branco, Centro e Itans onde apresentaram os maiores índices (Gráfico 2). 

Desse total, 58,3% indicaram não utilizar Equipamento de Proteção Individual - EPI 

adequado para tal fim. Este fato descreve fatores adicionais contribuindo com risco de 
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adoecer por consequências ocupacionais como demonstrado em outros estudos (Mello Viero 

et al., 2016).  

Gráfico 2 - Tipos de produtos químicos.  

 
Fonte: Elaboração dos Autores (2019). 

 

Considerando as condições sociodemográficas houve tendência não significativa de 

uma menor exposição a substâncias químicas quanto melhor o status socioeconômico. Os 

bairros foram agrupados em três classes considerando as caraterísticas socioeconômicas. 

Quando avaliado o nível educativo e a situação laboral, os bairros Centro e Penedo 

apresentaram as melhores condições seguidos pelos bairros Castelo Branco e Acampamento 

(nível médio) encontrando-se as condições mais precárias nos bairros Itans, Barra Nova e 

Recreio para nível intelectual e emprego (X2 =23,9; p<0,05). Referente a este último ponto, o 

tipo de trabalho realizado esteve relacionado descrevendo distintas condições de vida (X2 = 

6,5; p<0,01).  

3.2 Moradia e Saneamento básico 

 

Para interpretar como a relação homem-ambiente pode influir sanitariamente, além 

dos riscos ocupacionais como por exemplo a exposição a substâncias químicas ou ambientes 

poluídos é preciso compreender o cenário individual através de indicadores que representem 

as condições de vida dos indivíduos. Por exemplo, o emprego de indicadores referentes às 

necessidades básicas insatisfeitas das populações tem sido utilizados satisfatoriamente para 

descrever situações de vulnerabilidade (Pareja et al., 2016).  

Nesse contexto, foram analisadas a conformação dos núcleos familiares e suas 

moradias quanto as condições infra estruturais destas, tais como acessibilidade de água e 

presença de sistema de coleta de esgotamento sanitário. A totalidade das crianças de idades 

entre 06 a 12 anos (um terço do total) frequentam a escola. Com relação a condição infra 

estrutural, doze porcento das casas visitadas apresentavam reformas na época de aplicação dos 

questionários. Outra informação no âmbito de moradia foi analisada através da qualidade dos 

cômodos, para isso, foi consultado sobre a integridade da pintura das paredes. Quase 80% dos 

consultados responderam ter moradias com paredes pintadas em boas condições, sendo as 

condições de menor qualidade encontradas nos bairros Itans e Barra Nova (X2= 23,7; 

p<0,001).  

Já relacionado as condições de acesso ao saneamento básico nas ruas dos bairros 

estudados, a totalidade da população entrevistada indicou ter acesso ao sistema de distribuição 

de água. No entanto, uma pequena parcela (3%) relatou que o fornecimento era realizado de 
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forma intermitente. Quanto ao material do encanamento hidráulico da moradia, 82% 

responderam ser de plástico e 1% metálico, enquanto os 17% restante não soubera responder. 

Com relação a existência de sistema de coleta de esgotos domésticos, 72% dos moradores 

afirmaram possuir este tipo de serviço integrante do saneamento básico. Os Bairros Recreio, 

Barra Nova e Penedo, apresentaram ausência parcial deste serviço, referente a não ter todas as 

residências de sua área territorial beneficiadas pela coleta de esgotos domésticos (X2= 96,5; p 

<0,001). Também nas áreas desses bairros se verificou a existência de corpos hídricos os 

quais são plausíveis de contaminação e eutrofização.  

No bairro Itans, inexiste coleta de esgotos domésticos e paradoxalmente é onde está 

situado o maior reservatório de abastecimento público da cidade. De 25,8% dos participantes 

desta pesquisa que afirmaram não ter coleta de esgotos domésticos em seus bairros, mais da 

metade foram moradores do bairro Itans, dos quais relataram que nas residências existem 

fossas ou encanações que direcionam os esgotos domésticos diretamente para o solo 

aportando indiretamente ao potencial de deterioração da qualidade hídrica do reservatório por 

contaminação dos lençóis freáticos ou pelo lançamento direto de efluentes sobre este corpo 

hídrico (Gráfico 3). 

Gráfico 3 – Existência de coleta de esgoto das moradias incluídas neste estudo discriminada por bairro.  

 

Fonte: Elaboração dos Autores (2019). 

Considerando os relatórios da qualidade da água do Açude Itans reportados pelo 

Programa Água Azul (2016) através do Índice de Estado Trófico – IET, este corpo hídrico 

tem-se caraterizado com distintos níveis de eutrofização, com produção de cianobactérias 

influindo sobre a qualidade da água e com potenciais consequências decorrentes sobre a saúde 

da população (Barreto et al., 2014). A ausência de coleta de esgotos sanitários contribuiu para 

descrever não só o potencial papel da população impactando negativamente na qualidade da 

água do reservatório, mas promovendo possíveis problemas de índole sanitária facilitando a 

ocorrência de doenças de veiculação hídrica.  

3.3   Hábitos sociais e alimentares 

Existem hábitos sociais que são fatores de risco por possibilitar o aumento das chances 

de ocorrência de certas doenças. O conhecimento dos hábitos da população é de relevância e 

um desafio em termos de atenção básica traduz-se especialmente no cuidado continuado na 

prevenção e seguimento de pessoas com problemas crônicos, tais como hipertensão, diabetes 

e câncer, por sua relevância sanitária (Mantovani et al., 2011).  

Por exemplo, o hábito de fumar e consumir álcool contribuem para ampliar os riscos 

de doenças tais como o câncer e impactos nos mais diversos órgãos alterando a 
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morbimortalidade da população (OMS, 2005).  O padrão de consumo social de ambos hábitos 

foi semelhante ao reportado em outras pesquisas realizadas na região objeto de estudo 

(Medeiros et al., 2018; Santos et al., 2018). Por exemplo, 40% dos participantes fumam ou já 

tinham fumado em algum período de suas vidas sem serem observadas diferenças 

significativas quando considerados os bairros de origem. Já em relação ao consumo de bebida 

alcoólica, 37,9% dos moradores responderam consumir sempre ou as vezes, sendo as 

respostas positivas proveniente dos bairros economicamente menos favorecidos (Barra Nova, 

Itans e Recreio) (X2= 21,7; p<0,05).  

Opostamente, a prática de atividades físicas, assim como a alimentação adequada e 

saudável, pode contribuir para a saúde, visto que ajuda na prevenção e no controle de doenças 

tais como as dos tipos coronarianas, articulares, hipertensão arterial, osteoporose, obesidade 

entre outras, melhorando a qualidade de vida (WHO, 2004). Neste estudo, 44,3% dos 

participantes relataram praticar atividades físicas. No que se refere a alimentação, 97,1% 

afirmaram ingerir frutas e verduras. Sobre a procedência dos produtos alimentares 

consumidos, 25% dos moradores relataram ser de origem local. No entanto, mais de 2/3 

indicaram não saber a procedência dos produtos que consumiam. Mais de 90% dos moradores 

afirmaram consumir carne bovina (sendo 50% de procedência local).  

O consumo de peixe foi elevado na população participante (75,7%). 44,3% dos 

moradores indicaram procedência local dos produtos consumidos, no entanto, quase 50% não 

reconheceram a procedência destes produtos. Em linhas gerais e comparado com os padrões 

de referência estabelecidos pela OMS como práticas e/ou hábitos de vida que contribuem com 

o bem-estar da população, os entrevistados apresentaram um perfil bom de qualidade de vida 

(WHO, 2003). Todos os parâmetros acima descritos não apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas quando comparadas as respostas por bairro de procedência.  

 

3.4  Qualidade da água 

Paradoxalmente, a água é fonte de vida, mas também é um excelente vetor de 

disseminação de patógenos e substâncias tóxicas podendo afetar a qualidade de vida das 

pessoas em escala epidêmica (Oliveira et al., 2017). A população estudada foi consultada 

sobre hábitos de consumo e percepção da qualidade das distintas fontes hídricas disponíveis. 

Por exemplo, quando questionados sobre o tipo de água que consumiam para beber e 

cozinhar, 87,9% dos moradores afirmaram consumir água engarrafada. O remanescente dos 

moradores, apontaram fazer consumo de água de outras fontes tais como “torneira da rua” 

(3,6%), água da chuva 7,1% (armazenada e consumida em período chuvoso além de água de 

torneira quando a de chuva acabava). Menos de 2% indicaram consumir água proveniente de 

perfuração (Gráfico 4). No entanto, quando consultados sobre a procedência dessa água de 

consumo, mais do 50% não souberam responder.  

Em seguida, foram questionados com relação a percepção do impacto da água sobre 

sua saúde e 87,1% afirmaram que esse tipo de água ingerida impactava de maneira positiva. 

No entanto, 12,9%, maioritariamente moradores do bairro Itans, relataram não considerar a 

água consumida diariamente saudável. A água potável providente da Estação de Tratamento 

de Água – ETA, é teoricamente apta para ser consumida. Assim, a menos que esta seja 

contaminada no percurso, é considerada uma fonte segura para o consumo humano (BRASIL, 

2006).  O fato da maioria dos moradores comprar água engarrafada para ingestão em 

vasilhames plásticos traduz um certo “receio” do consumo da água disponibilizada pela 

companhia de abastecimento público.  

Por outro lado, estudos recentes verificaram que um dos principais motivos é uma 

questão de percepção, do senso comum de que a água engarrafada é mais segura para o 

consumo do que a água disponibilizada pelo abastecimento público (Di Pasquale & De 

Medici, 2015). No entanto, existe um costume no uso desse recurso que se mantém após 

décadas desde a implantação das Estações de Tratamento de Água que contribui com o perfil 

de respostas descrito. Contudo, levando em conta os resultados levantados, podemos 
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especular em alguma medida uma sobre estimativa de consumo de água engarrafada. Por 

exemplo, os bairros menos favorecidos economicamente é de se esperar a utilização de fontes 

hídricas mais acessíveis. Além disso, pode ter acontecido certo receio frente a impedimentos 

principalmente nos bairros mais pobres para conseguir acesso ao benefício de uma água de 

qualidade consideravelmente boa, o que alteraria em alguma medida a informação obtida.  

 
Gráfico 4 - Tipo de água consumida pelos entrevistados.  

 

 

 

Fonte: Elaboração dos Autores (2019). 

 

A interação ecossistema-sociedade é necessária de ser abordada ativamente em prol da 

compreensão da relação existente entre os distintos compartimentos ambientais e seus 

respectivos biomas e o homem objetivando a minimização dos impactos ambientais e a 

manutenção da saúde ambiental (De Paula Carvalho & Rodrigues, 2015). 

Um dos reservatórios mais importantes de água para diversos usos na região objeto de 

estudo é o Açude Itans situado no bairro homônimo. Os moradores foram questionados sobre 

os usos da água proveniente desse reservatório e mais de um terço indicaram o abastecimento 

humano. Quase 6% indicaram a agropecuária e piscicultura.  No entanto, 60% indicaram não 

saber o destino das águas desse corpo hídrico. Já uma pequena parcela (1%), descreveu como 

função deste corpo hídrico a recepção de esgotos domésticos.   

Os resultados descritos demonstram em certa medida um desinteresse além de falta de 

percepção da procedência quanto da qualidade hídrica disponível na região, em particular 

numa localidade onde esse tipo de reservatório foi construído tentando resolver as demandas 

hídricas em uma região carente deste recurso (Magalhães Jr., 2007). 

 

3.5  Perfil sanitário da população estudada 

A relação ambiente-sociedade está estreitamente ligada com a saúde populacional 

visando a importância que tem o ambiente como vetor de disseminação de patógenos e 

substâncias tóxicas (Navoni et al., 2014; Cardoso et al., 2016). O estudo visou descrever a 

população em termos sanitários. Para isso, foi realizado um levantamento sobre a saúde dos 

núcleos familiares participantes relativo à ocorrência de doenças crônicas onde 40% 

indicaram positivamente ter casos na família. Com relação ao uso contínuo de medicamentos, 

70% afirmaram fazer uso crônico para o tratamento principalmente de doenças como diabetes 

e a hipertensão.  

Consequências entre a interação das populações com o ambiente tem sido descritas 

relacionando efeitos genéticos da exposição a poluentes (Maury & Blumenschein, 2012). 

Neste sentido, os possíveis efeitos sanitários como consequências de danos gênicos foram 

considerados. 12,9% dos participantes reportaram ter casos de má formação genética na 
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família, além de uma taxa elevada de abortos espontâneos (25,8%) que é congruente com 

outros estudos realizados no estado do Rio Grande do Norte (RN) como o de Santos et al. 

(2018). No entanto, a taxa de abortos foi quase 2 vezes maior do que a média a nível nacional 

conforme Cecatti et al. (2010).   

O câncer é uma das principais causas de morbidade e mortalidade dentro do grupo de 

Enfermidades Crônicas não Transmissíveis a nível mundial, e os fatores ambientais são 

aspectos importantes na ocorrência desta doença (Czene et al., 2002). Estima-se que o RN 

terá 8.470 novos casos de canceres no biênio 2018/2019, o que representa um aumento de 

mais de 13% em relação à projeção feita para o biênio anterior (INCA, 2017). Portanto, 

entender o contexto ambiental subsidia informações das possíveis causas e os potenciais 

efeitos associados. Neste trabalho, 5% dos moradores participantes responderam ter ou ter 

tido câncer em algum momento da sua vida (localizações citadas: mama, ovário, próstata, pele 

e pulmão), dados que coincidem com os principais tipos de localizações reportados pelo 

INCA (2018) para o RN. 

Sobre o histórico de parentes com câncer, 66,4% disseram ter casos na família. No 

entanto, para interpretar a ocorrência dos problemas de saúde antes mencionados é necessário 

compreender outros aspectos que se vinculam como fatores influentes na ocorrência dos 

eventos estudados como e o papel da consanguinidade entre os genitores, fato corriqueiro 

descrito na região nordestina (Chaman et al., 2014). A consanguinidade é um fator que tem 

sido visto associado a um incremento da ocorrência de doenças tais como má formação 

genética e doenças congênitas, além do câncer (Santos et al., 2010; Oliveira, 2018). Nesta 

pesquisa, 10,5% dos participantes afirmaram ter parentesco com o(a) conjugue, o que poderia 

contribuir, ao menos em parte, a elevada incidência descrita. Não foram evidenciadas 

diferenças das taxas supracitadas quando comparadas por procedência (bairro ou classificação 

por nível socioeconômico).  

Como comentado anteriormente, a água é um importante vetor de disseminação de 

patógenos e substâncias tóxicas. Águas de qualidade inadequadas ocasionam a morte de 

aproximadamente 1,7 milhões de pessoas anualmente em todo mundo (OMS, 2011). Portanto, 

o entendimento da qualidade das águas disponíveis são um resumo dos potenciais impactos 

que este recurso pode ter sobre a saúde das populações (Araújo et al., 2016). A falta de 

saneamento ambiental adequado é tida como uma das principais causas da contaminação e da 

poluição das águas, contribuindo na ocorrência de doenças de veiculação hídrica (Ercumen et 

al., 2014). Recentemente este grupo de pesquisa tem realizado um estudo (submetido para 

publicação) de qualidade hídrica na localidade de Caicó descrevendo um impacto ambiental 

possivelmente relacionado ao desenvolvimento urbano desorganizado e como uma das 

principais consequências a deterioração do recurso e o afloramento de cianobactérias. Neste 

contexto, em estudo realizado por Nascimento et al. (2013) em Caicó-RN, constatou-se que 

este município foi onde houve maior prevalência de pacientes internados com episódios 

diarreicos, em fase aguda, no período 2009-2010 com uma incidência de 741,52 e 880,25 

casos por 100.000 habitantes, respectivamente, atrelados a contaminação microbiológica da 

água consumida.  

Neste estudo, os moradores de Caicó também foram questionados sobre doenças de 

veiculação hídrica. Do total de participantes, uma elevada proporção (79%) não tem 

conhecimento sobre o que são as doenças de veiculação hídrica e das consequências que uma 

má qualidade hídrica pode acarretar. Uma das explicações estaria atrelada ao uso de outras 

fontes de água como foi descrito anteriormente o qual estaria influenciando a falta de relação 

com a qualidade ambiental observada.   

 

3.6 Percepção ambiental 

 

Os estudos de percepção estão dirigidos a compreender a relação ambiente-indivíduo 

como preditor de problemáticas sanitárias (Guedes et al., 2015). Neste sentido, salienta-se a 
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importância da percepção dos entrevistados na descrição do cenário ambiental como ator 

principal contemplando o exposoma, que representa a totalidade das exposições recebidas por 

uma pessoa durante a vida (Rappaport, 2011), na sua integridade como subsídio para 

interpretar os possíveis impactos sanitários atrelados. Quando questionados sobre o 

engajamento ambiental, mais de 2/3 da população total indicaram ter preocupação com o 

meio ambiente. Quando consultados sobre se o ambiente do bairro onde residem é 

considerado saudável, 78% dos entrevistados responderam afirmativamente (Gráfico 5).  

 
Gráfico 5 - Consideração sobre ambiente do bairro ser saudável para viver.  

 
Fonte: Elaboração dos Autores (2019). 

 

No entanto, o nível de satisfação esteve relacionado ao bairro de procedência da 

entrevista (X2= 30,9; p<0,001). Os bairros com maior índice de insatisfação estiveram 

relacionados com as atividades desenvolvidas nas redondezas, todas elas com impacto variado 

sobre os distintos compartimentos ambientais. Por exemplo, a insatisfação relatada no bairro 

Acampamento esteve relacionada a presença de fábrica de pneus na qual os entrevistados 

relataram poluição atmosférica atrelada a esta atividade a qual tem sido amplamente associada 

a distintos efeitos sobre a saúde da população incluindo doenças respiratórias e ainda o 

desenvolvimento de outras patologias como o câncer (De Andrade Jr. et al., 2008). Por outro 

lado, rios, lagos, canais são imagens que embelezam uma cidade. No entanto, quando estão 

poluídas, provocam uma influência negativa sobre a população através de um mal-estar 

crônico podendo afetar psicologicamente a saúde dos moradores (Gratão, 2008).  

Neste trabalho uma proporção dos entrevistados descreveu degradação paisagística 

dos recursos hídricos. Por exemplo, nos bairros Barra Nova e Recreio foi descrito o 

lançamento de esgotos sem tratamento (no Rio Barra Nova e açude respectivamente), a 

ocorrência de lixo flutuante e aparente eutrofização, além de odores e a consequente 

proliferação de roedores e insetos (Tabela 2).  

Nos últimos anos, o município de Caicó apresentou um aumento significativo de casos 

de dengue, principalmente em áreas periféricas aos corpos hídricos (SESAP, 2019). Esse fato 

ratifica os resultados descritos salientando o papel de um ambiente degradado e 

consequentemente facilitando o desenvolvimento de doenças vetorizadas por insetos.  

 
Tabela 2 - Problemas ambientais percebidos pelos entrevistados por bairro.  

BAIRRO Problemas ambientais citados pelos entrevistados 

Acampamento 

 

Presença de ambientes propícios a dengue e outros insetos/mosquitos, 

queimada/fumaça de indústria de pneus com excesso de material particulado 

e lixo nas ruas. 
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Barra Nova 

 

Excesso de lixo nas ruas, mau-cheiro frequente de esgotos lançados dentro 

do Rio Barra Nova, queimadas de lixo, presença insetos/mosquitos, poluição 

sonora e esgotos nas ruas. 

Castelo 

Branco 

 

Poluição sonora, ruas sem calçamento, queimadas de lixo, ocorrência 

excessiva de insetos/mosquitos e esgotos e lixo nas ruas. 

Centro 
 

Poluição sonora excessiva e lixo nas ruas. 

Itans 

 

Lançamento de esgotos não tratados diretamente no solo, inexistência de 

saneamento básico, excesso de insetos, ruas sem calçamento, queimadas de 

lixo, presença de ambientes propícios a dengue e lixo nas ruas. 

Penedo 

 

Queimadas frequentes de lixo por moradores, Poluição sonora, presença de 

ambientes propícios a proliferação de vetores de doenças, esgotos e animais 

nas ruas. 

Recreio 

 

Lançamento de esgotos não tratados diretamente no açude do bairro, excesso 

de insetos, ruas sem calçamento, queimadas de lixo, presença de ambientes 

propícios a dengue e outros insetos/mosquitos e lixo nas ruas. 
Fonte: Elaboração dos autores (2019). 

 

Com relação a percepção de alguns tipos de maus tratos/aspectos ambientais que 

fossem prejudiciais para a saúde (Gráfico 6), 60,7% relataram que a má qualidade do 

ambiente influenciava prejudicialmente a saúde das populações (X2=15,6; p<0,05). Os bairros 

mais marcantes foram o Recreio, Itans e Barra Nova que possuem corpos hídricos em seu 

território geográfico, com isso pode-se interpretar que a contaminação desses recursos 

hídricos é percebida como fator prejudicial à saúde dos moradores dos bairros entrevistados. 

Gráfico 6 - Percepção de maus tratos ao meio ambiente que consideram prejudicial à saúde.  

 
Fonte: Elaboração dos Autores (2019). 

 

Entre os serviços públicos, o saneamento ambiental é de fundamental importância 

devido as consequências que este tem na saúde pública, bem-estar social, preservação 

ambiental e desenvolvimento econômico, englobando ainda o controle das fontes de água 

potável, as quais são consideradas estratégicas para o desenvolvimento humano no cenário 

global (MMA, 2005; Abreu et al., 2006). Segundo dados governamentais, o município de 

Caicó apresentou 76% de domicílios com sistema de esgotamento sanitário, além de 

condições infra estruturais com urbanização adequada (IBGE, 2019). 
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Considerando a população entrevistada, houve uma percepção diferenciada da 

qualidade ambiental naqueles locais onde existia ou não serviço de coleta de esgotos 

domésticos. Por exemplo, quando avaliado a presença de sistema de esgotamento sanitário e 

os maus tratos ao ambiente que fossem prejudiciais para saúde, houve uma associação 

significativa entre estas variáveis (X2=6,65; p<0,01). Enquanto os mais desfavorecidos 

perceberam os potenciais efeitos deletérios de uma baixa qualidade de vida, os 

socioeconomicamente mais favorecidos apresentaram uma perda de percepção direta do 

ambiente em termos de qualidade ambiental fato que corrobora a influência das caraterísticas 

ambientais sobre a percepção individual, ratificando a estratificação realizada das áreas 

estudadas. Essa observação foi confirmada pela associação de respostas quando consultado a 

existência de coleta de esgotos e ocorrência de contaminação ambiental percebida (X2=6,61; 

p<0,01). Assim, melhores condições de vida trazem atrelado uma menor percepção sensorial 

das problemáticas ambientais como fatores prejudiciais da saúde populacional.  

Para interpretar integradamente a relação destas variáveis foi elaborado um 

perceptograma através de uma análise de correspondência múltipla. No gráfico 7, observa-se 

pouca relação entre condições de vida favoráveis sendo as condições sanitárias uma variável 

diferencial no padrão de percepção ambiental da população.  

 
Gráfico 7 – Análise de correspondência múltipla (perceptograma) da inter-relação entre condições 

socioeconômicas e percepção ambiental dos participantes.  

 
Fonte: Elaboração dos Autores (2020). 

 

4 Considerações finais 

 

A percepção de uma sociedade torna-se um aliado para o poder público quanto à 

tradução da realidade social, configurando-se como meio de apoio aos instrumentos da 

educação ambiental e ferramentas do sistema de gestão do meio ambiente.  

O presente trabalho analisou a percepção sobre qualidade ambiental de moradores de 

Caicó-RN descrevendo-se problemáticas ambientais com potenciais efeitos no bem-estar e na 

saúde da população. Descreveu-se uma percepção ambiental associada ao padrão 
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socioeconômico dos entrevistados. Desta forma, salienta-se a necessidade de uma abordagem 

participativa em prol de definir, compreender e resolver problemáticas ambientais facilitando 

a implementação de políticas públicas dirigidas a mitigar condições ambientais desfavoráveis 

a saúde populacional no município. Assim, atividades de educação ambiental direcionadas a 

favorecer a gestão ambiental urbana são necessárias para desenvolver-se como etapa inicial 

no gerenciamento ambiental do município. Em particular visando a preservação dos recursos 

hídricos como patrimônio imprescindível para o desenvolvimento sustentável de populações 

situadas áreas de déficit hídrico como é o caso de Caicó-RN e dos demais municípios 

inseridos na região semiárida brasileira.   
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RESUMO 

A qualidade das águas é caracterizada por parâmetros físicos, químicos e 

microbiológicos, os quais são submetidos constantemente a interferências do próprio 

ecossistema, de ordem natural, e de ordem antrópica, advindas do uso e ocupação 

do solo. Esses parâmetros podem ser utilizados como ferramenta na elaboração de 

índices na determinação da qualidade de um dado corpo hídrico. No Estado do Rio 

Grande do Norte, Brasil, a melhoria da qualidade das águas exige atenção, tendo 

em vista que a região perde parte significativa de suas águas pelas altas taxas de 

evaporação. O presente trabalho teve como objetivo avaliar, por intermédio do IQA e 

IET, a qualidade da água de corpos hídricos de importância para abastecimento 

público localizados em municípios do semiárido brasileiro, especificamente inseridos 

no Rio Grande do Norte, relacionando-os com os dados das principais doenças de 

veiculação hídrica nas localidades estudadas. Os resultados evidenciam que as 

bacias hidrográficas do Piranhas-Açu e do Rio Apodi-Mossoró foram as que 

apresentaram municípios com os piores índices (IQA e IET) e de DVH no período 

estudado (2008 - 2016). Espera-se que os resultados apresentados neste estudo 

forneçam subsídio para futuras pesquisas e investimentos em atividades de 

Educação Ambiental e Saúde, com vistas a melhorias na qualidade de vida da 

população.  

 

Palavras-chave: Índices de qualidade da água. Meio ambiente. Saúde. Semiárido. 
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1 INTRODUÇÃO 

Diante do cenário mundial onde as atividades antrópicas podem estar 

diretamente atreladas as mudanças climáticas, o conhecimento sobre a qualidade 

das águas em escala regional de um dado corpo hídrico para adequá-las aos seus 

mais variados usos, sejam estes consuntivos ou não consuntivos, é uma tarefa 

imprescindível. No semiárido brasileiro, esta proposta é ainda mais indispensável, 

uma vez que a disponibilidade hídrica, em termos qualiquantitativos, é limitada pelo 

processo natural no qual as taxas de evaporação das águas superam a taxa de 

precipitação. Tal característica torna relevante a atuação de pesquisadores e 

gestores públicos na objetivação de promover/manter a qualidade das águas 

próprias para o consumo humano (SILVA et al., 2012).  

Neste sentido, destaca-se o papel importante que a utilização de diversos 

“índices” vem desempenhando nessa área. Desenvolvidos para interpretar, unificar e 

divulgar os dados obtidos no monitoramento ambiental, os índices têm sido 

empregados de maneira exitosa na caracterização do estado e as tendências da 

qualidade da água. Eles não exigem grande número de parâmetros de qualidade da 

água para o desenvolvimento, e sua validação é necessária apenas para a 

concentração de um número limitado de parâmetros, o que possibilita de serem 

empregados em várias localidades (ANDRIETTI et al., 2016). 

Sendo uma ferramenta capaz de traduzir os parâmetros de qualidade de um 

dado corpo hídrico reunindo-os em um único índice, o Índice de Qualidade das 

Águas (IQA), usado para classificar sua qualidade, pode variar de “Muito ruim” a 

“Excelente”. Tal ferramenta contribui, sobretudo, na divulgação e discussão com o 

público não técnico, pois sua representação facilita a compreensão dos resultados 

obtidos com as análises físico-químicas (FREITAS et al., 2011), sem 

necessariamente o público precisar de conhecimento técnico. 

Já o Índice de Estado Trófico (IET) objetiva avaliar o enriquecimento por 

nutrientes e classificar os corpos d’água em variados graus de trofia. Esta avaliação 

do estado trófico de sistemas aquáticos pode subsidiar a formulação de planos de 

gestão e manejo desses recursos, utilizando de estratégias que incorporem uma 

visão pautada no conceito de sustentabilidade, trabalhando na garantia dos usos 

múltiplos da água em médio e longo prazo, enfatizando sua importância para a 

saúde da sociedade e do meio ambiente (CUNHA, 2007). 
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A situação de escassez hídrica é uma condição que requer atenção no 

Nordeste brasileiro, principalmente nas regiões semiáridas, especialmente por 

limitante para o desenvolvimento econômico e social da região e contribuir com 

impactos sanitários, como o aumento de registro das doenças de veiculação hídrica 

(JOVENTINO et al., 2010). 

No estado do Rio Grande do Norte (RN), uma considerável parcela de seus 

reservatórios possui histórico de eutrofização, com variações anuais descritas por 

florações de cianobactérias nas suas águas, especialmente no período seco. Este 

fenômeno ocorre, possivelmente, devido a redução dos seus volumes armazenados 

e consequente aumento da concentração de nutrientes na água, e nos períodos 

chuvosos quando não há vertimento e renovação de suas águas (BEZERRA, 2011). 

Muitas vezes, além disso, as águas dos reservatórios recebem cargas poluidoras 

que podem conter microrganismos patogênicos, tais como protozoários, vírus e 

bactérias que podem ser responsáveis por várias doenças, acarretando 

consequências sanitárias a população (NASCIMENTO et al., 2013).  

Adquiridas através do consumo direto da água contaminada com um 

microrganismo patogênico, tem-se as doenças de veiculação hídrica que são as 

doenças transmitidas pelo contato com a água contaminada, em atividades de 

higiene ou recreativas, além das enfermidades cujo vetor tem parte do seu ciclo 

desenvolvido no ambiente aquático (ARAÚJO et al., 2013). 

Nessa perspectiva, os estudos que possibilitem avaliar as condições dos 

corpos hídricos de importância para abastecimento público são extremamente 

necessários, já que podem auxiliar em tomadas de decisão, e possibilitar a 

conservação e proteção dos recursos hídricos, garantindo, desse modo, o 

desenvolvimento dos grupos humanos. Especialmente regiões onde apresenta 

localidades com déficit hídrico, como o caso semiárido do Nordeste brasileiro (SILVA 

et al., 2014). 

Assim, dentre os desafios atuais na questão dos problemas socioambientais, 

destaca-se a busca pela sustentabilidade hídrica, especialmente nessas regiões. 

Essa preocupação ocorre devido ao valor econômico, social e cultural dos recursos 

hídricos que estão diretamente relacionados ao desenvolvimento da sociedade, bem 

como, em função dos altos níveis de interferência antrópica na sua disponibilidade 

qualiquantitativa, o registro de conflitos associados e os possíveis problemas 

sanitários atrelados (SOUZA et al., 2014).  
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Tendo em vista essa problemática, a análise e caracterização da qualidade 

dos recursos hídricos e suas possíveis consequências sanitárias são fundamentais 

para conhecimento público e fomento a criação de políticas de uso e conservação. 

Entretanto, para que essas informações cheguem aos usuários deste recurso, as 

metodologias de avaliação da qualidade das águas devem ser de fácil compreensão, 

como é com a utilização de índices (FERREIRA et al., 2015).  

Face ao exposto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar, por 

intermédio do IQA e IET, a qualidade da água de corpos hídricos de importância 

para abastecimento público localizados em municípios do semiárido brasileiro, 

especificamente inseridos no Rio Grande do Norte, relacionando-os com os dados 

das principais doenças de veiculação hídrica nas localidades estudadas. 

 

2 METODOLOGIA 

 

2.1 Caracterização da área de estudo 

 

Situado no Nordeste brasileiro, o Estado do Rio Grande do Norte (RN), 

segundo o IBGE (2010), possui, distribuídos entre seus 167 municípios, uma 

população de 3.168.027 habitantes e uma área territorial de 52.811,107 km² e é 

constituído por dezesseis (16) bacias hidrográficas (IGARN, 2014), nas quais foram 

construídos reservatórios objetivando assegurar a regularização do abastecimento 

de água, especialmente em períodos de seca (Figura 1). 

O Programa Água Azul, criado por iniciativa do governo do Estado do RN em 

parceria com instituições de ensino superior, fundou uma rede compartilhada de 

monitoramento em todo o território do Estado, disponibilizando dados, 

periodicamente, sobre a qualidade das águas (PROGRAMA ÁGUA AZUL, 2016), do 

qual serão retiradas parte das informações deste trabalho. 
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Figura 1. Unidades Estaduais de Gestão dos Recursos Hídricos (Bacias 
Hidrográficas). 

 
Fonte: ANA, 2019. 

Das dezesseis bacias hidrográficas do Estado, sete delas têm corpos hídricos 

monitorados por este programa, sendo elas: Bacia do Rio Apodi-Mossoró, do Rio 

Ceará-Mirim, Jacu, Maxaranguape, Piranhas-Açu, Potengi e do Rio Trairí, que 

incluem coletas em 70 municípios que possuem reservatórios de importância para 

abastecimento público (PROGRAMA ÁGUA AZUL, 2016) e que, por isso, foram 

objeto desse estudo. 

 

2.2 Obtenção dos dados 

 

Os índices e indicadores ambientais são fundamentais no processo de 

decisão das políticas públicas e no acompanhamento de seus efeitos, inclusive na 

saúde das populações. 

O Índice de Qualidade das Águas – IQA foi desenvolvido em 1970 pela 

National Sanitation Foundation (NSF) para avaliar a qualidade da água para 

abastecimento humano e serve de informação básica de qualidade de água para o 

público em geral, bem como para a gestão das águas superficiais (LOPES et al., 

2008). 

Nos dados utilizados nesse estudo, para o cálculo do IQA, foram 

selecionados 9 (nove) parâmetros, sendo eles: Oxigênio Dissolvido, Coliformes 

Fecais, pH, DBO5, Nitrogênio total, Fósforo total, Turbidez, Sólidos Totais e 
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Temperatura de Desvio, parâmetros considerados os mais relevantes na 

qualificação da água, e para cada um deles definiu-se um peso significativo da sua 

importância na determinação do índice (PROGRAMA ÁGUA AZUL, 2016). 

O IQA possui faixas que variam de 0 (zero) a 100 (cem), sendo que quanto 

maior o valor do IQA, melhor é a qualidade da água em questão (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Classificação de águas naturais, conforme o IQA-NSF. 

CLASSIFICAÇÃO DO IQA 

PONDERAÇÃO NÍVEL DE QUALIDADE 

90 ≤ IQA ≤ 100 Excelente 

70 ≤ IQA < 90 Bom 

50 ≤ IQA < 70 Médio 

25 ≤ IQA < 50 Ruim 

IQA < 25 Muito Ruim 

Fonte: Programa Água Azul (2016). 

 

Existem outros índices utilizados na classificação de ecossistemas aquáticos, 

e um muito importante é o Índice do Estado Trófico – IET, desenvolvido por Carlson 

(1977) tem como finalidade, tornar mais objetiva a resposta de estudos envolvendo a 

eutrofização e a classificação de corpos aquáticos. Porém, como as equações de 

Carlson foram desenvolvidas para ambientes de clima temperado, o metabolismo 

dos seres vivos difere daquele de ambientes tropicais e subtropicais.  

Assim, no Brasil, Toledo Junior et al. (1983) realizaram estudos para adequar, 

a ambientes subtropicais. No Estado de São Paulo, desde 1983, a Companhia de 

Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB) tem aplicado este índice para a 

determinar o grau de eutrofização de ambientes lênticos. No entanto, para que este 

índice pudesse representar a realidade dos ambientes aquáticos, que mudam em 

função do uso e ocupação do solo e da variação das características dos corpos 

aquáticos no tempo e no espaço, houve a necessidade de adequar as equações. 

Lamparelli (2004), promoveu uma atualização do IET, que utiliza a concentração de 

fósforo total e clorofila-a para determinar o grau de trofia. 

Nos dados utilizados nesse estudo, conforme adotado pela CETESB (2007), 

foram aplicadas duas variáveis para o cálculo do IET: clorofila ‘a’ e fósforo total. 

Nesse índice, as águas naturais são classificadas desde Ultraoligotróficas (com 

menor grau de trofia) até Hipereutróficas (com maior grau de trofia) (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Classificação de águas naturais, conforme o IET (CETESB, 2007). 

CLASSIFICAÇÃO DO IET 

CATEGORIA ESTADO TRÓFICO PONDERAÇÃO 

ULTRAOLIGOTRÓFICO IET ≤ 47 

OLIGOTRÓFICO 47 < IET ≤ 52 

MESOTRÓFICO 52 < IET ≤ 59 

EUTRÓFICO 59 < IET ≤ 63 

SUPEREUTRÓFICO 63 < IET ≤ 67 

HIPEREUTRÓFICO IET > 67 

Fonte: Programa Água Azul (2016). 

 

Nesta pesquisa, foi realizada uma análise geral dos recursos hídricos 

abrangendo 70 municípios do Estado do RN e suas possíveis consequências sobre 

a saúde da população através de informações do IQA e o IET, seus valores médios 

anuais, disponíveis na base de dados dos relatórios do Programa Água Azul 

referentes ao período de janeiro de 2008 a dezembro de 2016. 

Para tanto, também foi realizado um levantamento das Doenças de 

Veiculação Hídrica (DVH) - Cólera, Febres tifoides e paratifoide, Shigelose 

(disenteria bacilar), Amebíase, Diarreia e gastroenterite, outras doenças infecciosas 

intestinais -  de maior prevalência na população dos municípios onde estão os 

corpos hídricos, presentes no Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB) do 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) no período 

compreendido entre os anos de 2008 e 2016.  

Em seguida, foram feitos estudos geoespaciais a partir desses índices de 

qualidade da água, utilizando o software Terraview 4.2.2 (DPI/INPE), possibilitando 

uma análise geral de corte ecológico-epidemiológico na interpretação de uma 

possível influência da qualidade hídrica sobre o perfil sanitário, em termos de DVH, 

da população estudada.  

Como análises estatísticas, foram feitos o cálculo do coeficiente de Rho de 

Spearman para quantificar a força de associação entre as variáveis (IET, IQA e 

DVH) no software SPSS Statistics versão 20 (Statistical Package for the Social 

Science) e mapa da estimativa de densidade de Kernel, no qual desenha uma 

vizinhança circular ao redor de cada ponto da amostra, correspondendo ao raio de 

influência (SOUZA et al., 2013). Para identificação das regiões de concentração de 
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DVH, utilizou-se a classificação assim denominada: baixa (azul) até alta (vermelho), 

também no software Terraview 4.2.2.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Da totalidade de municípios que conformam o Estado do Rio Grande do 

Norte, 70 municípios apresentaram laudos de qualidade hídrica correspondente a 

corpos hídricos vinculados a cada localidade desta monitorados pelo Programa 

Água Azul (2016). Na Figura 2 está representado o Índice de Qualidade da Água – 

IQA que, na grande maioria dos municípios estudados (91,4%) foi classificado como 

“médio”. Apenas 7,1% dos resultados deste índice foi considerado dentro da 

categoria “bom”, sem localidades com reservatórios em condições ótimas de 

qualidade hídrica. 

Figura 2. Descrição da qualidade de água de corpos hídricos utilizados para 
abastecimento humano mediante resultados reportados de IQA no período 2008-

2016. 

 

Fonte: Programa Água Azul, 2016. 

A Lagoa de Extremoz situada no município de Extremoz-RN foi um dos 

poucos corpos hídricos com IQA considerado “bom” no período estudado, resultado 

congruente com o reportado por estudo de Jeronimo e Souza (2013) realizado entre 

os anos de 2011 e 2012 na mesma localidade ratificando o resultado descrito. A pior 

qualidade reportada classificada como “ruim” no período estudado foi no corpo 

hídrico situado no município de Mossoró. 
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O grau da qualidade hídrica também pode ser analisado através do IET que 

representa o grau de eutrofização vinculando a potencialidade da carga de 

nutrientes recebida pelo corpo hídrico como o efeito fático do crescimento vegetal. 

Do total de corpos hídricos analisados, quase 3% (2 municípios) foram 

ultraoligotróficos, 21,5% (15 municípios) foram oligotróficos, 37% (26) dos municípios 

apresentaram, no período de 2008 a 2016, corpos hídricos considerados 

“mesotróficos”, 17% (12 municípios) “eutróficos”, quase 16% (11 municípios) 

“supereutrófico” e 6% (4 municípios) apresentaram corpos hídricos com IET 

considerados “hipereutróficos” (Figura 3). 

Estudos da qualidade ambiental de recursos hídricos tem demonstrado a 

relação entre o nível de eutrofização e as potenciais consequências sanitárias 

atreladas. Por exemplo, níveis de eutrofização nas categorias “eutrófico”, 

“supereutrófico” e “hipereutrófico” têm sido associados com a ocorrência de 

microrganismos produtores (cianobactérias) de substâncias tóxicas (cianotoxinas). A 

principal via de intoxicação por cianotoxinas é o consumo oral da água, no entanto, a 

intoxicação também pode ocorrer através do contato recreativo ocorrido no corpo 

hídrico, ou, ainda, pelo consumo de pescado contaminado. Outra via de exposição 

menos comum é o uso de chuveiros (via inalatória) e, excepcionalmente, através da 

hemodiálise (via endovenosa) (ALMEIDA et al., 2017).  

As consequências do consumo de água contaminada com estas toxinas 

podem ser catastróficas. Como representação que, embora menos frequentes, têm 

grande importância na saúde pública, tem-se o caso em uma clínica da cidade de 

Caruaru - Pernambuco onde, no ano de 1996, 110 pacientes renais crônicos, após 

terem sido submetidos a sessões de hemodiálise passaram a apresentar um quadro 

clínico compatível com uma grave hepatotoxicose. Destes, 54 vieram a falecer até 

cinco meses após o início dos sintomas. As análises laboratoriais possibilitaram o 

isolamento e a detecção da cianotoxina Microscitina-LR no sistema de purificação de 

água da clínica, bem como amostras de sangue e fígado dos pacientes intoxicados 

(LIBÂNIO, 2010). 
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Figura 3. Descrição da qualidade de água de corpos hídricos utilizados para 
abastecimento humano mediante resultados reportados de IET no período 2008-

2016. 

 

Fonte: Programa Água Azul, 2016. 

O município de Mossoró é um dos que apresentou corpo hídrico com IET 

classificado como “Hipereutrófico”, fato que pode ser justificado por condições 

ambientais naturais, onde depósitos aluvionares cobrem praticamente toda a área 

de influência direta dos processos geológico-geomorfológicos do rio Apodi-Mossoró, 

tornando o solo altamente poroso e permeável, suscetível a processos erosivos e de 

assoreamento dos cursos d’água, de contaminação dos corpos d’águas superficiais 

e subterrâneos. No entanto, as atividades antrópicas têm um papel fundamental na 

poluição e eutrofização de recursos hídricos. Por exemplo, em estudo realizado por 

Petta et al. (2010) foi descrito a influência antrópica na eutrofização no rio Apodi-

Mossoró no município antes mencionado. As causas citadas foram a produção de 

resíduos sólidos e de efluentes como também pelo uso e ocupação desorganizados, 

principalmente nas margens do curso d’água, contribuindo com o agravamento dos 

impactos ambientais sofridos, fatos que podem justificar a “hipereutrofização” 

descrita e ratificada neste trabalho.  

A água é um dos melhores vetores de disseminação de substâncias tóxicas 

podendo afetar a saúde populacional em escala epidemiológica (TRUJILLO, 2016). 

A Organização Mundial da Saúde - OMS indica que uma elevada parcela das mortes 

a nível mundial é causada por fatores relacionados a uma má qualidade de água 

consumida ao longo da vida (OMS, 2012).  
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No Brasil, a ocorrência de doenças de veiculação hídrica é uma problemática 

relevante de saúde pública. Neste trabalho, foram contempladas as seguintes DVH: 

Cólera, Febres tifoides e paratifoide, Shigelose (disenteria bacilar), Amebíase, 

Diarreia e gastroenterite, além de outras doenças infecciosas intestinais, no período 

compreendido entre os anos 2008 a 2016. Mesmo a dengue sendo considerada uma 

doença de veiculação hídrica segundo Ministério da Saúde brasileiro, neste trabalho 

não foram incluídos seus dados por se tratar de uma arbovirose vetorizada através 

de mosquito e não diretamente pela ingestão de água.  

Baseado nas doenças elencadas, o estado de Rio Grande do Norte 

apresentou, no período estudado, uma frequência absoluta de 3.228.198 casos 

(incidência de DVH de 94947,0 casos por 100.000 habitantes). A nível nacional, as 

DVH foram responsáveis por 2,35% das internações totais no Brasil, gerando uma 

parcela de 0,7% dos gastos totais do Sistema Único de Saúde (SUS) com 

internações no ano de 2015. Dessas internações, 43,4% foram de pessoas com 10 

anos ou mais de idade (PAIVA e SOUZA, 2018). Nas Figuras 4a e 4b estão 

representadas a distribuição espacial do número de casos DVH, em frequência 

absoluta e em incidência (padronizados) por 10.000 habitantes, no período estudado 

(2008-2016) por município em todo território potiguar.  

 

Figura 4. Frequência absoluta (a) e incidência (b) de internações (2008-2016) por 
DVH em todos os municípios do RN. 

 

a)  
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b)  
 

Fonte: Adaptado de DATASUS, 2019. 
 
 

. É interessante salientar que o município de Caicó apresentou a maior 

frequência absoluta no estado (Figura 4a). Em estudo anterior realizado por 

Nascimento et al. (2013) em Caicó-RN, constatou-se que este município também foi 

onde houve maior prevalência de pacientes internados com episódios diarreicos, em 

fase aguda, com 465 (incidência de 741,52 casos por 100.000 habitantes) casos, em 

2009; e 552 (incidência de 880,25 casos por 100.000 habitantes), no ano 2010, 

como reflexo das Doenças de Veiculação Hídrica.  

Considerando os valores padronizados (incidência por 10.000 habitantes), os 

municípios mais afetados (Figura 4b), considerando os dados de todos os 

municípios do RN, foram: Alexandria e Almino Afonso (legenda em vermelho). 

Os casos de DVH dos municípios onde a qualidade de água dos seus corpos 

hídricos fora reportada através dos laudos disponibilizados pelo Programa Água Azul 

também foram analisados (Figuras 5a e 5b). Dos 70 municípios estudados, 62,8% 

(44) registraram até 650 casos no período compreendido entre os anos de 2008 e 

2016, quase 23% registraram entre 650 até 1300 casos e apenas um município 

(Caicó) registrou entre 3250 e 3900 casos de DVH no período estudado. Mesmo que 

esse valor esteja sobrestimado devido ao fato que o hospital dessa cidade recebe 

casos de outras cidades e inclusive de outros estados, esses casos adicionais 

maioritariamente provém de cidades da redondeza as quais recebem os mesmos 

recursos hídricos e por tanto apresentam uma qualidade de água semelhante.  
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 Figura 5. Frequência absoluta (a) e incidência (b) de internações (2008-2016) 
por DVH por município estudados. 

a)  

b)  

Fonte: Adaptado de DATASUS, 2019. 
 
 

Já na Figura 5b, os municípios em Vermelho foram (Rafael Fernandes e 

Rafael Godeiro). Destes, apenas Rafael Godeiro, integrante da bacia do rio Apodi-

Mossoró tem dados de IET e este índice foi 65, “supereutrófico”, no período 

estudado. 

Na Figura 6, pelo mapa de Kernel, houve um destaque (“foco de calor”) na 

região que abrange os municípios de Martins, Umarizal, Rafael Godeiro, Lucrécia, 

Frutoso Gomes, Almino Afonso e Antônio Martins. Porém, no banco do Programa 

Água Azul (2016) têm-se os dados de eutrofização apenas dos municípios de Rafael 
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Godeiro (já citado anteriormente) e de Lucrécia, onde o IET médio no período 

estudado teve índice de valor “66”, caracterizando o corpo hídrico desta localidade 

como Supereutrófico. 

 

Figura 6. Mapa de kernel da incidência (2008-2016) de DVH por município do RN. 

 
Fonte: Adaptado de DATASUS, 2019. 
 
 

Estudo anterior realizado em 2013 por Grilo Junior et al. (2019) no manancial 

da cidade de Lucrécia, constatou valor de densidade de 120.340 cél/mL de 

cianobactérias, valor superior ao permitido pela legislação vigente (50.000 cél/mL, 

CONAMA nº357/2005 para águas Classe 2), fato que ratifica os contidos neste 

estudo que indicam grande atividade de cianobactérias, o que manteve o IET 

elevado no período e que pode ter causado impactos sanitários na população 

consumidora das águas desse manancial. Assim, a região em destaque no mapa de 

Kernel pode servir como local para início de divulgação e busca por soluções, 

especialmente por parte do poder público, da problemática existente. Enfatiza-se a 

necessidade de constante monitoramento dos reservatórios de abastecimento 

público dessa região. 

Ao comparar as representações contidas nas Figuras de 2 a 5 de distribuição 

dos dados de maneira espacial no estado do Rio Grande do Norte, verifica-se que 

nas mesorregião oeste e parte inferior da mesorregião central potiguar, em 

municípios inseridos nas Bacias do Rio Apodi-Mossoró e do Rio Piranhas-Açu, 

especialmente no Seridó,  foi onde apresentaram IQA classificado como “médio”, 
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registros elevados de DVH e IET variando de “mesotrófico” à “hipereutrófico” no 

período estudado.  

Os resultados foram verificados através de uma análise de correlação de 

Spearman. Uma associação estatisticamente significativa entre a qualidade da água 

representada pelo IET com a frequência absoluta de casos de DVH foi constatada: 

Coef. Rho de Spearman 0,504;p<0,01, isso pode se dar em razão de condições 

naturais (longos períodos de estiagem e alta evaporação) atreladas/somadas as 

atividades antrópicas como indícios de contaminação por fontes pontuais e difusas 

no entorno dos corpos hídricos de importância para abastecimento desses 

municípios, evidenciando a necessidade de monitoramento constante da qualidade 

hídrica como uma das formas de prevenção de consequências sanitárias para a 

população da região. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste estudo foi abordado a problemática da qualidade de água sobre a 

saúde populacional no estado do Rio Grande do Norte no tangente a doenças de 

veiculação hídrica contextualizado num cenário de escassez hídrica agravada nos 

últimos 10 anos pelas secas extremas vivenciadas na região. Em linhas gerais, uma 

qualidade deteriorada dos reservatórios foi descrita tendo falências no sistema de 

monitoramento pela ausência de informações em grande parte dos municípios do 

estado. Além disso, uma elevada taxa de DVH foi comprovada e vinculada com a 

qualidade de água descrita naqueles locais estudados até agora. Os resultados 

deste trabalho salientam a necessidade da implementação de programas de 

monitoramento da qualidade de água de todas as bacias, em particular visando 

descrever a atual situação dos recursos hídricos do estado. E, ainda, é necessário a 

realização de estudos visando minimizar os potenciais impactos atrelados ao 

consumo de água contaminada sobre a saúde populacional e a gestão em particular 

em áreas onde este recurso e tão escasso.   
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ANALYSIS OF WATER QUALITY AND THE PROFILE OF DISEASES BY WATER 

VEHICULATION IN RN 

 

ABSTRACT 

Water quality is characterized by physical, chemical and microbiological parameters, 

which are constantly subjected to interference from the ecosystem itself, of a natural 

order, and of an anthropic order, arising from the use and occupation of the soil. 

These parameters can be used as a tool in the development of indices in determining 

the quality of a given water body. In the state of Rio Grande do Norte, Brazil, 

improving water quality requires attention, given that the region loses a significant 

part of its waters due to high evaporation rates. The present study aimed to assess, 

through the IQA and IET, the water quality of water bodies of importance for public 

supply located in municipalities in the Brazilian semiarid, specifically inserted in Rio 

Grande do Norte, relating them to the data of the main waterborne diseases in the 

locations studied. The results show that the hydrographic basins of Piranhas-Açu and 

Rio Apodi-Mossoró were the ones that presented municipalities with the worst 

indexes (IQA and EIT) and DVH in the studied period (2008 - 2016). It is hoped that 

the results presented in this study will provide support for future research and 

investments in Environmental Education and Health activities, with a view to 

improving the population's quality of life. 

 

Keywords: Water quality indices. Environment. Health. Semi-arid. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo alcançou os objetivos que permearam essa pesquisa, assim, é necessário, 

conforme refere-se o Capítulo 1, que haja um acompanhamento minucioso e mais prolongado 

com relação ao Reservatório Itans, procurando detectar as fontes pontuais e difusas das 

atividades que possam estar contribuindo para a eutrofização do mesmo, bem como fazer uso 

destes dados para contactar órgãos responsáveis e a população caicoense, alertando-os sobre a 

importância da preservação e manejo correto dos mananciais de abastecimento público, 

sobretudo, na região semiárida que sofre com escassez contínua e baixa qualidade da água. 

Caso a água deste reservatório permaneça com altas densidades de cianobactérias (> 20.000 

cél./mL) e com a presença de organismos potencialmente tóxicos, é de grande importância 

para a saúde pública que a empresa distribuidora de água tratada, faça um estudo para a 

implantação de sistema de tratamento e acompanhamento continuado e estudo de 

quantificações de cianotoxinas. 

Os resultados obtidos no Capítulo 2 descrevem uma percepção ambiental diferenciada 

associada ao padrão socioeconômico dos participantes da pesquisa, evidenciando a 

necessidade de atividades de educação ambiental direcionadas a favorecer a gestão ambiental 

urbana para desenvolver-se como etapa inicial no gerenciamento ambiental do município 

especialmente visando a preservação dos recursos hídricos como patrimônio imprescindível 

para o desenvolvimento sustentável de populações inseridas em áreas de déficit hídrico como 

é o caso dos municípios da região semiárida brasileira.   

No contexto abrangendo o estado do Rio Grande do Norte, conforme verificou-se no 

Capítulo 3, as bacias hidrográficas do Piranhas-Açu e do rio Apodi-Mossoró foram as 

localidades que apresentaram municípios com os piores índices (IQA e IET) e de registro de 

Doenças de Veiculação Hídrica (DVH) no período estudado (2008 - 2016), com isso, espera-

se que este estudo forneça subsídio para futuras pesquisas e investimentos na gestão integrada 

dos recursos hídricos, reforçando o desenvolvimento de trabalhos de monitoramentos visto 

que estes estão diretamente relacionados com a saúde da população.  

Por fim, com a publicação dos produtos dessa dissertação, espera-se ter uma 

caracterização da qualidade da água disponível no estado do Rio Grande do Norte que sirva 

como subsídio para interpretação de dados sanitários. E, que avaliação de consequências 

sanitárias baseada em abordagens integradas e participativas possa tornar-se uma ferramenta 

efetiva para a vigilância ambiental, contribuindo para a busca de soluções mais abrangentes e 

eficientes e, ainda, que as informações permitam um melhor planejamento de ações de 

saneamento e vigilância à saúde, facilitando a gestão de qualidade dos recursos hídricos e 

respectiva melhora nas condições sanitárias e ambientais. 
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ANEXO I 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado pelos participantes da pesquisa 

(Capítulo 2) 

 

 

 
 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Estudo da percepção 
ambiental e de riscos à saúde na população da cidade de Caicó-RN”, que tem como 
pesquisadora responsável Amanda Nogueira Medeiros. 

Esta pesquisa objetiva estudar o entendimento de qualidade ambiental na 
população da cidade de Caicó, considerando problemáticas de mudanças 
ambientais quanto ao impacto causado pelas pessoas e suas atividades exercidas 
na região. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é compreender se a qualidade da 
água e demais condições sociais e ambientais afetam à saúde e proporcionam 
riscos a população da cidade. 

Caso você decida participar, deverá responder a um questionário contendo 
setenta e uma questões, que busca colher informações sobre características sociais, 
opiniões sobre o meio ambiente e determinantes de exposição a riscos, com 
duração de aproximadamente quinze minutos. Se for feito registro fotográfico da 
aplicação do questionário com o seu consentimento, você assinará um Termo de 
Autorização para Uso de Imagens. 

Durante a aplicação do questionário há possibilidade de algumas perguntas lhe 
causarem algum desconforto/constrangimento e gerar um certo cansaço após 
responder as perguntas. No entanto, você não é obrigado(a) a responder se não 
estiver a vontade para tal. E o benefício advindo do estudo é que os dados coletados 
poderão servir como subsídio para políticas públicas de promoção de melhorias na 
qualidade ambiental percebida pela população do município de Caicó-RN. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas com a 
pesquisadora Amanda Nogueira Medeiros, pelo telefone: (84)99670-2781; e-mail: 
amanda.nogueiram@gmail.com e endereço: Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, Centro de Biociências, Av. Senador Salgado Filho, Lagoa Nova – Natal, RN 
CEP 59078970. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 
qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer são confidenciais e serão divulgados 
apenas em congressos ou publicações científicas, sempre de forma anônima, não 
havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pela pesquisadora responsável por essa 
pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos. 
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_____________ (rubrica do(a) Participante)     __________(rubrica da Pesquisadora) 

 
Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o 

Comitê de Ética em Pesquisa – instituição que avalia a ética das pesquisas antes 
que elas comecem e fornece proteção aos participantes das mesmas – da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nos telefones (84) 3215-3135 / (84) 
9.9193.6266, através do e-mail cepufrn@reitoria.ufrn.br ou pelo formulário de 
contato do site <www.cep.propesq.ufrn.br> . Você ainda pode ir pessoalmente à 
sede do CEP, de segunda a sexta, das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h, na 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Campus Central. Lagoa Nova. 
Natal/RN. CEP 59078-970 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra 
com a pesquisadora responsável Amanda Nogueira Medeiros. 
 
Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 
dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e 
benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, 
concordo em participar da pesquisa “Estudo da percepção ambiental e de riscos à 
saúde na população da cidade de Caicó-RN”, e autorizo a divulgação das 
informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde 
que nenhum dado possa me identificar. 
 
 
 Caicó (data). 
 
 
 
 
Assinatura do(a) participante da pesquisa 
 

 

Declaração do pesquisador responsável 

Como pesquisadora responsável pelo estudo “Estudo da percepção ambiental 
e de riscos à saúde na população da cidade de Caicó-RN”, declaro que assumo a 
inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente 
e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim 
como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora 
assumido estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 
do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo 
o ser humano. 

 
Caicó (data). 
 

 

Assinatura da pesquisadora responsável 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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ANEXO II 

 

Questionário aplicado aos participantes da pesquisa na cidade de Caicó RN (Capítulo 2) 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO E  

MEIO AMBIENTE - PRODEMA 

 

QUESTIONÁRIO  

                                                                 Entrevistador:_____________________________ 

Bairro: _________________________________________________________________________ 

1. Idade:_____ 2. Peso:_____(kg) 3. Altura:_______(cm)   4. Sexo: (   )Masc.  (   )Fem.  

5. Natural: (   )Caicó          (  )Outro:___________________ 

6. Grupo étnico: (   )Branco   (   )Pardo   (   )Negro    (   )Amarelo    (   )Indígena 

7. Nacionalidade: (   )Brasil    (   )Outro:__________________________ 

8. Estado civil: (   )Casado   (   )Separado     (   )Solteiro   (   )Viúvo 

9. O conjugue é parente?  (   )Sim   (   )Não 

10. Filhos: (   )Sim      (   )Não   

11. Quantos filhos:    homem____       mulher_____      (total: _____) 

12. Quanto tempo reside na cidade: ______ anos 

13. Escolaridade: (   )1º grau incompleto  (   )1º grau completo   (   )2º grau incompleto                        (   )2º grau 

completo (   )Superior incompleto   (   )Superior completo   (   )Pós-graduado                        (   )Analfabeto 

14.Trabalha atualmente? (   )Sim   (   )Não 

15.Tipo de trabalho: (   )Agricultor  (   )Pescador (   )Dona de casa    (   )Estudante  (   )Não se aplica  (   ) 

Outro:__________________ 

16. Trabalha com produtos químicos? (   )Sim   (   )Não 

17. Que produto/s químico/s?_______________________________ 

18. Utiliza equipamento de segurança no trabalho: (   )Sim   (   )Não (   )Não se aplica 

19. Consume bebida alcoólica: (   )Às vezes    (   )Sempre  (   )Nunca 

20. Nº de copos de bebida alcoólica que consume por semana:______ 

21.  Tipo de bebida alcoólica (   )Cerveja   (   )Cachaça    (   )Vodka     (   )Vinho    (   )Outro_________  

22. Fuma?  (   )Sim     (   )Não    (   )Já fumei 

23. Por quanto tempo fuma/fumou? ________anos 

24. Quanto fuma/fumava?: (   )Menos de uma carteira   (   )1-2 carteiras    (   )Mais de 2 carteiras  

25. Pratica exercício físico? (   )Sim    (   )Não   

26. Frequência por semana que pratica: ______ vezes por semana. 

27. Quantas refeições faz por dia? _______  

28. Ingere frutas e verduras? (   )Sim    (   )Não 

29. Quantas vezes por semana? _______ vezes. 

30. Conhece a procedência dos produtos? (   )Local      (   )De outras localidades    (   )Não sabe  

31. Consome carne bovina? (   )Sim    (   )Não 

32. Quantas vezes por semana? _______ vezes. 
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33. Conhece a procedência dos produtos? (   )Local      (   )De outras localidades    (   )Não sabe 

34. Consome peixe? (   )Sim    (   )Não 

35. Quantas vezes por semana? _______ vezes. 

36. Conhece a procedência dos produtos? (   )Local      (   )De outras localidades    (   )Não sabe 

37. Tem ou teve câncer: (   )Sim    (   )Não 

38. Localização do câncer: (   )Mama (   )Pele (   )Pulmão (   )Bexiga (   )Ovário (   )Rim (   

)Fígado        (   )Outro: __________________________________________ 

39. Utiliza medicamento: (   )Sim    (   )Não 

40. Tratamento de qual doença? (   )Diabetes  (   )Hipertensão  (   )Câncer  (   )Outra/s: 

_________________ 

41. Algum parente tem ou teve câncer: (   )Sim    (   )Não        

42. Número de pessoas afetadas por câncer na família: _______ 

43. Grau de parentesco: (   )Irmão   (   )Pai   (   )Mãe   (   )Filho   (   )Avós paternos    (   )Avó 

maternos 

(   )Tio 

44. Algum parente tem ou teve outra doença de tratamento prolongado? (   )Sim    (   )Não 

45. Grau de parentesco: (   )Irmão   (   )Pai   (   )Mãe   (   )Filho   (   )Avós paternos    (   )Avó 

maternos       (   )Tio 

46. Conhecimento de alguma má formação na família? (   )Sim    (   )Não  

47. Grau de parentesco: (   )Irmão   (   )Pai   (   )Mãe   (   )Filho   (   )Avós paternos    (   )Avós 

maternos       (   )Tio 

48. Histórico de aborto espontâneo: (   )Sim   (   )Não     (   )Não se aplica 

48.1 Se sim, quantos? __________ 

49. Você se preocupa com o meio ambiente? (   )Sim   (   )Às vezes    (   )Nunca/Não 

50. O ambiente onde você mora é saudável para viver? (   )Sim  (   )Não  

51. Por quê? 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

52. Nos últimos anos percebeu algum tipo de maus tratos no meio ambiente que fosse prejudicial 

para a saúde? (   )Sim   (   )Não 

53. Descreva qual/is? 

______________________________________________________________ 

54. Conhece algum problema de contaminação natural ou gerada pela atividade das pessoas no 

local? (   )Sim   (   )Não    Qual? 

_______________________________________________________ 

55. Que tipo de água você bebe? (   )Torneira  (   )Engarrafada (   )Perfuração                                          

(   )Outra:________________________________________  

55.1. Por que? 

_____________________________________________________________ 

56. Você conhece a procedência da água que você consome? 

             56.1. Qual? _______________________________________________ 

57. Considera que a água que você toma é boa para sua saúde? (   )Sim   (   )Não 



93 

 

58. Em sua cidade, a água do açude é usada para (Assinale mais de uma alternativa caso julgue 

necessário): 

(   ) Abastecimento humano (   ) Agropecuária (   ) Lançamento de esgotos  (   ) Recreação/Lazer 

(   ) Outros. Quais? ________________________________________________ 

59. No seu bairro há saneamento básico? 

(   ) Sim  (   ) Não  (    ) Não sei 

60. Você sabe o que são doenças de veiculação hídrica? 

(   ) Sim. Qual?_______________________________________       (   ) Não 

61. Na sua casa quantas pessoas dormem por quarto? ______________ 

62. Sua moradia é de que tipo?   (   )Aluga um quarto    (   )Casa       (   )Apartamento     (   )Outra 

63. O banheiro de sua casa tem vaso sanitário? (   )Sim   (   )Não 

64. Todas as crianças, entre 6 e 12 anos, que moram com você frequentam a escola?  

(   )Sim   (   )Não    //    Quantas? __________ 

65. Na sua casa a pintura das paredes esta em boas condições? (   )Sim   (   )Não 

66. Na sua casa as paredes estão pintadas?  (   )Sim   (   )Não 

67. Na sua casa tem água de torneira? (   )Sim   (   )Não 

68. Sua casa tem passado por reformas (ampliações, concertos etc.)?  (   )Sim   (   )Não 

69. O material de construção utilizado na sua casa foi obtido de Caicó? (areia, pedras...)      

(   )Sim   (   )Não 

70. O encanamento de sua casa é?  (   )Metálico (   )Plástico (   )Não sei 

71. Você trabalha em sua casa com chumbo? (   )Sim   (   )Não 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


