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RESUMO 
 
 
 

Natal é uma cidade bastante antiga, data desde o ano de 1599. Durante seus 

três primeiros séculos de existência ela praticamente não cresceu, porém teve 

um significativo aumento populacional e crescimento urbano na década de 1940, 

a partir da Segunda Guerra Mundial. Nos últimos anos, Natal tem passado por 

um intenso processo de urbanização, que exigiu da cidade um acompanhamento 

na sua infraestrutura, principalmente por ser uma cidade turística; o que aumenta 

bastante a sua demanda. O esgotamento sanitário entra como um dos problemas 

que Natal tem que resolver. A cidade possui apenas cerca de 32% do seu 

território servido por um sistema de coleta de esgotos. O serviço de esgotamento 

sanitário é de extrema importância para a manutenção da saúde e da qualidade 

de vida da população, assim como os demais serviços que compõem o 

saneamento básico. Tal serviço tem sido um grande desafio para a população e 

para os administradores públicos. Este trabalho tem como principal objetivo 

analisar os impactos socioespaciais causados pelas diferentes formas de 

esgotamento sanitário existentes em Natal. Durante a elaboração deste trabalho, 

foram realizadas pesquisas bibliográfica e de campo através de estudos 

documentais, visitas aos órgãos públicos, entrevistas, aplicação de formulários 

junto à população e observação direta. O embasamento teórico parte dos 

estudos de Milton Santos sobre território usado, adotando também, ao longo do 

desenvolvimento do trabalho, as contribuições de outros autores. O território 

usado foi escolhido como categoria de análise deste trabalho, por entendermos 

que as questões do esgotamento sanitário passam pelo uso do território, e este 

se dá pela sociedade como um todo.  

 
 

 
 
Palavras-chave: Esgotamento Sanitário. Impactos Socioespaciais. Território 
Usado. Urbanização. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Natal is a very old city, founded on the year of 1599. During its first three centuries it 

practically didn’t grow, coming to have a significant population sprout and urban 

growing on the decade of 1940, from the World War II forward. In the last years, 

Natal has been suffering an intense process of urbanization, and such process 

requires from the city observation on the dealings of infra-structure, especially 

because of tourism, which significantly increases its demands. Sanitary draining is 

one of the problems that the city has to resolve. Natal has only 32% of its territory 

covered by sewer system, approximately. The service of sanitary draining is of 

extreme importance for the maintenance of health and quality of life of the 

population, as well as the other services that compose sanitation. Such service has 

been a great challenge for the population and the city’s administrators. This work has 

the main goal of: analyze the social-spatial impacts caused by the different forms of 

sanitary draining working in the city. It was made, during the elaboration of this work, 

the bibliographic and field researches in the form of documental studies, visits to 

public departments, interviews, application of questionnaires to the population and 

direct observation. The theoretical basis comes from the studies of Milton Santos 

about used territory, using, on the course of this work, the contributions of other 

authors. Used territory was chosen as category of analysis of this work for we 

understand that the questions of sanitary draining pass by the use of the territory, 

and this is made by society as a whole. 

 
 
 
 
Key-words: Sanitary draining, social-spatial impacts, used territory, urbanization. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 

este ano de 2010, Natal comemorará seus 411 anos de existência. É uma 

cidade bastante antiga, que teve um desenvolvimento muito lento, 

principalmente durante seus três primeiros séculos de vida. A cidade 

passou a crescer consideravelmente durante a Segunda Guerra Mundial, com a 

instalação de uma base militar norte-americana em Parnamirim. 

 Assim como a maioria das grandes cidades, Natal convive diariamente com 

problemas causados pelo desenfreado processo de urbanização. A falta de 

infraestrutura adequada e abrangente causa transtornos à população, 

principalmente a de baixa renda, que depende exclusivamente do poder público para 

suprir as necessidades básicas, como: saúde, educação, habitação, segurança e 

transportes. 

 Um dos problemas de infraestrutura mais urgentes em Natal é o esgotamento 

sanitário. Apenas 32% (CAERN, 2008b) (ANEXO A) da cidade é coberta pelo 

sistema de coleta de esgotos e, atualmente, apenas 40% desses esgotos coletados 

passam por algum tipo de tratamento. O restante é lançado in natura no estuário do 

Potengi-Jundiaí, manancial que banha a cidade. Diante deste dado percebe-se que, 

além de insuficiente, o sistema adotado apresenta também deficiências as quais 

devem ser levadas em consideração, quando se discutem as implicações causadas 

pelo esgotamento sanitário nessa capital. 

 Atualmente, Natal e as demais cidades circunvizinhas que, compõem a sua 

Região Metropolitana, têm sofrido com um grave problema decorrente, 

principalmente, da ausência de um eficiente sistema de esgotamento sanitário: a 

contaminação do lençol freático por nitrato. Além do problema da escassez, Natal 

convive também com a desigualdade na distribuição desse serviço ao longo do seu 

território. Suas Regiões Administrativas têm números discrepantes, quando se trata 

de ligações de esgotos; fato este que será abordado mais detalhadamente ao longo 

do presente trabalho. 

Diante do contexto de escassez e desigualdade na prestação desse serviço à 

cidade e se levando em consideração também as alternativas de esgotamento 

sanitário, questiona-se:  

N 
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- Quais as implicações socioespaciais causadas pelas diferentes formas de 

esgotamento sanitário em Natal e de que forma a população natalense tem sido 

afetada?  

- O crescimento urbano e populacional de Natal foi devidamente 

acompanhado pelas ações sanitárias da cidade?  

- O que ocasionou a atual configuração territorial do sistema de esgotamento 

sanitário em Natal?  

- Que fatores contribuíram para esse quadro de desigualdade sanitária na 

cidade?  

O principal problema gira em torno das implicações oriúndas dessas 

diferentes formas de esgotamento sanitário adotadas em Natal, as quais atingem a 

população direta e indiretamente.  

Por isso este trabalho tem como objetivo principal: Analisar as implicações 

socioespaciais causadas pelas diferentes formas de esgotamento sanitário 1 

existentes em Natal.   

E como objetivos específicos: Resgatar historicamente o processo de 

povoamento e de crescimento urbano de Natal, fazendo um paralelo com as 

implementações das ações sanitárias2 na cidade; Caracterizar o processo de 

implantação do sistema de esgotamento sanitário na cidade, identificando como é 

formado e o que ocasionou sua atual configuração territorial; Estudar as alternativas 

de esgotamento sanitário3 utilizadas pela população que não tem acesso ao sistema 

geral de coleta de esgotos; Averiguar que fatores influenciaram e contribuíram para 

o atual quadro de desigualdade do esgotamento sanitário em Natal. 

                                                 
1 Neste trabalho, as diferentes formas de esgotamento sanitário compreendem todas as formas 
utilizadas pela população natalense para esgotar os seus dejetos sanitários. 
 
2 Entende-se aqui por “ações sanitárias” todas as ações implementadas no sentido de melhoria das 
condições sanitárias da cidade de Natal, principalmente aquelas diretamente relacionadas ao 
esgotamento sanitário da cidade. Serão considerados nesse trabalho não só as implementações 
propriamente ditas, como também as discussões e os projetos relacionados a essa área. 
 
3 Neste projeto, as alternativas de esgotamento sanitário se referem à todas as formas utilizadas, 
como opção de esgotamento sanitário, pela população que não tem acesso ao sistema geral de 
coleta de esgotos. Exemplos: Fossas, valas, rios, etc. 
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O presente trabalho aborda como recorte temático  o esgotamento sanitário 

em Natal4, uma vez que este se constitui em um dos maiores problemas enfrentados 

pela população. Além disso, dos quatros serviços do saneamento básico, o 

esgotamento sanitário é o mais deficitário não só no município do Natal, mas 

também nos demais municípios que compõem a sua Região Metropolitana. Tal 

serviço se constitui também em um grande desafio, tanto para a população como 

para os administradores públicos. 

Atualmente, o problema que mais se discute na cidade, decorrente da falta de 

esgotamento sanitário, é a contaminação do lençol freático por nitrato, algo que uma 

boa parte da população desconhece. Enquanto isso, parece que os problemas mais 

patentes deixaram de ser um importante foco de discussão: as doenças causadas 

pela ausência deste serviço, as quais atingem, majoritariamente, a população de 

baixa renda. 

Como recorte espacial  foi escolhida a cidade de Natal porque apresenta 

sérios problemas de esgotamento sanitário, tais como escassez, má distribuição do 

serviço e dificuldades no tratamento dos dejetos sanitários que são coletados. Natal 

é a capital do Estado, tem a maior população, porém não tem uma infraestrutura 

sanitária condizente com a sua demanda. Há ainda um agravante dessa situação: a 

cidade é um importante roteiro turístico do Nordeste, e até do país, tendo milhares 

de visitantes, que aumentam momentaneamente (períodos de alta estação) a 

demanda da cidade pelo serviço de esgotamento sanitário.  

Como recorte temporal  foi adotado neste trabalho o período de 1969 até 

2009. Partiu-se de 1969, pois nesse ano foi criada a empresa que é responsável, até 

hoje, pelos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário em Natal, 

a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN). A CAERN foi 

criada para administrar tais serviços em todo Rio Grande do Norte, substituindo 

assim o então responsável, Escritório Saturnino de Brito, que atuava em Natal desde 

1935.  Outro evento importante ocorreu na década de 1970, que foi o surgimento do 

Plano Nacional de Saneamento (PLANASA), em 1971. Também nessa década, 

foram construídos os principais conjuntos habitacionais de Natal, subentendendo, 

dessa forma, que havia um planejamento prévio para a realização dessas 

                                                 
4 Sempre que citado, neste trabalho, o termo “esgotamento sanitário”, corresponde a todas as formas 
utilizadas em Natal/RN para esgotar os dejetos sanitários, o que inclui o sistema de esgotamento 
sanitário e as demais alternativas utilizadas pela população. 
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construções. Além disso, como em todo plano de construção civil, deveria haver a 

presença de uma infraestrutura mínima para a respectiva instalação de conjuntos 

residenciais, como por exemplo, serviços de água, luz, esgoto e telefonia.  

Embora o recorte temporal deste trabalho concentre-se no período de 1969 a 

2009, foi realizado um resgate das ações sanitárias na cidade em anos que 

antecederam esse período, pois é importante que se conheça o contexto anterior ao 

período do recorte adotado, para entender melhor a situação do presente. 

 O tema aqui abordado é de fundamental importância, tendo em vista que o 

esgotamento sanitário é ferramenta indispensável para a manutenção da saúde 

pública e promoção de uma melhor qualidade de vida para população natalense. 

Numa abordagem territorial e social, este trabalho traz contribuições, do ponto de 

vista geográfico, pois os demais estudos que discutem esse tema são, em sua 

maioria, de cunho bastante técnico ou fazem outras abordagens por serem de áreas 

como Engenharia Sanitária e Arquitetura. Contribui, também, para a importância 

desta pesquisa o fato de que existem poucos trabalhos sobre tal tema na geografia, 

quando muito encontram-se estudos isolados, abordando o esgotamento sanitário 

em bairros específicos da cidade. Entretanto, o presente trabalho propõe-se a ser 

mais abrangente envolvendo a cidade como um todo. 

 Este trabalho está estruturado em cinco capítulos. São eles: 1 INTRODUÇÃO; 

2 TERRITÓRIO USASO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO: CONSIDERAÇÕES 

TEÓRICAS; 3 NATAL E O SANITARISMO; 4 QUADRO POLÍTICO, SOCIAL E 

TERRITORIAL DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM NATAL NOS ÚLTIMOS 40 

ANOS (1969 - 2009); e 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

Como o assunto de que trata este estudo é de interesse de toda a sociedade 

e se espera que o mesmo alcance o máximo de leitores possíveis, principalmente os 

natalenses, para que conheçam um pouco mais da realidade sanitária da sua 

cidade, houve a preocupação de tecer algumas apreciações teóricas no segundo 

capítulo para proporcionar ao leitor uma melhor compreensão do tema abordado. 

O primeiro capítulo é a introdução do trabalho, onde está posto a 

problematização, os questionamentos, os objetivos, as justificativas dos recortes 

utilizados no estudo, a descrição da estrutura do trabalho e, por fim, o detalhamento 

dos procedimentos metodológicos.  

No segundo capítulo encontram-se algumas considerações a respeito do 

conceito geográfico de uso do território e como esse uso se apresenta, de uma 
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forma geral, no contexto do espaço urbano. Neste capítulo são discutidos os 

conceitos básicos que serão abordados ao longo de todo o trabalho, tais como: 

saneamento e esgotamento sanitário. Encontram-se ainda a apresentação e a 

explicação dos termos técnicos relacionados ao esgotamento sanitário.  

Para se entender melhor o atual contexto sanitário vivenciado na cidade de 

Natal, é importante lançar mão dos acontecimentos pretéritos da cidade. É no 

terceiro capítulo deste trabalho que se apresenta as principais ações de ordem 

sanitária em Natal, até 1968. No início do capítulo 3, é feita uma breve apresentação 

da cidade abordando suas principais características, a fim de contextualizar o leitor a 

respeito do recorte espacial do presente estudo. 

No quarto capítulo é abordado o quadro político, social e territorial do 

esgotamento sanitário nos últimos quarenta anos, tratando basicamente do contexto 

político-administrativo em que surgiu a CAERN. Neste capítulo, abordam-se também 

os projetos da área de esgotamento sanitário para Natal e se discute a configuração 

territorial do esgotamento sanitário na cidade e as consequências da ausência e/ou 

deficiência desse serviço. 

O quinto capítulo corresponde às considerações finais, onde são feitas 

observações gerais a respeito dos resultados do trabalho de pesquisa, como 

também são feitas algumas considerações a título de sugestões para a melhoria da 

situação sanitária em Natal. 

Para a elaboração dos capítulos, foram adotados procedimentos 

metodológicos simples, os quais serão relatados mais detalhadamente a seguir. 

A realização deste trabalho constou de pesquisas de ordens primária e 

secundária. O levantamento dos dados secundários foi realizado por meio de 

pesquisa bibliográfica, constante no decorrer do trabalho, e de pesquisa documental, 

objetivando a coleta de dados referentes ao tema do estudo, em visitas aos órgãos 

públicos e instituições privadas responsáveis.  

Os dados primários foram obtidos junto à população e também durante visitas 

aos órgãos públicos, por meio de entrevistas formais e informais e observação direta 

do campo de estudo.  

As entrevistas formais se deram por meio da aplicação de formulários e 

questionário. Tais entrevistas tiveram como público alvo os moradores das áreas 

visitadas, a saber, todos os bairros da cidade. Para a realização destas entrevistas 

foi utilizado um tipo de formulário, o qual foi aplicado junto à população e tinha como 
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objetivo a obtenção de dados de cunho socioeconômico, e informações a partir da 

percepção dos moradores. Estas informações eram relacionadas ao tipo de 

esgotamento sanitário existente na área e seus benefícios ou malefícios, causados à 

população.  

Foi aplicado um questionário, em entrevista formal, o qual tinha como público 

alvo técnicos e especialistas na área de esgotamento sanitário, sejam eles ligados 

aos órgãos diretamente responsáveis por está área, ou não. Nesse caso, o 

entrevistado foi um Engenheiro da CAERN, especialista em Engenharia Sanitária. 

Esse questionário era de cunho técnico, para a obtenção de dados estatísticos mais 

específicos sobre o tema estudado, tais como: tipo de esgotamento por área; 

porcentagem dos diferentes tipos de esgotamento por área; investimentos na área 

de saneamento, principalmente dados relacionados ao esgotamento sanitário; 

Projetos a serem realizados.  

 As entrevistas informais foram devidamente gravadas com a permissão dos 

entrevistados. Todas elas foram realizadas com funcionários da CAERN. Estas 

entrevistas foram estruturadas antecipadamente, porém, durante o seu 

desenvolvimento surgiram novas questões não estruturadas com antecipação, que 

foram determinadas pelas respostas dos entrevistados. 

 O processo de realização desta pesquisa se deu em quatro etapas. A primeira 

etapa de pesquisa refere-se ao levantamento bibliográfico e documental. Nesta 

etapa, foi feito um levantamento o mais abrangente possível, que serviu de 

embasamento para a realização da pesquisa, obtendo-se dados para a 

fundamentação teórica do trabalho, assim como dados estatísticos relacionados ao 

esgotamento sanitário. Esse levantamento foi feito pessoalmente nas bibliotecas da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), e virtualmente, nas 

bibliotecas das Universidades do país, principalmente, Universidade de São Paulo 

(USP), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE). A pesquisa documental foi realizada em acervos de órgãos 

tais como: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB); 

Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN); Instituto 

Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte; Arquivo público do Estado do Rio 

Grande do Norte.  

Os mapas apresentados neste trabalho foram elaborados pela autora a partir 

de dados obtidos em alguns órgãos citados anteriormente. Os mapas são 
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importantes, pois poderão ser consultados e analisados como recursos 

metodológicos na identificação de como é distribuído territorialmente os diferentes 

tipos de esgotamento sanitário em Natal/RN. 

 A segunda etapa da pesquisa refere-se ao levantamento dos dados primários 

(Estudo de Campo). Esta etapa foi desenvolvida por meio de observações diretas do 

campo. Esse momento tem duas fases: planejamento e execução. Na primeira fase, 

foram elaborados o formulário, o questionário e as entrevistas. Na segunda fase, 

foram aplicados os formulários e o questionário e realizadas as entrevistas. 

A aplicação dos formulários, do questionário e a realização das entrevistas 

teve por finalidade identificar informações tais como:  

- Que implicações sociais e ambientais têm sido causados pelos diferentes 

tipos de esgotamento sanitário na cidade; 

- De que forma os diferentes tipos de esgotamento sanitário em Natal 

prejudicam a população; 

- Quais os principais problemas que a população enfrenta no seu dia-a-dia 

diante dos diferentes tipos de esgotamento sanitário; 

- Quem decide e como é feita a escolha dos locais de implantação do sistema 

de esgotamento sanitário da cidade; 

- Quais as áreas da cidade que enfrentam maiores problemas com o 

esgotamento sanitário; 

- Quais as áreas da cidade que menos enfrentam, ou não enfrentam, 

problemas com o esgotamento sanitário; 

- Quais as ações do poder público em relação o esgotamento sanitário em 

Natal.  

A terceira etapa da pesquisa refere-se à tabulação e análise dos dados 

levantados. Nesta etapa, todos os dados obtidos, durante a realização da pesquisa, 

foram organizados, tabulados e analisados, tais como os dados estatísticos obtidos 

nos órgãos públicos, os dados obtidos com os formulários e questionário que foram 

aplicados junto à população e as entrevistas. Os gráficos foram confeccionados a 

partir das informações coletadas com a aplicação dos formulários. 

 A quarta e última etapa desta pesquisa refere-se à redação final do 

documento. A partir dos dados e informações obtidos durante toda a pesquisa, e de 

suas tabulações e análises, foi elaborada a redação final da dissertação. 
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 No que concerne à metodologia utilizada para a aplicação dos formulários 

junto à população, faz-se necessário uma pré-determinação da quantidade de 

formulários à serem aplicados. Para tanto, foi feito um levantamento do número de 

domicílios permanentes por bairro da cidade. Ao encontrar esse dado, fornecido pela 

SEMURB, calculou-se, por meio de uma regra de três simples, uma amostragem de 

0,1% dos domicílios de cada um desses bairros. Assim, foi obtido um total de 201 

formulários que deveriam ser aplicados proporcionalmente em cada bairro. 

Lembrando que desse modo toda a cidade é representada de forma proporcional, 

uma vez que cada bairro contribui com seu percentual de amostragem. 

Foi adotado o percentual de 0,1%, pois tal valor é representativo e um valor 

superior a este tornaria o número de formulários a serem aplicados, quase inviáveis, 

levando-se em consideração o tempo e os recursos disponíveis para a realização da 

pesquisa. 

 É importante ressaltar que, infelizmente, durante a aplicação dos formulários 

não foi possível o acesso pleno à parcela favorecida da cidade, pois o acesso a 

moradores de bairros como Tirol, Ponta Negra, Capim Macio, Candelária, Petrópolis 

entre outros bairros de classe média alta, a população, em sua maioria, não se 

mostra solícita a responder os formulários. 

 Foram aplicados 204 formulários junto à população de Natal. Estes 

formulários foram distribuídos proporcionalmente por cada bairro, ou seja, os 36 

bairros de Natal foram cobertos pela pesquisa, de forma proporcional. 

 A tabulação dos formulários (Apêndice A) foi feita por Região Administrativa 

da cidade, proporcionando a elaboração de gráficos para melhor elucidar o problema 

do esgotamento sanitário.  
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Território Usado e 
Esgotamento Sanitário: 
considerações teóricas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                     

 

 

 

    Fonte: Escritório Saturnino de Brito (1939). 
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2 TERRITÓRIO USADO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO: CONSIDE RAÇOES 

TEÓRICAS. 

 

 

 Este capítulo foi feito com a intenção de proporcionar uma melhor 

compreensão do tema abordado neste trabalho. Para tanto, foram tecidas algumas 

considerações a respeito do conceito geográfico de uso do território e como esse 

uso se apresenta, de uma forma geral, no contexto do espaço urbano. 

No que concerne ao tema do esgotamento sanitário, foi elaborado um breve 

histórico sobre o saneamento e também tecidas breves considerações a respeito da 

sua importância para a manutenção da saúde pública. Segue-se algumas 

exposições de cunho técnico para que haja um melhor entendimento a respeito do 

que é esgotamento sanitário, qual sua importância e como ele funciona. 

 

 

2.1 TERRITÓRIO USADO. 

 

 

 ciência geográfica tem como objeto de estudo o espaço geográfico. Para 

Santos (2006a, p. 63) “O espaço é formado por um conjunto indissociável, 

solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de 

ações, não considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a história 

se dá”. O conceito de território usado é sinônimo de espaço geográfico. 

 Conforme Santos (2006b), a categoria de análise não é o território em si, mas 

o território utilizado (usado). Partindo desse ponto de vista, 

 

[...] quando quisermos definir qualquer pedaço do território, deveremos 
levar em conta a interdependência e a inseparabilidade entre a 
materialidade, que inclui a natureza, e o seu uso, que inclui a ação 
humana, isto é, o trabalho e a política. Dessa maneira, defrontamo-nos 
com o território vivo, vivendo. Nele, devemos considerar os fixos, isto é, o 
que é imóvel, e os fluxos, isto é, o que é móvel (SANTOS, 2006b, p. 247). 

 
 

Trazendo esta citação de Santos para a realidade sanitária natalense, 

observa-se que esta não se cumpre em seu cotidiano, pois a cidade tem enfrentado 

problemas de ordem ambiental, como a contaminação do lençol freático por nitrato 

A 
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(substância altamente prejudicial à saúde), que acaba se tornando um problema de 

ordem social, pois atinge a população como um todo. Nessa realidade, não foi 

levada em consideração a inseparabilidade e a interdependência entre a 

materialidade e o seu uso, uso esse que se dá pela sociedade, como disse Santos, 

por meio do trabalho e da política pois, por falta de ação política (humana) o território 

natalense sofre, hoje, com problemas sanitários. 

 Dessa forma, entende-se o território a partir de seus usos. O território usado 

possui duas características básicas que, segundo Souza (2003), são constituídas 

por pelo menos dois pares dialéticos que são: densidade e rarefação, e fluidez e 

viscosidade. 

 Em seu livro, O BRASIL: Território e sociedade no início do século XXI, 

escrito em parceria com Maria Laura Silveira, Milton Santos (2006b) fala sobre as 

diferenciações no território, as novas desigualdades territoriais, que são: 

densidade/rarefação; fluidez/viscosidade; espaços da rapidez/espaços da lentidão; 

espaços luminosos/espaços opacos; espaços que mandam/espaços que obedecem. 

 A densidade de Milton Santos refere-se à grande concentração de técnicas, 

informações, normas, comunicações, ou seja, a concentração de sistemas técnicos 

e informacionais, que acabam proporcionando uma maior fluidez no espaço. A 

rarefação seria o contrário da densidade, lugares mais lentos, com uma menor 

dinâmica técnica e informacional (SANTOS, 2006b). 

A fluidez, para Santos (2006b, p. 261), caracteriza-se pelas “condições para 

maior circulação dos homens, dos produtos, das mercadorias, do dinheiro, da 

informação, das ordens, etc”, ou seja, é onde se encontram grandes fluxos 

possibilitados pela presença de fixos, sistemas técnicos e estruturais, que favorecem 

a rápida fluidez de produtos, pessoas e informações. Os espaços viscosos seriam 

aqueles mais lentos, menos densos e menos fluidos. 

É importante entender que, apesar da intensa relação entre estes pares 

dialéticos, que caracterizam o território, a presença de um, não significa, 

necessariamente, a presença do outro. Por exemplo, a presença da fluidez, depende 

do uso que se tem num determinado território. Um lugar pode ser denso, do ponto 

de vista viário, porém é o seu uso que indicará se ele é fluido ou não. 

Os espaços da rapidez são aqueles dotados de maior número de vias, de 

mais transportes públicos, mais transportes privados. Neste sentido, Santos (2006b, 

p. 63) destaca que: 
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A idéia de espaços da rapidez e espaços da lentidão também pode ser 
cotejada com a noção de espaços do mandar e do fazer e de espaços do 
mandar e do obedecer, admitindo-se que o fazer sem mandar e o obedecer 
podem produzir a necessidade da existência de vias sem, obrigatoriamente, 
ostentar a mesma presença que nos espaços do mandar. 
 
 

 Sabe-se que, no sistema político e econômico vigente, a saber, o capitalismo, 

tudo ocorre por um processo extremamente seletivo e não igualitário. Sendo assim, 

é inevitável a presença de espaços que mandam e espaços que obedecem. E a 

presença das densidades técnicas, informativas, a fluidez e a rapidez é que 

diferencia esses espaços e os dota do poder de mandar ou os coloca na condição 

de obedientes. Já os espaços da lentidão vão na contramão desses espaços rápidos 

e fluídos; eles são desfavorecidos do ponto de vista estrutural, social e tecnológico. 

  Santos (2006b, p. 264) define espaços luminosos como sendo “aqueles que 

mais acumulam densidades técnicas e informacionais, ficando mais aptos a atrair 

atividades com maior conteúdo em capital, tecnologia e organização”. Com esta 

definição, percebe-se os espaços luminosos como sendo aqueles onde estão 

presentes simultaneamente a densidade técnica e informacional, a fluidez e a 

rapidez; são os espaços que mandam. Em contrapartida, os espaços opacos são 

aqueles nos quais tais características estão ausentes. Esses espaços não se 

destacam quando se trata de densidade técnica, informacional e estrutural, ficando 

muitas vezes à margem do desenvolvimento econômico e social. 

 Na explicação de Milton Santos sobre esses pares dialéticos, que 

caracterizam o território, percebe-se nitidamente a intensa relação que há entre eles. 

Segundo Turra, (2003, p. 386): “Ser a um só tempo formas e normas, objetos e 

ações, tal é a natureza do território usado”. Pois o território usado é dinâmico e 

articula as suas características: o luminoso e o opaco, o denso e o rarefeito, a fluidez 

e a viscosidade. 

Dentre esses pares dialéticos, que caracterizam o território usado, será 

destacado, nesta pesquisa, o par espaços luminosos/espaços opacos, pois entende-

se que a espacialização do esgotamento sanitário em Natal/RN se manifesta por 

esse par dialético. Há espaços na cidade que são completamente privados dos 

serviços de esgotamento sanitário e outros espaços que dispõem quase que por 

inteiro desses serviços. 
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 O território usado foi escolhido como categoria de análise deste trabalho, 

porque as questões do esgotamento sanitário passam pelo uso do território e o uso 

do território se dá pela sociedade como um todo. Sabe-se, porém, que existem 

direcionamentos ditados por apenas uma parcela da sociedade, os quais definem a 

forma como deverá ser utilizado o território. 

 Esses direcionamentos podem ser diretos ou indiretos, mas as decisões 

políticas diárias tomadas em uma cidade determinam o cotidiano desta. O próprio 

território revela as contradições do cotidiano. No caso do esgotamento sanitário em 

Natal, essas contradições se revelam na desigualdade sanitária que há na cidade.

 A forma como o território natalense tem sido usado, do ponto de vista do 

esgotamento sanitário, tem trazido problemas para a população, tais como: a 

desigualdade na distribuição do sistema de esgotos; a escassez desse serviço e as 

implicações causadas pelas alternativas de esgotamento; e também as implicações 

causadas pela deficiência do sistema de esgotos existente na cidade. 

 Problemas de infraestruturas como esses estão presentes em todos os 

lugares, porém parece que se agravam em espaços com uma maior concentração 

populacional, como nos grandes centros urbanos. É preciso que o homem tenha a 

consciência de que tudo o que ocorre, ocorre no espaço; nele vivemos e nos 

reproduzimos. Na verdade é o homem quem reproduz constantemente o espaço e é 

responsável pelo seu estado. Portanto, é necessário que a sociedade, em todos os 

seus aspectos, utilize o território de forma responsável e consciente pois a forma 

como ele é usado reflete diretamente na sua constituição. 

O espaço se desdobra em diversas facetas, mas em todas elas é o homem 

quem o usa e quem o transforma. Uma das formas como o espaço se apresenta é a 

forma urbana. 

 Como o tema desta pesquisa desenvolve-se no espaço urbano, é 

interessante fazer uma discussão desse conceito. O espaço geográfico é entendido 

como sendo aquele que sofre a interferência antrópica e é modificado de acordo 

com as necessidades humanas. O espaço urbano é também fruto da ação do 

homem, fazendo parte do espaço geográfico. Corrêa (1989, p. 7), define o espaço 

urbano da seguinte maneira: 

 

O espaço de uma cidade capitalista constitui-se, em um primeiro momento 
de sua apreensão, no conjunto de diferentes usos da terra justapostos 
entre si. Tais usos definem áreas, como o centro da cidade, local de 
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concentração de atividades comerciais, de serviços e de gestão, áreas 
industriais, áreas residenciais distintas em termos de forma e conteúdo 
social, de lazer e, entre outras, aquelas de reserva para futura expansão. 
Este complexo conjunto de usos da terra é, em realidade, a organização 
espacial da cidade ou, simplesmente, o espaço urbano, que aparece assim 
como espaço fragmentado. 
 
 

 Observando a explanação de Corrêa percebe-se que este autor apresenta o 

espaço urbano dentro do contexto da sociedade capitalista. Nota-se nitidamente a 

razão pela qual o autor coloca o espaço urbano como sendo fragmentado, pois, este 

é dividido em áreas específicas destinadas a usos e ocupações do solo de formas 

diferenciadas. Porém, não se pode negar que existe uma certa articulação desses 

espaços fragmentados uns com os outros, criando fluxos e redes de relação entre si. 

 Para Corrêa, o espaço urbano é, simultaneamente, reflexo e condicionante 

social (CORRÊA, 2005). Vivemos em um sistema político e social capitalista, 

portanto o espaço urbano apresenta características desse sistema, como a 

segregação socioespacial que, no caso desta proposta de pesquisa, se evidencia no 

esgotamento sanitário de Natal. As diferenças entre classes, dentro do sistema 

capitalista, são marcadas indelevelmente por uma forte segregação. Assim sendo, 

 

As diferenças sociais entre estas áreas uniformes devem-se 
essencialmente ao diferencial da capacidade que cada grupo social tem em 
pagar pela residência que ocupa. Em outros termos, as áreas uniformes 
refletem, de um lado, a distribuição da renda da população, e de outro, o 
tipo de residência e a localização da mesma em termos de acessibilidade e 
amenidades (CORRÊA, 2005, p. 131-132). 
 
 

  Essas áreas são segregadas do ponto de vista social, econômico, 

educacional e também residencial. Essa segregação socioespacial é refletida, 

também, pelos serviços de infraestrutura, que são distribuídos de forma desigual nas 

cidades, como é o caso de Natal. 

As desigualdades ocorrem no espaço urbano capitalista, que é por natureza 

desigual, porém, mesmo com desigualdades, existe a possibilidade de mudança, 

pois o espaço urbano é também mutável. Para Corrêa (2005), o espaço urbano, 

além de condicionante é também reflexo social, sendo a sociedade dinâmica. Essa 

possibilidade de mudança passa pela questão do planejamento e da mobilização da 

sociedade para a resolução dos seus problemas. 
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O bom uso do território passa sempre por um planejamento. O ato de planejar 

sempre remete ao futuro, portanto tenta-se prever a evolução de um fenômeno. Para 

Souza (2006, p. 46), planejar é “tentar simular os desdobramentos de um processo, 

com o objetivo de melhor precaver-se contra prováveis problemas ou, inversamente, 

com o fito de melhor tirar partido de prováveis benefícios”. Porém, planejar sem 

haver uma boa gestão urbana de pouco adianta. Enquanto o planejamento remete-

se ao futuro, a gestão remete-se ao presente; gerir é administrar. Logo, entende-se 

que o planejamento é a preparação para a gestão futura. O planejamento busca 

evitar, ou ao menos atenuar, problemas e ampliar margens de manobra e a gestão é 

a efetivação das condições previstas no planejamento (SOUZA, 2006). 

Provavelmente, se o poder público tivesse aplicado esse princípio de 

planejamento (tentar prever a evolução de um fenômeno) enquanto Natal começava 

a apresentar um considerável crescimento urbano, os índices de esgotamento 

sanitário e demais serviços de infraestruturas seriam atualmente bem melhores, 

favorecendo à população em geral e promovendo um melhor desenvolvimento 

urbano na cidade. 

 

 

2.2 O SANEAMENTO ATRAVÉS DA HISTÓRIA. 

 

 

Durante a história da humanidade houve avanços e recuos no que tange à 

questão do saneamento. Algumas civilizações desenvolveram boas práticas 

sanitárias; outras não. Os Romanos realizaram grandes obras de engenharia 

sanitária. Os Gregos foram precursores da medicina racional e preventiva. A relação 

do saneamento com a saúde foi amplamente discutida por Hipócrates na Grécia 

Antiga. Porém, existem maus exemplos na História, como é caso do período da 

Idade Média, que foi marcado por epidemias que dizimaram boa parte da população. 

Pragas e pestes poderiam ser evitadas, se fossem tomadas as medidas sanitárias 

adequadas. 

Tomando-se como exemplo as grandes civilizações da Antiguidade, como a 

Grega, a Romana e a Egípcia, pode-se perceber algumas boas práticas no que diz 

respeito às condições sanitárias. Conforme Rezende e Heller (2002), as práticas 

sanitárias na Antiguidade estavam, na maioria das vezes, relacionadas à 
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religiosidade. Esses autores destacam uma breve cronologia do saneamento na 

Antiguidade: 

 
• 4.000 a.C.: Algumas cidades descritas pelos historiadores 

já possuíam infra-estrutura sanitária; 
• 4.000 a.C.: Utilização de sistemas de irrigação na 

Mesopotâmia; 
• 3750 a.C.: Construção da galeria de esgotos da cidade de 

Nipur, Índia; 
• 3200 a.C.: Utilização de sistemas de água e drenagem no 

vale do Hindus; 
• 2750 a.C.: Utilização de tubulação em cobre no palácio real 

do faraó Chéops; 
• 2600 a.C.: Construção de condutos subterrâneos para a 

disposição das águas servidas ao longo de Tell-Asmar, 
próximo à cidade de Bagdá; existência de reservatórios de 
terra e utilização de captação subterrânea pelos povos 
orientais; 

• 2000 a.C.: Utilização do sulfato de alumínio na clarificação 
da água pelos egípcios; 

• 2000 a.C.: época dos escritos em sânscrito sobre os 
cuidados com a água de beber – armazenamento em 
vasos de cobre, filtração através do carvão, purificação 
através da fervura ao fogo, aquecimento ao sol ou 
introdução de uma barra de ferro aquecida na massa 
líquida, seguida por filtração através de areia e cascalho 
grosso; 

• 2.100 – 1700 a.C.: Execução de sistemas de drenagem em 
mármore na cidade de Kahum, Índia; 

• 1500 a.C.: Utilização da decantação para a purificação da 
água pelos egípcios; 

• 1000 a.C.: Identificação, por estudos paleontológicos em 
ruínas egípcias, da existência de doenças como a 
esquistossomose, a poliomielite, e a tuberculose, em 
formas semelhantes às manifestadas na atualidade; 

• Séculos V e IV a.C.: O corpo hipocrático – obra contendo 
registros sobre descrições clínicas de enfermidades [...]. 
Um de seus livros, Dos ares, águas e lugares, destaca-se 
por ser a primeira obra a relacionar fatores do meio físico e 
a ocorrência de doenças. Descreve a importância das 
técnicas de filtração e a fervura da água. Os termos 
“endemia” e “epidemia” já eram utilizados pelos autores; 

• Séculos VII a.C. ao IV d.C.: Império Romano – Nesse 
período, Roma era abastecida por um sistema de 11 
aquedutos, perfazendo um total de 422 Km de extensão. O 
consumo de água era de 1000l/hab.dia; 

• Século VI a.C.: Implantação, entre os montes Palatino e 
Aventino, de drenos subterrâneos para drenagem das 
águas de infiltração e para coleta de esgotos [...]; 

• Século IV a.C.: existência de sistema de drenagem nos 
pântanos das Paludes Pontinas, ocupando uma área de 
1.200km2 ao longo dos 17km de extensão da Via Apia; 

• 27 a.C. a 14 d.C.: Existência de um sistema de 
administração pública de saúde na cidade de Roma que 
conduzia os assuntos referentes ao suprimento de 
abastecimento de água (REZENDE; HELLER, 2002, p. 57-
58). 
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Observando esta pequena cronologia do saneamento na Antiguidade pode-se 

imaginar que a situação sanitária nesse período era completamente satisfatória. 

Entretanto é necessário lembrar que os autores destacaram os eventos principais 

que favoreciam o saneamento naquela época, eventos estes que ocorriam de forma 

isolada. Como se percebe no decorrer da citação, os eventos destacados pelos 

autores ocorrem em lugares completamente diferentes. 

Em geral, os hábitos de higiene na Antiguidade eram precários. As 

residências construídas naquela época não possuíam sanitários. As pessoas 

evacuavam diretamente no solo, com exceção da população rica, que usava 

recipientes para fazer suas necessidades e descarregavam os dejetos próximo das 

moradias. Na Idade Média, os hábitos higiênicos assemelhavam-se bastante com os 

das civilizações passadas. Com o desenvolvimento industrial em meados do século 

XVIII, a situação piorou, pois as áreas industriais cresciam rapidamente e os 

serviços de saneamento básico não acompanhavam tal crescimento. Em 

consequência disso, o período foi marcado pela volta de graves epidemias como a 

cólera e a febre tifóide (CAVINATTO, 2003). 

O homem medieval enfrentava muitos problemas do ponto de vista sanitário. 

Havia uma grande preocupação concernente ao suprimento adequado de água para 

a população. Para suprir essa necessidade eram cavados poços, construídas 

cisternas ou utilizadas fontes naturais de água, pois as tecnologias desenvolvidas 

pelos romanos eram praticadas apenas nas bases eclesiásticas, “sendo que apenas 

mosteiros e igrejas tinham acesso à água canalizada e em quantidades satisfatórias. 

[...], o excedente era cedido à população, que durante a Idade Média, chegou a 

consumir apenas 1 l/hab.dia de água” (REZENDE; HELLER, 2002, p. 41). 

No Brasil, durante o período colonial, a situação sanitária não era das 

melhores. Conforme Rezende e Heller (2002, p. 66), “a maior parte das ações 

sanitárias durante o período colonial tinha caráter individual, havendo poucas 

intervenções realizadas no plano coletivo até meados do século XVIII”.  

Em 1849, foram criadas no Brasil, a Comissão Central de Saúde Pública, a 

Comissão Central de Engenharia e a Junta de Higiene Pública (em 1850), as quais 

eram responsáveis pelo levantamento dos problemas sanitários, restringindo-se 

apenas à capital do império. Apesar de haver um crescente interesse por essas 
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questões sanitárias, as intervenções realizadas pelo poder público no ambiente 

continuavam a ser pontuais e insuficientes (REZENDE; HELLER, 2002). 

 Um breve resumo histórico da prestação de serviços, na área de 

abastecimento de águas e esgotos sanitários no Brasil, pode ser observado no 

Quadro 1. Tal resumo foi elaborado “a partir da identificação dos modelos de gestão, 

mecanismos de financiamento e desenvolvimento institucional, do contexto 

econômico e da relação entre os setores público e privado para prestação dos 

serviços” (PINTO, 2006, p. 20). 

 

 

Quadro 1: Panorama histórico da prestação de serviç os de abastecimento de 
água e de esgotos sanitários no Brasil. 
 

Período Principais Características Marcos Important es 

Meados do século XIX 

até a década de 1920 

- O Estado propiciava a 

concessão de serviços de água e 

esgoto à iniciativa privada; 

- Busca da autonomia dos 

serviços com a constituição de 

autarquias e de mecanismos de 

financiamento para sistemas de 

abastecimento de água. 

- Implementação dos 

primeiros sistemas de água 

e esgotos nas cidades de 

São Paulo, Rio de Janeiro, 

Recife e Santos; 

-Intervenções caracterizadas 

por ações pontuais e 

técnicas em áreas vitais para 

a economia, como cidades 

portuárias. 

Década de 1930 até a 

década de 1940 

- O Estado passa a intervir na 

economia, porém com excessiva 

dependência de recursos 

orçamentários; 

- Alguns sistemas de 

saneamento conjugavam 

recursos estaduais e municipais 

em complemento aos recursos 

da União. 

- 1940: criação do 

Departamento Nacional de 

Obras de Saneamento 

(DNOS); 

- 1942: criação do Serviço 

Especial de Saúde Pública 

(SESP), vinculado ao 

Ministério da Saúde. 

Década de 1950 até 

início da década de 

1960 

- Acentuação do caráter 

intervencionista do Estado; 

- Os empréstimos estrangeiros 

- 1953: criação em âmbito 

nacional do Plano de 

Financiamento de Serviços 
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passam a ser fonte mais 

importante de recursos. 

Municipais de 

Abastecimento de Água; 

- Destaque para as ações de 

saneamento executadas 

pelo SESP. 

1964 até o fim da 

década de 1960 

- Instauração do regime militar de 

governo, com concentração de 

recursos e centralização das 

decisões na esfera federal; 

- Limitação de aplicações a fundo 

perdido e instituição de sistema 

financeiro via tarifa. 

- 1966: Plano de 

Desenvolvimento Econômico 

estabelece metas para os 

sistemas de água e esgotos; 

- 1968: criação do Sistema 

Financeiro de Saneamento 

(SFS) gerido pelo Banco 

Nacional de Habitação 

(BNH). 

Década de 1970 - Centralização nas companhias 

estaduais, excluindo o poder 

local de participação no processo 

decisório; 

- Planejamento e coordenação 

do setor em nível nacional: 

modelo de sustentação tarifária 

por meio de “subsídios 

cruzados”. 

- 1971: formulação do Plano 

Nacional de Saneamento 

(PLANASA); 

- Evolução dos índices de 

atendimento por sistemas de 

abastecimento de água 

(51% para 77%) e esgotos 

sanitários (26% para 31%) 

em áreas urbanas. 

Década de 1980 - Modelo de intervenção estatal 

sofre os reflexos da crise política, 

fiscal e econômico-finaceira do 

país; 

- Discussão de arranjos 

institucionais. 

- 1981: Instituição da Política 

Nacional de Meio Ambiente; 

- 1986: extinção do BNH, 

sem a consolidação de um 

órgão nacional que 

formulasse a política co 

setor. 

Década de 1990 até o 

início do século XXI 

- Indefinição quanto à obtenção 

de novos recursos para o setor; 

- Constatação técnica do 

esgotamento do modelo 

institucional e financeiro para o 

saneamento; 

- Pequenos declínios dos 

índices de abastecimento de 

água e permanência de 

baixíssimos índices 

nacionais de tratamento de 

esgotos; 
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- Vencimento de várias 

concessões feitas pelos 

municípios à companhias 

estaduais na época do 

PLANASA; 

- Início da discussão de 

propostas para a reformulação 

do setor, inclusive com a 

tramitação de projetos de Lei no 

Congresso Nacional. 

- 1997: Instituição da Política 

e do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos 

Hídricos; 

- 1998: Suspensão dos 

recursos dos Fundo de 

Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS) para o 

financiamento de 

empreendimentos de 

saneamento; 

- 2000: criação da Agência 

Nacional de Águas (ANA). 

 

  

 

 A criação do Plano Nacional de Saneamento (PLANASA), na década 1970, 

pelo Governo Federal, pode ser apontada como um marco na história do 

saneamento básico no Brasil. Conforme Dias (2009, p. 290), “o modelo do 

PLANASA exigiu a criação de Companhias Estaduais de Saneamento Básico 

(CESBs) [...], que ficaram responsáveis para execução do Plano e pela obtenção 

das concessões diretamente do Município”. No que tange à regulação, às tarifas e 

aos investimentos, todos ficavam sob a responsabilidade do governo federal. 

 O Sistema apresentava como características básicas: 

 

Centralização decisória, prestação dos serviços subordinada à auto-
sustentação tarifária, predominância das ações nas regiões mais 
desenvolvidas (sul e sudeste), aplicação dos subsídios cruzados e 
obrigatoriedade de concessão dos serviços locais às companhias criadas 
pelos Estados Brasileiros como requisito para que os Municípios pudessem 
acessar os recursos da União. Formalmente, para se obter recursos do 
Sistema Financeiro do Saneamento – SFS, os municípios assinavam 
contratos de concessão com as Companhias Estaduais de Saneamento 
Básico – CEBs, renunciando as suas prerrogativas de poder concedente, 
notadamente em matéria de política tarifária e de novos investimentos 
(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2004, p. 35 apud DIAS, 2009, p. 291). 
 
 

O PLANASA utilizava recursos provenientes do Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS) para o investimento em abastecimento de água e esgotamento 

Fonte: PINTO (2006) 
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sanitário, com a intenção de dar novos rumos ao saneamento no Brasil. Sem dúvida 

alguma, esse Plano trouxe incontestáveis benefícios, porém, excluiu das ações 

implementadas grande parte da população mais carente, caracterizando um quadro 

de segregação também na distribuição dos serviços de saneamento básico 

(REZENDE; HELLER, 2002). 

 

 

2.3 SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO: CONCEITOS BÁSICOS. 

 

 

Embora o estudo em tela trabalhe com esgotamento sanitário, não se deve 

falar desse tema isoladamente, pois o bem-estar da população, do ponto de vista 

sanitário, depende também de outros serviços essenciais, tais como o tratamento e 

abastecimento da água, a coleta, tratamento e destinação final adequada para os 

resíduos sólidos e para os dejetos sanitários e, por fim, a drenagem e manejo de 

águas pluviais. Esses quatro serviços juntos formam o que hoje é denominado 

Saneamento Básico ou Ambiental. 

 Esses serviços trazem enormes benefícios para a população, evitando, por 

exemplo, problemas de saúde. O saneamento constitui um conjunto de ações sobre 

o meio ambiente físico, portanto, de controle ambiental, cujo objetivo é proteger a 

saúde do homem (CASTRO, 1995). 

A Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) traz o conceito de saneamento 

ambiental, dizendo que este é: 

 

O conjunto de ações socioeconômicas que têm por objetivo alcançar 
Salubridade Ambiental, por meio de abastecimento de água potável, coleta 
e disposição sanitária de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, promoção 
da disciplina sanitária de uso do solo, drenagem urbana, controle de 
doenças transmissíveis e demais serviços e obras especializadas, com a 
finalidade de proteger e melhorar as condições de vida urbana e rural 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004, p. 14). 

 
 
 Diante dessa explanação, pode-se perceber que o conceito de saneamento é 

indissociável do conceito de saúde, sendo de extrema importância os investimentos 

nessa área, para o controle da transmissão de doenças de veiculação hídrica, como 

a cólera, diarréias, febre tifóide, entre outras. 
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O saneamento é algo indispensável para o bem-estar social e seu principal 

objetivo é proteger a saúde do homem. Atualmente, tem sido um assunto bastante 

discutido, porém tal preocupação com a condição sanitária humana é histórica.  

Deve-se compreender que há uma relação direta do esgotamento sanitário 

com a saúde da população e com o meio ambiente. Os dejetos sanitários humanos 

são fatores importantes para a deterioração da água e, com a construção de 

sistemas de esgotamento sanitário eficazes, haveriam significativas melhorias na 

saúde pública e no meio ambiente (HESPANHOL, 1999). 

O esgotamento sanitário tem o objetivo principal de afastar as possibilidades 

de contato dos dejetos humanos com o próprio homem, com as águas de 

abastecimento, com vetores (moscas, baratas) e com os alimentos, pois os dejetos 

podem veicular germes patogênicos de diversas doenças. Conforme a FUNASA, o 

destino adequado dos dejetos humanos objetiva controlar e prevenir doenças, evitar 

a contaminação do solo e dos mananciais de abastecimento de água e também 

evitar o contato de vetores com as fezes (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). Em locais 

nos quais não existe um adequado serviço de esgotamento sanitário, é 

extremamente difícil cumprir os objetivos supracitados. Em contra-partida, em locais 

com uma melhor infraestrutura, inclusive com um adequado serviço de esgotamento 

sanitário, tais objetivos são alcançados com mais facilidade.  

 No que se refere aos tipos de esgotos, pode-se dizer que existe o esgoto 

doméstico, o industrial e o hospitalar. O primeiro é aquele proveniente de qualquer 

edificação, que possui instalação de banheiros, lavanderias e cozinhas, sendo 

composto basicamente da água de banho, excretas, papel higiênico, restos de 

comida, sabão, detergentes e águas de lavagem (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). 

O esgoto industrial é aquele composto pelos descartes industriais que, na sua 

maioria, são elementos químicos, muitas vezes, altamente nocivos ao meio 

ambiente. Enquanto o esgoto doméstico é praticamente composto sempre das 

mesmas substâncias, o industrial possui o agravante da diversidade dos compostos 

químicos que o constituem, variando de acordo com o produto e com o processo de 

produção deste. Já o esgoto hospitalar, aquele produzido em hospitais e casas de 

saúde, é composto basicamente por medicamento dissolvido, substâncias químicas 

utilizadas como desinfetantes e restos de materiais provenientes das salas de 

cirurgia. Por serem locais frequentados por pessoas doentes, o sangue e as 

excretas lançados nos esgotos destes estabelecimentos possuem um maior teor de 
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microorganismos patogênicos. Conforme Caninatto (2003, p. 70): “[...], o esgoto 

produzido por hospitais oferece alto risco à saúde e deve ser cuidadosamente 

afastado para evitar o contato com a população ou com os rios, lagos, represas e 

mares”. 

 A destinação e tratamento dos esgotos é um tema muito importante, por isso, 

tal assunto será discutido mais detalhadamente nos próximos itens deste capítulo. 

 

 

2.4 ÁGUA: FATOR INDISPENSÁVEL. 

 

 

 A água é sem dúvida alguma um fator indispensável para a sobrevivência 

humana. Todos da sociedade necessitam dela diariamente: seja só para satisfazer 

uma demanda biológica, pois o corpo humano não funciona sem água, sendo 

composto de cerca de 70% desta; seja para a realização das mais diversas tarefas, 

como: higiene pessoal, lavar louças, lavar roupas, aguar as plantas, entre outras. O 

fato é que a vida não seria possível sem esse líquido tão precioso, que é a água. 

 Infelizmente, esse tão rico patrimônio do planeta Terra não tem sido cuidado 

com tanto apreço. A Terra é um planeta abundante em água, porém pouca parte da 

água existente na Terra é potável (própria para o consumo humano). Cerca de 97% 

do total da água do planeta Terra é salgada, dos 3% restantes, 2% estão 

congeladas nas calotas polares, restando assim apenas 1% de água potável 

disponível para o consumo humano, o qual está distribuído pelos rios, lagos, lagoas 

e aquiferos subterrâneos (GOMES; MENDES, 2009). 

 Os mananciais de água doce, como os rios e as lagoas estão sendo 

diariamente poluídos por dejetos produzidos pela sociedade. É necessário que haja 

um maior empenho do poder público e também da sociedade para a preservação 

desses mananciais, que são de extrema importância para o bem-estar da 

humanidade. 

 Em um trabalho sobre esgotamento sanitário é impossível não se falar sobre 

a água, pois sem a água não existiria esgoto. Diariamente, em simples atividades 

matinais como tomar banho, escovar os dentes e lavar as mãos, utiliza-se água 

limpa que, simultaneamente, está sendo transformada em esgoto. Conforme 
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CAVINATTO (2003), os esgotos são compostos por 99% de água, e por isso são 

também chamados de resíduos líquidos, despejos ou águas residuárias. 

 O grande problema do esgoto está em coletá-lo completamente, ou seja, de 

toda a população de uma cidade e, principalmente, em tratá-lo, pois os mananciais 

como os rios, as lagoas e lagos, estão sendo continuamente contaminados pelos 

dejetos sanitários produzidos pela sociedade. Em alguns casos, como o da cidade 

de Natal/RN, recorte espacial deste estudo, a contaminação chega a alcançar as 

águas dos lençóis freáticos. 

 Os exemplos de contaminação dos rios por dejetos sanitários são muitos. 

Talvez a situação de contaminação mais conhecida no Brasil, seja o caso do rio 

Tietê, que banha a cidade de São Paulo e é, atualmente, um grande esgoto à céu 

aberto. Em Natal, apenas 32% das residências é servida por um sistema de coleta 

de esgotos, sendo que, segundo dados da Companhia de Águas e Esgotos do Rio 

Grande do Norte (CAERN), apenas 40% desse total passa por algum tipo de 

tratamento, ou seja, o restante do esgoto coletado na cidade (60%) é lançado in 

natura no estuário Potengi-Jundiaí.  

 É urgente a situação da água e também a dos esgotos. São necessários 

maiores investimentos em tratamento das águas residuárias e uma mudança de 

comportamento da sociedade em relação à água. É preciso valorizar mais esse bem 

que tem sido ameaçado, pois sua falta ou o comprometimento da sua qualidade, 

compromete também a qualidade da vida na Terra.  

 

 

2.5 SISTEMA GERAL DE COLETA DE ESGOTOS. 

 

 

Como formas adequadas de destinação dos esgotos, existem as soluções 

individuais e as coletivas. As individuais são basicamente as fossas, sejam elas 

rudimentares (contato direto com o solo), ou as sépticas (construídas com tijolos, 

sem contato direto com o solo). Em ambas, é necessário fazer o esgotamento 

periódico. Tais soluções cumprem o intuito de afastar os dejetos sanitários do 

homem, porém o risco de contaminação do solo é bastante grande, principalmente 

no caso da fossa rudimentar, que não se constitui como a solução mais adequada e, 

sim, como um paliativo.  
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 As soluções coletivas são os sistemas públicos convencional e o condominial. 

Tais sistemas coletam igualmente os esgotos, mas são basicamente diferentes em  

sua estrutura de coleta. O sistema convencional (Figura 1) coleta os esgotos 

diretamente de cada residência, através dos ramais prediais e os recebe no coletor 

que passa pela rua; o condominial (Figura 2) agrega o quarteirão urbano com a 

participação comunitária, formando o condomínio. Assim, a rede coletora básica 

apenas tangencia o quarteirão-condomínio, ao invés de circundá-lo, como no 

sistema convencional (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). 

 Segundo a CAERN, para que seja implantado um sistema condominial é 

necessário que a comunidade participe das reuniões com técnicos da empresa, para 

receberem todas as informações sobre o funcionamento do sistema e assinarem a 

carta de adesão, concordando com a implantação da coleta de esgotos. O sistema 

de esgoto condominial foi implantado pela primeira vez pela CAERN e serve, até 

hoje, como modelo para outras empresas no Brasil e no exterior (CAERN, 2008a). 

 O sistema público convencional é basicamente constituído pelas seguintes 

partes: Ramal Predial : diz respeito aos ramais que transportam os esgotos das 

casas até a rede pública de coleta; Coletor de Esgoto : recebe os esgotos das 

casas e outras edificações, transportando-as aos coletores tronco; Coletor Tronco : 

é a tubulação da rede coletora que recebe apenas contribuição de esgoto de outros 

coletores; Poço de Visita (PV) : São câmaras cuja finalidade é permitir a inspeção e 

limpeza da rede; Estação Elevatória de Esgotos : Eleva os esgotos para um nível 

superior (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 
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   Figura 1: Esquema do sistema convencional de coleta de esgotos. 
   Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da CAERN (2008a). 
   Arte: Nivanio Jerônimo Bezerra (2010). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
   Figura 2: Esquema do sistema condominial de coleta de esgotos. 
   Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da CAERN (2008a). 
   Arte: Nivanio Jerônimo Bezerra (2010). 
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Os sistemas de esgotamento sanitário são classificados em dois tipos: o 

sistema unitário e o sistema separador absoluto. No primeiro, a coleta de águas 

pluviais, dos esgotos domésticos e dos dejetos industriais é feita por um único 

coletor. No segundo, o esgoto doméstico e o industrial ficam completamente 

separados das águas pluviais. Este último é o sistema adotado no Brasil 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). 

 Nas cidades dotadas de um sistema completo de esgotamento sanitário, ou 

seja, aquele que coleta e trata os esgotos, existem as Estações de Tratamento de 

Esgotos (ETEs). As ETEs são feitas para receber os dejetos produzidos em uma 

cidade e tratá-los adequadamente. Só então é possível lançar as águas residuárias, 

já tratadas, novamente no meio ambiente. Conforme o Ministério da Saúde (2006):  

 
 

a finalidade da ETE é a de remover os poluentes dos esgotos, os quais 
viriam causar uma deterioração da qualidade dos cursos d’água. Um sistema 
de esgotamento sanitário só pode ser considerado completo se incluir a 
etapa de tratamento. 

 
 

  As ETEs devem ser projetadas de acordo com as características da cidade, 

observando-se dados como: o número de habitantes e as atividades econômicas da 

cidade. No projeto de uma ETE, é necessário que sempre se considere o percentual 

de crescimento populacional da cidade. Caso não se observe esse importante dado 

na sua construção, ela não conseguirá dar conta da demanda de esgotos 

produzidos pela população, no futuro. 

 As ETEs são projetadas comumente para receber os esgotos domésticos, 

hospitalares e industriais, que não contenham resíduos tóxicos. As indústrias, que 

formam subprodutos altamente poluentes, são obrigadas a possuir um sistema 

adequado para removê-los antes de lançar os esgotos no meio ambiente 

(CAVINATTO, 2003). Segundo Dias (2009), o tratamento dos esgotos costuma ser 

classificado em vários níveis: preliminar, primário, secundário e terciário, sendo que: 

 

O tratamento preliminar objetiva apenas a remoção dos sólidos grosseiros, 
enquanto o tratamento primário visa à remoção de sólidos sedimentáveis e, 
em decorrência, parte da matéria orgânica. Em ambos predominam os 
mecanismos físicos de remoção de poluentes. Já no tratamento secundário, 
no qual predominam mecanismos biológicos, o objetivo é principalmente a 
remoção de matéria orgânica e eventualmente nutrientes (nitrogênio e 
fósforo). O tratamento terciário objetiva a remoção de poluentes específicos 
(usualmente tóxicos ou compostos não biodegradáveis) ou ainda, a remoção 
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complementar de poluentes não suficientemente removidos no tratamento 
secundário (VON SPERLING, 2004, p. 249 apud DIAS, 2009). 
 

 
 Após todo o processo de coleta e tratamento dos esgotos, existe ainda uma 

última etapa: disposição final. Geralmente os esgotos tratados são lançados em 

corpos d’água como rios e mares, porém, podem também ser aplicados no solo. Em 

ambos os casos é importante levar em conta os poluentes, que eventualmente ainda 

se encontram presentes nesses esgotos tratados, como agentes patogênicos e 

metais pesados (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

 Durante a pesquisa de campo deste estudo, foram visitadas a Estação de 

Tratamento de Esgoto (Figuras 3, 4 e 5 ) e a Estação e Tratamento de Água (ETA) 

do município paulista de Franca. Esse município possui 100% do seu esgoto 

coletado e tratado5. Todo o processo, desde a chegada dos esgotos até a saída das 

águas residuárias já tratadas, é completamente automatizado e controlado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 O município de Franca/SP está sendo citado neste trabalho, por ser um exemplo na área do 
saneamento, principalmente, no que tange ao esgotamento sanitário, tema do estudo em tela. O 
referido município coleta e trata 100% dos seus esgotos. Fato este comprovado em visita de campo 
feita em agosto de 2009. 
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 Figura 3: Esquema da Estação de Tratamento de Esgotos de Franca/SP. 
 Fonte: A autora (2009).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4: Tanque de Aeração.  
 Fonte: A autora (2009).  
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Figura 5: Decantador Secundário. 
Fonte: A autora (2009).  
 
 

Existem também as lagoas de estabilização como opções de tratamento dos 

esgotos coletados em uma cidade. Essas lagoas são classificadas de acordo com a 

forma como a matéria orgânica é estabilizada, que ocorre através de dois processos 

bioquímicos: a oxidação aeróbia6; e a digestão anaeróbia7. Esses dois processos 

resultam em lagoas anaeróbias, facultativas e de maturação. As lagoas de 

estabilização podem também ser classificadas de acordo com a chegada do esgoto: 

as lagoas primárias recebem o esgoto bruto; e lagoas secundárias recebem efluente 

de uma lagoa primária (VALE, 2007). 

Nas lagoas de estabilização do tipo anaeróbia ocorre um processo biológico 

que não requer a penetração de luz. Esse tipo de lagoa recebe altas concentrações 

de matéria orgânica e, normalmente, é usada como nível de tratamento primário das 

                                                 
6 A oxidação aeróbia é um processo microbiológico realizado por bactérias aeróbias (bactérias que 
necessitam de oxigênio) ou facultativas que metabolizam a matéria orgânica, convertendo-as em 
produtos finais estáveis (VALE, 2006).  
 
7 A digestão anaeróbia é um processo microbiológico que ocorre na ausência de oxigênio molecular, 
onde há uma interação entre os microorganismos e os substrato, e pode ser interpretada como um 
processo de dois estágios, realizados por dois tipos distintos de bactérias, nos quais os resíduos 
orgânicos complexos podem  ser biologicamente convertidos em metano e outros produtos (VALE, 
2006. 
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águas residuárias. Os seus efluentes precisam passar por um tratamento 

complementar. Nas lagoas facultativas, ocorrem simultaneamente os processos de 

fermentação anaeróbia, oxidação aeróbia e redução fotossintética. Tais lagoas 

apresentam uma zona aeróbia na parte superior, uma zona anaeróbia no fundo e 

uma zona facultativa entre as duas zonas anteriores. Esse tipo de lagoa poder ser 

primária ou secundária. Por outro lado, as lagoas de maturação recebem efluentes 

já tratados, principalmente de lagoas facultativas, tendo como principal objetivo 

reduzir os organismos patogênicos a níveis aceitáveis, além de reduzir matéria 

orgânica e nutrientes solúveis (VALE, 2007). 

 Conforme Silva e Mara (1979) apud Vale (2007, p. 30) “é considerada uma 

falha de engenharia a construção de sistema de tratamento de águas residuárias 

constituído por uma única lagoa de estabilização, com objetivo da remoção de 

patógenos”. Portanto, é interessante ressaltar que a eficiência dessas lagoas de 

estabilização acontece quando elas funcionam em série. 

 

 

2.6 FOSSAS SÉPTICAS, FOSSAS RUDIMENTARES E OUTROS ESCOADOUROS. 

 

 

Quanto ao saneamento, a realidade brasileira e dos demais países em 

desenvolvimento é bem precária, considerando que a população tem crescido 

consideravelmente nos últimos anos e as cidades têm sofrido um processo de 

“inchaço”. A população cresce de forma exorbitante e os administradores públicos, 

na maioria dos casos, não conseguem dotar totalmente as cidades de infraestruturas 

básicas, como é o caso do esgotamento sanitário.  

Diante dessa realidade sociopolítica, resta à população adotar outras 

alternativas para esgotar e tratar seus dejetos sanitários. Entre as alternativas 

encontra-se a instalação e utilização adequadas das fossas sépticas ou tanques 

sépticos, as quais são alternativas individuais para o tratamento dos esgotos 

domésticos.  É interessante a ressalva de “instalação e utilização adequadas”, pois 

muitas vezes estas ocorrem de forma inadequada, comprometendo a eficiência do 

sistema, dando-se apenas a coleta e armazenamento dos dejetos sanitários nesses 

recipientes. 
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Tecnicamente as fossas sépticas são alternativas de tratamento individuais, 

porém, como citado anteriormente, isso nem sempre ocorre. Conforme Andrade 

Neto et al (1999) apud Ratis (2009), as fossas ou tanques sépticos possuem todas 

as suas paredes impermeabilizadas, de modo que se promova o acúmulo do esgoto 

por um determinado tempo. A função das fossas sépticas é reter em seu interior os 

dejetos sanitários, ocasionando assim, a decantação dos sólidos e a remoção do 

material que flutua naturalmente. Durante essa retenção dos dejetos ocorre um 

processo de alterações bioquímicas, que os transformam em substâncias mais 

simples. 

 Quando se trata de construção de sistemas de tratamento de esgotos 

individuais, nesse caso as fossas sépticas, há uma solução específica para cada 

caso. A forma mais adequada para instalação das fossas sépticas é que estas sejam 

complementadas com o uso de sistemas como, o filtro anaeróbico seguido de um 

sumidouro (Figura 6), ou valas de filtração (Figura 7). Esse filtro anaeróbico deve ter 

as mesmas dimensões da fossa e ser impermeabilizado. A água, que sai da fossa, 

chega por baixo, atravessa uma tampa de concreto cheia de pequenos furos, passa 

por uma camada de brita e, finalmente, sai para o sumidouro, o qual não é 

impermeabilizado e onde a água é absorvida pelo solo. Nos sistemas 

acompanhados de valas de filtração a água, que sai da fossa, passa por um cano 

furado, atravessa uma camada de areia e, ainda, passa por uma camada de brita, 

de onde já pode ir diretamente para o solo (CATEP, 2009). 
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Figura 6: Modelo de uma fossa séptica complementada com filtro anaeróbio e sumidouro. 
Fonte: Elaborado a partir da descrição da CATEP (2009). 
Arte: Nivanio Jerônimo Bezerra (2010). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7: Modelo de uma fossa séptica com saída de valas de infiltração. 
Fonte: Elaborado a partir da descrição da CATEP (2009). 
Arte: Nivanio Jerônimo Bezerra (2010). 
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As fossas rudimentares ou fossas negras (Figura 8), também são uma 

solução individual de esgotamento sanitário. Tal solução tem o intuito de afastar os 

dejetos sanitários do homem, porém o risco de contaminação do solo é grande, pois 

diferentemente da fossa ou tanque séptico, a fossa rudimentar não é totalmente 

revestida, sendo facilmente permeada pelas águas residuárias nela lançadas. 

 Essa alternativa de esgotamento sanitário é bastante utilizada, principalmente 

em áreas mais pobres, pois muitos não têm condições financeiras para a construção 

de uma fossa séptica bem equipada. 

 As fossas rudimentares normalmente são construídas com paredes de tijolos 

e o fundo é de areia, caracterizando a sua permeabilidade. Conforme Ratis (2009): 

“normalmente não possui dispositivo de saída de efluente tratado para o sumidouro 

como os tanques sépticos, no entanto verifica-se casos de ocorrência. [...], neste 

caso, se dá depois de anos de infiltração quando o solo ao redor da fossa esta 

colmatado”. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 8: Modelo de uma fossa rudimentar.  
     Fonte: Elaboração própria. 
     Arte: Nivanio Jerônimo Bezerra (2010). 
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Quando não é utilizada nenhuma das soluções anteriores para o esgotamento 

dos dejetos sanitários, normalmente, eles são lançados diretamente em corpos 

d’água, como rios, lagos e lagoas. 

Essa realidade se aplica à parcela menos favorecida da sociedade, que 

muitas vezes está instalada em comunidades carentes localizadas nas periferias das 

cidades. Nesses casos, o esgotamento do vaso sanitário e de toda a água servida 

produzida nas residências é canalizado diretamente para o local mais próximo sem 

nenhum tipo de tratamento ou sequer armazenamento. 

Existe também uma situação mais precária ainda: a de pessoas que não 

possuem banheiro ou vaso sanitário em suas moradias. Nesse caso, as 

necessidades fisiológicas são feitas diretamente no solo ou em corpos d’água; o que 

prejudica diretamente o meio ambiente. As pessoas submetidas a esse quadro de 

extrema insalubridade são prejudicadas em questões de saúde e são também 

feridas em sua dignidade, por estarem expostas a uma situação desfavorável e 

prejudicial em todos os aspectos. 

 

 

2.7 GESTÃO PÚBLICA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

 

 No que concerne à gestão pública dos serviços de saneamento, existe uma 

responsabilidade hierárquica a ser seguida. Os recursos destinados aos serviços de 

saneamento são provenientes do Ministério das Cidades e mais especificamente da 

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA). A missão do Ministério das 

Cidades é combater as desigualdades sociais, transformando as cidades em 

espaços mais humanizados, ampliando o acesso da população à moradia, ao 

saneamento e ao transporte.  

Compete a esse Ministério a responsabilidade de tratar da política de 

desenvolvimento urbano e das políticas setoriais de habitação, saneamento 

ambiental, transporte urbano e trânsito. Através da Caixa Econômica Federal, 

operadora dos recursos, o Ministério trabalha de forma articulada e solidária com os 

estados e municípios, além dos movimentos sociais, organizações não 

governamentais, setores privados e demais segmentos da sociedade (MINISTÉRIO 

DAS CIDADES, 2010a). 
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A Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental tem como missão assegurar 

à população os direitos fundamentais de acesso aos serviços de saneamento de 

forma a proporcionar um ambiente salubre. A sua meta é promover o avanço desses 

serviços de saneamento no menor prazo possível. Para tanto a Secretaria Nacional 

de Saneamento Ambiental adota dois eixos de atuação: planejamento e identificação 

de novas fontes de financiamento. No que tange à responsabilidade dos repasses 

de investimentos para os serviços de saneamento, fica sobe a responsabilidade do 

Ministério das Cidades os municípios com uma população superior a 50 mil 

habitantes. Os municípios de menor porte são atendidos pelo Ministério da Saúde 

por meio da FUNASA (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2010b). 

Cabe ao governo estadual ou às companhias responsáveis pelos serviços de 

saneamento, o requerimento de recursos junto à União para aplicação nessa área. 

No caso de Natal, a companhia responsável é a CAERN. Portanto, os recursos para 

a realização de obras de esgotamento sanitário na cidade, podem ser solicitados 

pelo governo estadual ou diretamente pela CAERN. 

O município de Natal atua nesses assuntos concernentes ao saneamento por 

meio da Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Município do 

Natal (ARSBAN). Compete a este órgão a tarefa de regular as atividades de 

saneamento ambiental no município de Natal por meio de fiscalização, 

monitoramento e autuação. A ARSBAN atua também como uma espécie de 

ouvidoria, recebendo denúncias e reclamações por parte da população 

concernentes às atividades reguladas. Ainda no âmbito municipal existem o 

Conselho Municipal de Saneamento Básico (COMSAB), que participa ativamente da 

elaboração e execução da política municipal de saneamento e, as Associações dos 

Usuários dos Serviços de Saneamento Ambiental (ASSUSSAS), entidades não 

governamentais criadas a partir do interesse da população e apoiadas pela 

ARSBAN, as quais têm o intuito de buscar melhorias no saneamento e discutir 

melhorias na qualidade de vida das comunidades (ARSBAN, 2011).  

A ARSBAN desenvolve, também, um Projeto de Educação Sanitária e 

Ambiental (PROGESA) nas escolas do município de Natal. Este projeto foi 

implantado em 2004 e visa desenvolver ações de formação de agentes 

multiplicadores em educação sanitária e ambiental, por meio da aprendizagem sobre 

o tema da gestão participativa da prestação de serviços de saneamento (ARSBAN, 

2006).  
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O desenvolvimento de projetos, que visem esclarecer e educar a sociedade à 

cerca das questões sanitárias e ambientais, é muito importante para conservação 

ambiental e também para a melhoria da qualidade de vida. 

Meio Ambiente é uma temática que tem despertado, nos últimos anos, muito 

interesse em diversos setores da sociedade, tais como: governos, empresas e 

sociedade civil. A questão é que esses interesses, em sua maioria, vêm 

acompanhados de segundas intenções, ou seja, a preocupação com o meio 

ambiente nada mais é do que a preocupação com os seus próprios interesses. 

 Os governos, na maioria das vezes, se não sempre, preocupam-se em 

cumprir metas pré-determinadas por organismos internacionais, para não perderem 

investimentos. As empresas, por sua vez, não agem de forma diferente, a 

preocupação é a mesma, cumprir metas de cunho ambiental para receberem 

incentivos fiscais dos governos. Falta à maior parte da sociedade civil uma 

consciência ambiental, e uma pequena parcela desta, que demonstra uma certa 

preocupação com o meio ambiente, normalmente o faz porque importa-se primeiro 

com sua qualidade de vida, que depende de um meio ambiente sadio. 

 Segundo Mendonça (2004) a importância que tem sido dada, atualmente, a 

temática do meio ambiente ocorre devido a inúmeros fatores, dentre os quais está o 

caos da qualidade de vida da população, ocasionado pela considerável degradação 

do meio ambiente, que compromete, por exemplo, a qualidade da água e do ar. 

 Certamente, o importante é que o meio seja bem cuidado, independente das 

questões que levam a sociedade a fazê-lo. Porém, é importante, também, que a 

sociedade como um todo, aprenda a cuidar do meio ambiente por respeito a sua 

essência. 

A educação ambiental deve ser encarada também como um processo de 

educação política. Conforme Pelicioni (2004, p. 473): 

 
 

a educação ambiental é fundamental na obtenção dos objetivos e metas 
estabelecidos para uma adequada gestão ambiental, em qualquer 
localidade. A eficiência da gestão de uma área urbana ou rural é 
determinada pelo grau de educação da população local.  
 
 

É necessário que a sociedade tome consciência de que o êxito da gestão 

pública depende também da sua participação, pois a mesma é também um dos 

atores que determinam os usos do território. Como cita Rochefort (2008), quando o 
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habitante é esclarecido sobre os problemas que lhe atingem, ele pode tornar-se um 

grande aliado que ajudará a diminuir os custos, pois sua contribuição culminará em 

uma política melhor elaborada. Além disso, o ato de participar diretamente dessas 

questões da gestão pública, dá ao cidadão a impressão de estar integrado na 

sociedade. 

Quando se trata de saneamento, por exemplo, é sabido que a população tem 

um grande desconhecimento do assunto. Entender qual a importância de serviços 

de infraestrutura, como o esgotamento sanitário, tema deste estudo, colabora 

também para o bom funcionamento do sistema. 

O levantamento dos problemas de ordem sanitária ajuda no momento da 

elaboração de planos para solucioná-los. Os Planos Diretores das cidades, por 

exemplo, devem conter planos específicos para as áreas do saneamento, e para 

isso, é necessário que se elabore um levantamento das infraestruturas já existentes 

apresentando suas vulnerabilidades e as possíveis soluções para os problemas 

encontrados. Nesse momento pode ser configurado o planejamento participativo, 

onde a população é consultada e passa a influenciar na condução da gestão pública. 

É importante reiterar que os planejamentos por si só não resolverão as 

questões urbanas e ambientais se o espaço não for compreendido em sua 

totalidade. Conforme Almeida et al (1999): 

 
 

O espaço físico é o reflexo não apenas dos processos naturais, como 
também das contradições da sociedade, na medida em que são os 
interesses sócio-econômicos os determinantes das formas de apropriação e 
exploração do espaço. 
 
 

Os usos do território se manifestam exatamente por meio dessas diferentes 

formas de apropriação e exploração do mesmo. Esses usos são dimensionados, 

parcialmente, pela gestão do território. Atualmente, a gestão pública tem tomado o 

rumo da gestão participativa, onde a participação da sociedade possibilita uma 

interferência direta na gestão pública. Essa relação mais direta entre o Estado e a 

população resulta numa maior eficiência das ações governamentais. Para Rochefort 

(2008): 

 
 

A administração dos negócios urbanos não repousa mais sobre uma 
simples aplicação de regras elaboradas no nível do poder central; não se 
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trata também de uma simples ‘direção de empresa’ efetuada por decisores 
independentes; trata-se de uma maneira original de gerenciar os recursos 
econômicos e sociais da cidade por um poder que não surgiu de uma 
simples estrutura autorizada, mas de uma relação social entre diversos 
grupos de atores públicos e privados. Ela é comumente designada pelo 
termo ‘governabilidade’. 

 
 
A governabilidade se dá pela interação de diversos atores. A gestão pública 

do esgotamento sanitário, por exemplo, passa por questões de ordem política, onde 

devem ser respeitadas as hierarquias institucionais, como também por participação 

social, seja por meio de conselhos, associações ou de organizações não 

governamentais. No que concerne à gestão pública, principalmente de serviços de 

infraestruturas como o saneamento básico, a educação ambiental deve estar 

sempre presente. 
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Natal e o Sanitarismo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Escritório Saturnino de Brito (1939). 
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3 NATAL E O SANITARISMO 

 

Neste capítulo é feita uma breve apresentação do recorte espacial do 

trabalho, a cidade de Natal, expondo alguns dos seus aspectos sociais e naturais, 

pois é importante conhecer a história do recorte com o qual se está trabalhando. Por 

isso, nesta parte do trabalho, apresenta-se também um breve histórico de Natal, 

enfocando os seus primórdios. 

Todo o capítulo 3 mostra a história de Natal no contexto sanitário, buscando 

como objetivo o resgate histórico do processo de povoamento e de crescimento 

urbano da cidade, fazendo um paralelo com as implementações das ações 

sanitárias nela ocorridas.  

O período abordado estende-se da segunda metade do século XIX, quando 

surgem as primeiras leis de ordem higienista, até 1968, quando se dá o fim da 

atuação do Escritório Saturnino de Brito à frente dos serviços de saneamento de 

Natal e do Estado do Rio Grande do Norte. 

 

 

3.1 ASPECTOS NATURAIS E SOCIAIS DE NATAL. 

 

 

 cidade de Natal/RN (Mapa 1) está localizada no Nordeste do Brasil com as 

coordenadas de 5º 47’ 42” de latitude sul e 35º 12’ 34” de longitude a oeste 

de Greenwich, sendo a capital do Estado do Rio Grande do Norte. Ela é 

politicamente dividida em quatro Regiões Administrativas e possui trinta e seis 

bairros. No Mapa 1, a porção colorida de verde corresponde ao Parque das Dunas, 

a maior reserva ambiental da cidade. Natal encabeça a sua Região Metropolitana, 

seguida dos municípios de: Extremoz, São Gonçalo do Amarante, Ceará-Mirim, 

Parnamirim, Macaíba, São José de Mipibu, Monte Alegre e Nísia Floresta (Semub, 

2009). Mais recentemente foi incluído na Região Metropolitana de Natal o município 

de Vera Cruz8. A população natalense é de 774.230 (contagem da população 2007), 

e seu território se estende em uma área de aproximadamente 170 Km2 (IBGE, 2008) 

 
                                                 
8 O município de Vera Cruz foi inserido na Região Metropolitana de Natal por meio da Lei 
Complementar Estadual 391/09. 

A 
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Mapa 1: Natal – bairros e Regiões Administrativas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fonte de dados: SEMURB (2006) 
Adaptado por Sotero; Paz (2010). 
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Natal é conhecida como a “cidade do sol” por ser ensolarada durante quase o 

ano inteiro. É uma cidade dotada de belezas naturais, conhecida mundialmente 

pelas suas lindas praias e dunas e, com efeito, tem se apresentado como um 

importante roteiro turístico. 

 É uma cidade de clima agradável: a temperatura média gira em torno de 24ºC 

e 30ºC. Os ventos predominantes são os alísios de sudeste, os quais são 

responsáveis pela estação chuvosa compreendida entre os meses de março a julho, 

seguidos dos ventos sul que proporcionam os meses estivais (NUNES, 2000). 

 O município apresenta uma vegetação típica das áreas costeiras, com 

resquícios do que sobrou da mata atlântica, área preservada e conhecida na cidade 

como Parque das Dunas, correspondente à Zona de Proteção Ambiental (ZPA) 02. 

A cidade é banhada pelo estuário do rio Potengi-Jundiaí, onde se encontra uma 

vasta área de manguezais de extrema importância para a biota marinha, pois 

funciona como um berçário do mar. 

 No que tange à sua geologia, Natal é constituída estratigraficamente (da base 

para o topo) por um embasamento cristalino datado do período pré-cambriano, 

sendo sobreposta por depósitos mesozóicos correspondentes à sequência 

infrabarreiras (SEMURB, 2009). A formação barreira, segundo Nunes (2000, p. 16), 

“é constituída por clásticos areno-argilosos, com seixos de quartzo e limonita, 

granulometricamente mal selecionados e afossilíferas de ambiente fluvial”. A 

formação barreiras apresenta sedimentos arenosos com pouca argila, friáveis, 

permeáveis. Em Natal encontram-se dois aquíferos subterrâneos, o aquífero Dunas 

(livre) e o aquífero Barreiras (confinado). Conforme Nunes (2000, p. 18 e 20): 

 

 

Embora a qualidades da água do aqüífero livre, possua excelentes 
condições físico-químicas para o consumo da população, é 
desaconselhável o seu uso doméstico devido a susceptibilidade deste 
aqüífero, em ser contaminado por efluentes sanitários (fossas sépticas), e 
lagoas de captação de águas pluviais, que também recebem esgotos 
domésticos in natura, ligados clandestinamente nas galerias pluviais, que 
por causa da subsuperficialidade do lençol freático está sendo contaminado 
por coliformes fecais, originando-se em ambientes de proliferação de 
bactérias e vírus, gerando riscos de doenças pela poluição hídrica. [...]. 
Estudos hidrogeoquímicos realizados constatou-se que os níveis de nitrato  
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(NO3)
9, encontrados na água do aqüífero Barreiras  vêm aumentado 

constantemente, a cada dia que se perfura um novo poço o nitrato  está 
presente.  
 
 

 Nesta pequena explanação relacionada à geologia de Natal, já se apresenta 

parte do problema discutido neste trabalho. Trata-se da falta de esgotamento 

sanitário na cidade aliada à sua geologia que, por ter características de 

permeabilidade, favorece a infiltração de componentes poluidores no solo e gera um 

problema de ordem pública: a contaminação do lençol freático por nitrato, 

preocupando toda a população em relação à qualidade da água que se está 

consumindo. 

 A partir da década de 1940, Natal passou por um intenso processo de 

urbanização devido aos investimentos feitos na cidade. Esses investimentos 

estavam relacionados à Segunda Grande Guerra Mundial porque, nesse período, a 

cidade foi escolhida como ponto de apoio para as tropas americanas. Foram 

construídas a Base Aérea, a Base Naval e uma estrada asfaltada ligando Natal a 

Parnamirim, que atualmente é uma das principais avenidas de Natal: a Senador 

Salgado Filho. Conforme relata Costa (2000, p. 4): 

 
 

Este fato contribuiu para provocar modificações significativas no processo de 
(re)produção do espaço urbano, através de um conjunto de intervenções e 
alterações na estrutura física da cidade, pois o contingente populacional que 
aqui chegou, passou a exigir melhores condições de habitabilidade. 

 
 
  Desde então a cidade cresceu expressivamente. Na década de 1960, iniciam-

se as construções dos primeiros conjuntos habitacionais da cidade, sendo que, o 

auge dessas construções ocorreu na década de 1970, dando uma nova 

configuração ao seu espaço urbano. Segundo Cunha (1987), no período 

correspondente entre as décadas de 1960 e 1980, houve um crescimento 

populacional em Natal de cerca de 165%. 

                                                 
9 “O nitrato é um radical químico derivado de fezes humanas que, após um determinado tempo, a 
matéria orgânica é transformada em amônia, depois em nitrito e por último em nitrato o qual infiltra-se 
no solo poluindo o mesmo. Por ser solúvel na água o nitrato se infiltra no solo chegando a 
profundidades já constatadas, superiores a 100 metros poluindo o lençol freático [...]. Segundo a 
Organização da Mundial da Saúde (OMS), o limite máximo determinado para consumo humano da 
água com nitrato é de 45 miligramas por litro, mesmo assim a água está contaminada” (NUNES, 
2000, p. 20). 
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 Diante do fenômeno do crescimento urbano e populacional, alguns problemas 

de infraestrutura foram agravados porque o poder público não acompanhou tal 

crescimento nas cidades, nem conseguiu prover a ideal infraestrutura para toda a 

população de forma equitativa. Um importante exemplo dessa constatação é o caso 

do esgotamento sanitário em Natal que, atualmente, cobre apenas 32% (CAERN, 

2008b) (Anexo A) do território da cidade com seu sistema de coleta. Essa situação 

se deve à falta de implementação de políticas voltadas para tal fim. 

A ausência e deficiência do esgotamento sanitário trazem sérios problemas 

para a saúde da população e também afetam a qualidade do meio ambiente, 

causando problemas tais como: a contaminação do lençol freático, dos leitos dos 

rios, e também a transmissão de doenças por veiculação hídrica, como a cólera, 

doenças de pele, esquistossomose, entre outras. 

Como citado anteriormente, Natal tem enfrentado um grave problema 

decorrente da ausência do serviço de esgotamento sanitário, que é a contaminação 

do seu lençol freático por nitrato. É importante lembrar ainda que esse não é um 

problema unicamente de Natal, mas também das cidades circunvizinhas, que fazem 

parte da sua Região Metropolitana (RMN).  

Outro problema que Natal tem enfrentado decorrente da escassez do 

esgotamento sanitário é o comprometimento da balneabilidade das águas de suas 

praias10. O problema ocorre pelo fato de que, em alguns pontos de sua orla 

marítima, o esgoto é lançado à céu aberto diretamente nas praias. Também por falta 

de fiscalização, existem ligações clandestinas de esgotos no sistema de drenagem 

que deságua em alguns pontos das praias e as contamina. Esse quadro é 

extremamente desfavorável para os banhistas, que passam a ter as áreas de banho 

reduzidas em função de problemas com o esgotamento sanitário da cidade.  

   Essa situação das praias prejudica um dos mais importantes setores 

econômicos da cidade, que é o turismo. Todos esses problemas de ordem ambiental 

são nocivos à cidade de forma extrema, pois atinge diretamente sua população e 

                                                 
10 O Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), em 
parceria com a Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do 
Norte (FUNCERN) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 
(IFRN) desenvolve um projeto de Estudo de Balneabilidade das Praias do Rio Grande do Norte que 
está inserido no Programa Água Viva. A avaliação da balneabilidade das praias em Natal é feita 
semanalmente. Existem variações na quantidade de praias consideradas impróprias para banho. 
Atualmente, apenas a praia de Mãe Luiza apresenta o status de imprópria (IFRN, 2009). 
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alcança também a economia local, levando em consideração que uma das 

atividades econômicas mais importantes da cidade, o turismo, é diretamente afetada 

por essa situação. 

 

 

3.2 NATAL EM SEUS PRIMÓRDIOS. 

 

 

 Apesar de o Brasil ter sido oficialmente descoberto em 1500, foi apenas no 

ano de 1530 que o governo português enviou uma expedição visando realmente a 

ocupação da nova terra. Diante das constantes invasões dos Holandeses e 

Franceses às terras de Vera Cruz, Dom João III (1521 - 1557) toma a decisão de 

colonizá-las através do sistema de capitanias (SILVA, 1990). 

 A capitania que correspondia ao atual território do Rio Grande do Norte foi 

doada a João de Barros e Aires da Cunha. Os franceses mantinham constante 

presença nos arredores da capitania do Rio Grande e o estuário Potengi-Jundiaí 

tornou-se seu ancoradouro. Na tentativa de erradicar a presença francesa, Portugal 

ordenou aos capitão-mores de Pernambuco e da Paraíba, Mascarenhas Homem e 

Feliciano Coelho, a expulsão dos intrusos da foz do estuário Potengi-Jundiaí, feito 

este conseguido após muitos dias de forte luta e duelos ferozes. Em 6 de janeiro de 

1598, iniciou-se a construção de um forte para defesa da capitania. A cidade de 

Natal só veio a ser fundada no dia 25 de dezembro de 1599 (CASCUDO, 1999). 

 Embora Natal seja uma cidade antiga, teve um crescimento urbano e 

populacional muito lento durante seus três primeiros séculos de vida. Segundo 

Cascudo (1999), em fevereiro de 1614, Natal possuía apenas doze casas e, em 

setembro de 1631, eram sessenta. Nas palavras de Luís da Câmara Cascudo, 

 

Os trinta e quatro anos de cidade, 1599 – 1633, foram lentos, difíceis, 
paupérrimos. Interessava ao rei o forte, a situação estratégica, o ponto 
militar de defensão territorial. Raríssimas mulheres brancas. Cidade 
apenas no nome. Uma capelinha de taipa forrada de palhas e os 
moradores viviam espalhados nos sítios ao redor plantando roças, 
caçando, colhendo frutos nos tabuleiros, pouca criação de gado que se 
desenvolveria vertiginosamente a ponto de ter 20.000 cabeças em 1633, e 
as pescarias, de anzol, rede e curral. Havia o sal, colhido nas marinhas do 
outro lado do rio, Igapó, Aldeia Velha, antigas malocas dos potiguares 
(CASCUDO, 1999, p. 58). 
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 Diante desta citação percebe-se o quanto Natal era pequena e como se 

desenvolveu pouco nos seus primeiros anos de vida. Essa lentidão continuou ao 

longo dos anos seguintes. Com a chegada do domínio holandês em 1633, a 

situação da cidade não melhora em nada. Os holandeses mudaram o nome da 

cidade para Nova Amsterdã e a Fortaleza dos Reis Magos recebeu a denominação 

de Castelo de Keulen. Conforme Souza (2008), os holandeses não construíram 

nada de importante para a posteridade, pelo contrário, deixaram um legado de 

exploração e destruição, fato confirmado nas palavras de Cascudo (1999, p. 65), 

que diz: “De todas as terras do Brasil holandês foi a que mais sofreu e menos teve”. 

O domínio holandês no Rio Grande do Norte durou vinte e um anos, de 1633 a 

1654. 

 Natal continuou sendo uma cidade muito pequena e com pouco 

desenvolvimento. Foi somente no século XVIII, conforme Souza (2008), que a 

cidade começou a adquirir uma fisionomia urbana tradicional, com a consolidação 

dos bairros primitivos Cidade Alta e Ribeira, surgindo as primeiras ruas. A partir do 

Século XIX, a paisagem urbana de Natal começou a se transformar com o 

surgimento de vários prédios (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 9: Panorama de Natal. 
    Fonte: Cicco (1920). 
 
 
 
 Diante desse quadro de lentidão, no que diz respeito ao desenvolvimento 

urbano de Natal, pode-se imaginar a situação sanitária da cidade nos seus três 

primeiros séculos de vida. 
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Em Natal, assim como nas demais cidades da época colonial no Brasil, a 

população enfrentava sérios problemas de ordem sanitária. A cidade tinha precárias 

condições de higiene, as quais eram agravadas pela total ausência de serviços de 

infraestrutura. Dentro desse contexto, não é surpresa o fato de que constantes 

epidemias acometiam a cidade. Em 1855, meados do século XIX, Natal não 

dispunha de serviços de infraestrutura urbana ou qualquer outro tipo de 

saneamento. Conforme Ferreira et al (2008, p. 51) “Os dejetos eram lançados nas 

próprias vias e a população se abastecia de águas vindas de fontes e cacimbas sem 

tratamento ou purificação. Esses fatores, segundo os médicos da época, não só 

favoreciam a disseminação das doenças como também as originavam”. 

Nesse mesmo sentido, Souza (2008, p. 67) ressalta que: “Desde as origens 

de Natal até o último quartel do século XIX, a população natalense tomava água de 

rio, cacimba ou de lagoa. [...] O abastecimento era feito com água carregada em 

lata, na cabeça, [...] ”. O primeiro serviço de água encanada só surgiu no ano de 

1882, como relata Cascudo (1999, p. 304): 

 

Em 1882 o presidente da Câmara Municipal, Francisco Gomes da Rocha 
Fagundes, contratou o serviço d’água encanada com Filipe Leinhardt, 
dinamarquês. Uma lei provincial de 24 de junho desse 1882 aprovou o 
contrato, por vinte e cinco anos. Os canos foram aparecendo e correndo por 
debaixo da terra e apareceram as primeiras penas d’água, cinco mil-réis 
mensais, com alguns litros d’água, exceto aos domingos. [...]. Leinhardt fizera 
grandes coletores d’água, cacimbões como lhes chamava o povo. Pela 
Ribeira, no cruzamento de certas ruas, erguiam-se chafarizes, com torneiras 
reluzentes. Eram pontos de concentração popular, empregadas, vendeiros, 
vagabundos, e a venda d’água a domicílio criou o Canequeiro, robusto, 
alegre, enchendo o canecão, vaso de flandres oblongo, e indo vendê-lo a 
cem réis nas casas que não podiam manter uma pena d’água nem mesmo 
meia pena d’água. O serviço d’água passou para outras mãos até que o 
Governo do Estado, em benefício da população, retomou o 
abastecimento em 1920. 
 
 

 Os sérios problemas de ordem sanitária na capital eram agravados pela 

migração da população interiorana, que deixava suas cidades fugindo da seca. Com 

o aumento da população, os problemas na capital também aumentavam. 

 No que tange à forma como era feito o afastamento dos dejetos sanitários na 

época, pode-se considerar o que diz Cavinatto (2003): 

 

Seguindo os costumes europeus da época, mesmo as casas mais 
sofisticadas aqui no Brasil eram construídas sem sanitários. Escravos 
recolhiam potes de barricas cheios de fezes e levavam até os rios, onde 
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eram lavados para serem novamente utilizados. As condições de saúde 
nos centros urbanos eram piores que as do campo e continuaram a se 
deteriorar. Entre 1830 e 1840 ressurgiram epidemias de cólera e tifo. 

 
 
 Levando-se em consideração que Natal era uma cidade com características 

de atraso urbano e lenta em seu crescimento e desenvolvimento, acredita-se que 

sua realidade aplica-se a tal descrição. Essa realidade pode ser confirmada pelo 

relato de Januário Cicco que, em 1920, falava de situações em que a população 

natalense, por falta de uma rede coletora de esgotos, drenava as suas águas 

servidas e encaminhavam suas instalações sanitárias para o estuário Potengi-

Jundiaí. Fato este que promovia um quadro de grande insalubridade na cidade, 

comprometendo consideravelmente a saúde da população. 

 

 

3.3 A MOBILIZAÇÃO HIGIENISTA E SANITÁRIA EM NATAL. 

 

 

Neste tópico do trabalho, serão destacadas algumas das principais ações de 

ordem higienista, que começaram a ordenar as ações sanitárias da cidade, com o 

objetivo de melhorar o seu quadro de insalubridade e tentar atenuar os problemas 

de saúde pública causados pelas más condições de saneamento na cidade. 

Começam a surgir leis que ordenam as ações higienistas em Natal.  

A mobilização em prol da melhora da sua qualidade sanitária é marcada 

também pela criação do primeiro hospital e do cemitério, entre outras ações que 

beneficiaram diretamente a população. 

A partir da década de 1920, as ações sanitárias passam a ser mais efetivas 

com a criação da Comissão de Saneamento de Natal e a elaboração e execução de 

importantes projetos de expansão urbana da cidade. 

 

 

3.3.1 Surgem as primeiras leis de ordem higienista na cidade (1850 – 1919). 

 

 

 A preocupação com as condições de higiene da cidade não se restringia às 

questões sanitárias. Tudo o que poderia causar mal estar à saúde da população 
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entrava no rol das ações higienistas. Exemplo disso foi a criação de um cemitério 

para os mortos da cidade11, o qual foi erguido em uma área que, na época, 

encontrava-se distante do perímetro urbano de Natal, na área que corresponde 

atualmente ao bairro do Alecrim. Com essa medida foi possível acabar com os 

enterros que eram realizados, anteriormente, dentro ou ao redor das igrejas, como 

descreve Cascudo (1999, p. 263): 

 

O presidente Bernardo de Passos pensou em construir um cemitério. E o fez. 
A Resolução nº 323, de 2 de agosto de 1855, autorizava a quantia de dois 
contos de réis. Natal não sabia o que era um cemitério. Enterrava-se o 
cadáver dentro das igrejas, ao redor delas ou do cruzeiro. A matriz de Nossa 
Senhora d’ Apresentação ergue-se sobre uma base de ossadas humanas, 
sepultadas durante séculos. Na igreja do Rosário enterravam os escravos e 
os mortos na forca por ordem da Lei. Em volta das igrejas o povo dizia que a 
terra era também sagrada. Enterrar no sagrado era sepultar dentro das 
igrejas. 

  
 
 Esse mesmo presidente Bernardo de Passos mandou erguer também o 

Lazareto e o Hospital da Caridade, este último situado na rua que se chamou da 

Misericórdia (Figura 10). Essas duas obras foram importantes nas ações higienistas, 

pois o Hospital da Caridade atendia indigentes, doentes, pobres e presos, evitando 

que estes ficassem ao léu nas ruas da cidade. Já o Lazareto da Piedade, segundo 

Ferreira et al (2008, p. 52): ficava “distante também do centro da cidade e do 

convívio dos habitantes sãos. Situava-se em uma região próxima ao cemitério do 

Alecrim e se destinava tanto para o abrigo de ‘loucos’ quanto para o isolamento de 

coléricos e variolosos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
11 Havia outro cemitério destinado ao sepultamento dos estrangeiros e daqueles que não eram 
católicos, conhecido como o Cemitério dos Ingleses, que ficava localizado no outro lado do estuário 
Potengi-Jundiaí, perto da praia da Redinha (CASCUDO, 1999). 
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   Figura 10: Localização dos primeiros equipamentos de assistência coletiva  
   na cidade de Natal. 
   Fonte: Ferreira et al (2008) adaptado pela autora. 

 

 

 O Hospital da Caridade foi criado pela Lei nº 335, em 10 de setembro de 

1855. Conforme Ferreira et al (2008, p. 52): “Tratava-se de uma antiga casa, de 

pequenas dimensões, situada na Cidade Alta”. Nessa época, o Hospital da Caridade 
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se caracterizava mais como um abrigo do que como um hospital, pois suas 

condições de trabalho eram precárias. 

 Esse hospital foi extinto em 1906, durante o Governo de Tavares de Lira 

(Figura 11). Em 1909, Alberto Maranhão (Figura 12) durante o seu segundo Governo 

(1908 - 1913), por meio do decreto nº 205, de 21 de agosto, reorganizou os serviços 

de Higiene Pública e reabriu o hospital. Desta vez, ele foi inaugurado em 09 de 

setembro de 1909, com dezoito leitos, sob a direção do médico Januário Cicco. As 

instalações do hospital se davam numa antiga residência de veraneio do 

Governador Alberto Maranhão e recebeu o nome de Hospital Juvino Barreto12 

(Figuras 13 e 14). Atualmente funciona no mesmo local o Hospital Universitário 

Onofre Lopes (CASCUDO, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Segundo Souza (2008), a história deste hospital remonta ao início do século XX. Souza (2008) cita 
que o extremo norte do Monte Petrópolis era propriedade do industrial Juvino Barreto, que com seu 
falecimento passou a pertencer aos seus herdeiros, entre eles Alberto Maranhão (genro). Foram 
construídas, nesta área, casas de veraneio da família. Porém, antes de assumir o segundo mandato 
como governador do Estado (1908 - 1913), Alberto Maranhão vendeu a sua casa de veraneio ao 
capitalista Aureliano Medeiros por Dez contos de réis. Depois que assumiu o governo do Estado, 
comprou a referida casa, para nela construir o novo hospital da cidade (SOUZA (2008, p. 392)). 

  
Figura 11: Augusto Tavares de Lyra  
(1872 - 1958). 
Fonte: Cardoso (2000). 
 

Figura 12: Alberto  Frederico de 
Albuquerque Maranhão (1872 - 1944). 
Fonte: Cardoso (2000). 
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  Figura 14: Vista geral do Hospital de caridade Juvino Barreto. 
  Fonte: Cicco (1920). 
 

 
Figura 13: Juvino  César Paes Barreto  (1847 - 1901). 

      Fonte: Cardoso (2000). 
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Natal nessa época enfrentava doenças como a febre amarela, que surgiu na 

cidade em 1850, seguida de uma epidemia de febres intermitentes, em 1854, e da 

peste da cólera-morbo, em fins de 1855 (CASCUDO, 1999). Todas essas doenças 

estão diretamente relacionadas com a situação sanitária que a cidade vivenciava 

naquele momento. Observando o relato, citado por Cascudo (1999, p. 209, 210), do 

chefe de polícia, Dr. Joaquim Tavares da Costa Miranda, em relatório de 

30/11/1878, percebe-se a realidade sanitária a que Natal estava submetida: 

 

A Cidade Alta estava em condições idênticas à Ribeira: as ruas estavam 
pejadas de lixo; nas praças mais importantes, faziam despejos à noite, e 
defecavam durante o dia abrigados sob um docel de verdura, que por toda 
parte polulavam; lugares havia em que a exalação era tão fétida de modo a 
incomodar aos transeuntes; em certas áreas havia arbustos da altura de dois 
metros, à noite agachados sob estas capoeiras se ostentava a libertinagem, 
asquerosa e sórdida. 
 
 

 Com vistas a amenizar essa situação, durante o mandato do Governador 

Pedro Velho de Albuquerque Maranhão (Figura 15), surge uma lei para ordenar e 

regular a higienização da cidade: a Lei nº 14, de 11 de junho de 1892, que criou no 

Estado uma repartição sanitária com a denominação de “Inspectoria de Hygiene 

Publica”. Essa repartição tinha sua sede na capital do Estado e era dirigida por um 

inspetor tirado dentre os médicos graduados pelas faculdades da União, o qual era 

de livre nomeação do Governador. Tal repartição funcionava no edifício do Hospital 

da Caridade. Esse Hospital passou a ter como diretor o Inspetor de Higiene, sendo 

os serviços clínicos de suas enfermarias efetuados por ele e por um ajudante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Pedro Velho de Albuquerque Maranhão 
(1856 - 1907). 
Fonte: Cardoso (2000). 
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 O Artigo 12º do primeiro capítulo da Lei nº 14, de 11 de junho de 1892, 

discorre sobre as competências da repartição de higiene: 

 

a) O estudo das questões relativas à Higiene Pública do Estado; 
b) A fiscalização do saneamento das localidades das habitações; 
c) O estudo dos meios práticos de prevenir, atenuar ou debelar as moléstias 

endêmicas, epidemias e transmissíveis por contágio aos homens e aos 
animais; 

d) A organização, direção e distribuição de socorros de assistência pública em 
épocas de epidemia; 

e) A direção e propagação do serviço de vacinação contra a varíola, a hidrofobia 
e a febre amarela; 

f) A indicação de melhoramentos sanitários em benefício da população; 
g) A inspeção das escolas, repartições públicas, fábricas, estabelecimentos de 

empresas, oficinas, hospitais, lazaretos, hospícios, prisões, quartéis, 
estabelecimentos de caridade e beneficência, arsenais, asilos e quaisquer 
habitações coletivas, públicas ou particulares; 

h) A fiscalização do exercício da medicina e da farmácia; 
i) A organização de estatísticas demógrafo-sanitárias; 
j) A fiscalização dos trabalhos de utilidade pública, dos cemitérios, e de todas 

as construções públicas e particulares que possam comprometer os 
interesses da saúde pública (RIO GRANDE DO NORTE, 1896a, p. 25 - 27). 

 
 
 Observando as atribuições da Inspetoria de Higiene Pública, percebe-se que 

tal repartição tinha um caráter profilático e assumia a responsabilidade de fiscalizar 

as condições sanitárias da cidade. Cabia a ela a realização de estudos relacionados 

à higiene e saneamento com o propósito de prevenir doenças e melhorar a situação 

sanitária, porém não estava incluída em suas competências a realização de obras 

públicas de saneamento. 

O Decreto nº 24, de 22 de maio de 1893, estabelece algumas observações 

referentes à Inspetoria de Higiene Pública. No entanto, tais observações não 

modificam a atuação da Inspetoria, apenas acrescentam algumas 

responsabilidades, que cabiam especificamente ao médico Inspetor e ao médico 

ajudante. Vale lembrar também que a Inspetoria tinha o poder de aplicar multas 

àqueles que desobedecessem às normas sanitárias impostas por tal repartição (RIO 

GRANDE DO NORTE, 1896b, p. 255). 

Diante das ações ministradas pela Inspetoria de Higiene Pública, as 

condições sanitárias da cidade tiveram uma melhora, porém com muito ainda por 

fazer. Em uma Mensagem dirigida ao Congresso Legislativo, o então Governador 

Pedro Velho de Albuquerque Maranhão analisou as condições sanitárias da cidade: 
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Pena é que a capital, cujo clima é excellente, esteja desprovida dos mais 
comesinhos beneficios que os modernos progressos da hygiene publica e da 
engenharia sanitaria proporcionam aos centros populosos: o abastecimento 
d’agua que possuímos não offerece a abundancia e, [...], a boa qualidade 
que são para desejar; não temos exgotos, e só agora se ensaiam os serviços 
de arborisação e limpeza (RIO GRANDE DO NORTE, 1895, p. 2). 

 

 

Como citado na Mensagem de Pedro Velho, a situação sanitária de Natal 

nessa época não era nada animadora. A cidade necessitava de sérias e rápidas 

melhorias nas condições de infraestrutura urbana para que houvesse uma mudança 

considerável no quadro sanitário.  

Um dos problemas da época, que causava um quadro de insalubridade na 

cidade, era a situação da Praça da República (atual Praça Augusto Severo), que era 

transformada em um alagado pelas águas pluviais e o fluxo das marés, sendo 

apontada por muitos como foco de infecção. Na tentativa de solucionar este 

problema, no dia 28 de novembro de 1896, através da Lei nº 83, foi autorizado um 

crédito extraordinário de 20:000$000 (vinte contos de réis), dos quais 10:000$000 

(dez contos de réis) deveriam auxiliar a Intendência Municipal nas despesas com as 

obras de drenagem e aterro da Praça da República (FERREIRA et al, 2008, p. 57). 

Desde o Governo de Pedro Velho (1892-1896) havia ideias de expandir o 

espaço urbano de Natal, porém foi somente em 1901, no Governo de Alberto 

Maranhão (1900-1904), durante a administração do Intendente Municipal Joaquim 

Manoel Teixeira de Moura, que “foi proposta a primeira intervenção sistematizada no 

espaço urbano de Natal, a partir da Resolução nº 55, de 30 de dezembro de 1901, 

que criava o terceiro bairro da cidade, denominado Cidade Nova” (FERREIRA et al, 

2008, p. 61). As demarcações e alinhamento das ruas da Cidade Nova (atual 

Petrópolis e Tirol) começaram em 1901 e foram feitas por Jeremias Pinheiro da 

Câmara. Porém, em 1903, foi contratado o agrimensor italiano Antônio Polidrelli, 

através da Resolução nº 78, de 25 de julho, para coordenar a fase de 

complementação e conclusão da Cidade Nova. Segundo Cascudo (1999), em 1904 

já estava concluído seu máster-plan. No projeto, as ruas da Cidade Nova formavam 

um tabuleiro de xadrez (Figura 16).  
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Figura 16: Natal e o bairro de Cidade Nova. 
Fonte: Ferreira et al (2008). 
 
 

O surgimento desse novo bairro representava um espaço planejado para 

atender aos anseios da elite potiguar. Fato este comentado por Santos (1998, p.45) 

apud Ferreira et al (2008, p. 64) quando diz que: 

 

A Cidade Nova constituiu uma dupla solução para o desejo de auto-
segregação das classes dominantes locais. Por um lado, superaria o antigo 
desenho irregular originário da cidade colonial onde as classes sociais 
conviviam, praticamente, no mesmo espaço ou guardando uma certa 
contigüidade. Por outro lado, serviria como refúgio, onde as classes 
dominantes poderiam se proteger do contato com as péssimas condições 
ambientais e das epidemias que, então, grassavam pela cidade. 

 
 

A Cidade Nova conservou até hoje o ideário das classes dominantes que a 

conceberam, o de auto-segregação, pois esse bairro foi criado para atender aos 

anseios da elite natalense da época, que almejava melhores condições de 

salubridade e organização urbana. Atualmente, a Cidade Nova se constitui de dois 

bairros, Petrópolis e Tirol, os quais são considerados elitizados e de alto valor 

imobiliário. É nítido nesse exemplo que o uso do território se dá também por ações 

políticas. Como citado anteriormente, a criação de um novo bairro na cidade, foi 

importantíssimo para o seu crescimento urbano, porém tal ação política tinha como 
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pano de fundo a satisfação dos desejos de uma pequena parcela da sociedade da 

cidade. 

Em 1908, através do Decreto nº 177 de 22 de abril, foi organizada uma 

comissão encarregada de levantar a carta cadastral de Natal e a carta topográfica 

do Estado. Essa carta cadastral era de extrema importância, pois detalhava a cidade 

com os seus três bairros (Ribeira, Cidade Alta e Cidade Nova) e serviria de base 

para a realização das futuras obras de melhoramentos urbanos. 

A situação sanitária em Natal nessa época já havia melhorado, levando-se em 

consideração o seu estado sanitário anterior, porém ainda estava distante de se 

alcançar o ideal de infraestrutura pública voltada ao saneamento da cidade. 

Em 1909, durante o segundo governo de Alberto Maranhão (1908 - 1913) foi 

autorizado um empréstimo, através da Lei nº 270, de 18 de novembro. Esse 

empréstimo poderia ser interno ou externo, até a quantia de cinco mil contos de réis 

ou trezentas e cinquenta mil libras esterlinas, e seria aplicado em obras de 

saneamento da capital e em outras obras de reconhecida utilidade pública (RIO 

GRANDE DO NORTE, 1910, p. 4). 

Logo após o Governo de Alberto Maranhão, Joaquim Ferreira Chaves assume 

a administração do Estado do Rio Grande do Norte (Figura 17), e governou por dois 

mandatos (1914 - 1920). Nesse período, verificou-se uma certa continuidade no que 

diz respeito às obras públicas e aos serviços de saúde coletiva. Os administradores 

consideravam que a cidade se encontrava em boas condições sanitárias devido às 

obras de higiene executadas no espaço urbano de Natal. Conforme Ferreira at al 

(2008), o então Governador Ferreira Chaves reconhecia a falta de um dos mais 

importantes serviços de saneamento para atingir um quadro de salubridade 

satisfatório na cidade: 

 

[...] sendo exacto que dispomos de abastecimento d’água relativamente 
abundante e, não sendo descurado o serviço de limpesa publica, falta-nos 
um dos mais importantes d’aquelles elementos – uma rêde de exgotos, [...] 
(RIO GRANDE DO NORTE, 1914, p. 23 apud FERREIRA et al, 2008, p. 74). 

 

 

 Percebe-se no discurso do então Governador do Estado, Joaquim Ferreira 

Chaves que, em meados da segunda década do século XX, a cidade de Natal não 

dispunha de rede de esgotos. Como já foi descrito anteriormente, as ações para 
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tornar Natal uma cidade salubre eram de cunho higienista e se baseavam em 

intervenções governamentais, que nem sempre foram efetivas. O saneamento 

básico em Natal, nesse período, resumia-se aos precários serviços de 

abastecimento de água, limpeza urbana e prescrições sanitárias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Figura 17: Joaquim Ferreira Chaves 
                                   Fonte: GOVERNADORES ... (2010). 
 

 

3.3.2 Iniciam-se as ações sanitárias efetivas (1920  – 1934). 

 

 

 

Em 1920, foi publicado um importante 

livro que trata sobre as condições de 

salubridade da cidade de Natal na visão de 

um médico local, Januário Cicco. Tal livro foi 

intitulado “Como se hygienizaria Natal: 

algumas considerações sobre o seu 

saneamento” (Figura 18). 

 
 
 

                                                               Figura 18: Livro “Como se hygienizaria Natal”                                                                     
                                                               Fonte: Cicco (1920). 
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Januário Cicco (Figura 19), além de 

médico era, nesse período, o inspetor de 

saúde do porto de Natal e também chefe 

das Clínicas do Hospital da Caridade Juvino 

Barreto. Como médico e cidadão, sempre 

esteve preocupado com as condições 

sanitárias da cidade e descreveu nesse 

livro: os problemas de saneamento da 

cidade, as enfermidades que 

frequentemente acometiam os seus 

moradores e também lançou sugestões 

para a resolução, ou pelo menos atenuação, 

de alguns desses problemas. 

 

 

 

Cicco descreve a topografia da cidade de Natal e a sua geografia médica. Ele 

começa falando que Natal é a cidade mais saudável do norte do Brasil, por causa 

das suas agradáveis características naturais, tais como: insolação, ventos, clima e 

localização, porém a cidade sofre por falta de infraestrutura. 

Nessa obra, Cicco divide a área urbana de Natal em duas partes: Cidade 

Baixa e Cidade Alta. A primeira compreende o bairro da Ribeira e um lugarejo de 

operários e pescadores, conhecido por Rocas. Já a Cidade Alta se estende da 

Cidade Nova (Petrópolis e Tirol) ao Alecrim13. Este último se desdobra em Boa Vista, 

Baixa da Belleza e Refoles. Conforme Cicco (1920, p. 8): 

 

Em plenas ruas do Alecrim, cercado pelas habitações, está o Cemitério de 
Natal, de edade secular e improprio, pela saturação, de exercer a funcção 
bíblica de reverter em pó o envolucro da alma do peccador. A uns 200 
metros da Cidade dos Mortos ficam as fontes de abastecimento d’água à 
população de toda Natal. Entre o cemitério e estas fontes se installou a Boa 
Vista, bairro ou rua exclusivamente de operários e onde não ha água 
canalizada e a materia excretada é lançada à flor do solo numa orgia de 
attentados à vida colletiva, pelo ar e pela água. Afóra estes bairros ha 

                                                 
13 A Cidade Alta nesta época se estendia desde a praça André de Albuquerque, onde foi fundada a 
cidade em 1599, e onde localizava-se o antigo centro de Natal, envolvendo Petrópolis e Tirol, até a 
praça Pedro Velho, avenidas até Hermes da Fonseca (CASCUDO, 1999). 

 

Figura 19: Januário Cicco (1881 - 1952) 
Fonte: Cardoso (2000). 
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pequenos grupos de casas por além, habitações esparsas, com o mesmo 
systema de vida sanitária. 

 

 

Pela descrição feita por Cicco, é possível imaginar a situação de precariedade 

sanitária dos habitantes desse bairro da cidade, o qual era habitado em sua maioria 

pela camada menos abastada da população natalense. É nítido o perigo de 

contaminação da água utilizada pela população, em decorrência da proximidade das 

fontes de abastecimento com o cemitério que, segundo Cicco, vivia uma situação de 

saturação. Some-se a isso, o fato de não existir um sistema de coleta e tratamento 

de esgotos, obrigando a população a lançar os dejetos sanitários na própria rua, 

como citado anteriormente. 

Em contrapartida, os bairros da Cidade Nova (Petrópolis e Tirol) são pouco 

habitados e possuem como moradores a camada mais favorecida da população de 

Natal. Conforme Cicco (1920), os habitantes desses dois bairros são pessoas que, 

em sua maioria, se esforçam pela segurança sanitária da localidade, onde 

raramente é necessária a presença do médico. 

A Ribeira é um bairro comercial que fica à margem do estuário Potengi-

Jundiaí e tem como um grande problema a falta de drenagem na lagoa do Jacob14 

(Figura 20). Por falta de galerias, produzia um grande acúmulo de águas 

transbordando e inundando as suas imediações, de maneira a se tornar intransitável 

e paralisando o movimento na parte baixa de Natal pelo inverno. Nas Rocas (Figura 

21), a situação é semelhante, onde as águas pluviais também se acumulam, 

transformando coleções líquidas em viveiros de mosquitos com as suas tristes 

consequências à saúde da pequena cidade operária (CICCO, 1920). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Localizava-se na parte leste do bairro da Ribeira, junto a encosta que sobe para Petrópolis. Era 
uma larga superfície de plano inferior ao restante da cidade, formando uma bacia de grande 
capacidade e extensão, onde se coletava as águas pluviais. Porém, apesar das suas grandes 
dimensões, era insuficiente para comportar o volume de águas proveniente da Cidade Alta (Cicco, 
1920). 
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  Figura 20: A Lagoa do Jacob. 
  Fonte: Cicco (1920). 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 21: Um trecho das Rocas. 
  Fonte: Cicco (1920). 
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 Para Cicco (1920), o problema de drenagem nas Rocas poderia ser resolvido 

com facilidade, até mesmo em função da sua topografia, pois as Rocas ficava 

situada sobre as dunas; bastava o aterramento e nivelamento com as próprias 

areias das colinas. 

 Quanto à Cidade Alta, não se encontravam tantos problemas como nas 

demais áreas da cidade. O trecho correspondente à Cidade Nova (Petrópolis e Tirol) 

era considerado por Cicco, o mais saudável de Natal. Tal área sofre com problemas 

sanitários, assim como os demais bairros da cidade, pela falta de infraestrutura 

adequada, porém por ter sido planejada, essa área se sobressai às demais, 

apresentado características como: ruas largas e planejadas, sem travessas, solo 

arenoso e ruas dispostas de forma à favorecer a circulação dos ventos dominantes.  

Separando a Cidade Alta do bairro do Alecrim, encontra-se uma forte 

declividade onde fica a lagoa do Baldo (Figura 22). Essa lagoa era mantida por 

algumas nascentes próximas e era utilizada pela população para a realização das 

mais diversas tarefas, como: lavar roupas; tomar banho; dar banho em animais; etc. 

Nessas proximidades ficava o matadouro da cidade (Figura 23) que, conforme Cicco 

(1920), além de ficar dentro da cidade, não apresentava as condições de higiene 

necessárias a estabelecimentos dessa natureza. Outro fator prejudicial à salubridade 

nesse bairro e na cidade é a localização do forno do lixo (Figura 24), situado dentro 

da cidade, próximo ao matadouro15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Cicco (1920) cita que o matadouro fica um pouco além do Passo da Pátria, dentro da cidade. 
Quanto ao lixo, este era incinerado pela Empresa Tracção, Força e Luz, contratada pelo Governo. “E 
por um acerto de medidas hygienicas, o forno está ao lado lixo, o Matadouro junto delle, e a cidade 
recostada às duas preciosidades de Natal” (CICCO, 1920, p. 30). 
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  Figura 22: O Baldo. 
  Fonte: Cicco (1920). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 23: Antigo matadouro de Natal. 
 Fonte: Cicco (1920) 
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Figura 24: Antigo forno de lixo de Natal. 
Fonte: Cicco (1920). 
 
 
 Havia ainda na cidade outra localidade, que perdura até os dias atuais com 

grande parte das características de insalubridade do passado, o Passo da Pátria16 

(Figura 25). Era um bairro de operários e de pequeno comércio. Conforme Cicco 

(1920, p. 11), suas “condições de vida se opõem a qualquer prosperidade. De 

habitações humidas, baixas, sob cujos tectos vivem promiscuamente e em excesso 

os seus moradores”. O Passo da Pátria era também uma área onde havia 

plantações de capim e criação de porcos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Esta localidade passou, recentemente, por melhoramentos de ordem urbana, atenuando, em parte, 
os problemas locais. Porém, ainda há muito que fazer no âmbito socioambiental para proporcionar 
mais dignidade aos moradores da área. 
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  Figura 25: Passo da Pátria. 
  Fonte: Cicco (1920). 
 

 

 Em um trecho do seu trabalho, Cicco aborda um problema que perdura, 

atualmente, em grande parte da cidade de Natal. Ele mencionou a situação das 

fossas nos bairros da Ribeira e Cidade Alta: 

 

Aggravando o estado sanitario da Ribeira, ha em todas as habitações o 
systema de fossas inestanques17, abertas, servindo em sua maioria para o 
despejo da materia excretada, e à medida que terminam a sua tarefa lhes 
succedem tantas quantas permitir a area do terreno, chegando-se a 
construir fossas nas ruas e avenidas, como acontece na Cidade Alta 
(CICCO, 1920, p. 25). 

 
 
 A existência dessas fossas, dispostas nas condições citadas por Cicco, 

comprometia consideravelmente as condições sanitárias da população. Porém, com 

a cidade crescendo e sem haver um sistema de coleta e tratamento de esgotos, 

restava à população a busca de outras alternativas. Certamente a construção 

dessas fossas não era a alternativa mais adequada, mas talvez fosse a que 

estivesse disponível à população natalense naquele momento. O próprio Cicco 

                                                 
17 Fossas inestanques são aquelas que estão em contato direto com o solo. 
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(1920) coloca que tantos males poderiam ser evitados com a existência de uma rede 

coletora de esgotos. 

 No decorrer do seu livro “Como se hygienizaria Natal”, Cicco relata as 

condições sanitárias da cidade destacando bairro por bairro. No tópico “Topographia 

de Natal e sua Geographia Medica”, ele cita detalhadamente as condições das 

localidades da cidade (Quadro 2). 

 

Quadro 2: Problemas e soluções sanitárias em Natal na visão de Januário 
Cicco. 
 

ZONAS PROBLEMAS SOLUÇÕES 

 

 

Rocas 

- Terrenos acidentados 

provocando acúmulo de 

águas; 

- Fossas inestanques. 

- Terraplanagem dos 

terrenos favorecendo uma 

drenagem natural; 

- Construção de fossas 

estanques. 

 

 

 

 

 

 

Ribeira 

- Bairro edificado em 

oposição as correntes dos 

ventos dominantes; 

- Ruas estreitas e 

irregulares; 

- Problemas com a 

drenagem de águas 

pluviais (Lagoa do Jacob); 

- Fossas inestanques; 

Cacimbas d’água sem 

proteção; 

- Presença de vacarias, 

estábulos e cocheiras 

próximos das habitações. 

- Terraplanagem nos 

terrenos que se inundam 

e aterramento da Lagoa 

do Jacob; 

- Construção de fossas 

estanques e 

impermeabilização dos 

pisos das habitações; 

- Maior rigor na inspeção 

sanitária para solucionar o 

problema das cacimbas, 

vacarias, e estábulos 

próximos às habitações. 

 

 

 

Cidade Alta 

- Fossas inestanques; 

- Matadouro; 

- Lixão; 

- Águas servidas nos 

- Construção da rede de 

esgotos (Aliás solução 

para toda cidade); 

- Retirada dos 
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quintais; 

- Passo da Pátria; 

- Más condições do 

mercado público. 

equipamentos insalubres 

como o matadouro e o 

forno do lixo; 

- Regulamentação da 

construção de habitações; 

- Limitação do número de 

mercadores e visitas das 

autoridades sanitárias ao 

mercado público. 

 

Alecrim 

- Fossas inestanques (às 

vezes pequenas cavas); 

- Saturação do cemitério; 

- Construção de fossas 

estanques; 

- Construção de um novo 

cemitério mais distante da 

urbs. 

Cidade Nova (Petrópolis e 

Tirol)18 

- Presença de fossas 

inestanques; 

 - Lagoa Manoel Felippe. 

- Construção de uma rede 

coletora de esgotos; 

- Aterramento da Lagoa 

Manoel Felippe. 

Fonte: Cicco (1920). Adaptado pela Autora (2010).  
 

 

 Observando as informações mencionadas pelo médico Januário Cicco, pode-

se perceber que, dentre as soluções apresentadas para os problemas sanitários de 

Natal, a principal era a construção de uma rede coletora de esgotos. O livro de Cicco 

do qual foram retiradas estas informações, foi publicado em 1920, ou seja, descrevia 

a situação sanitária que prevalecia na cidade até essa data. Conforme Cicco (1920. 

p. 27): “a tantos males evitáveis só a rêde de esgôto da cidade daria remedio 

efficacissimo”, já nessa época era solicitado veementemente, pelo médico, um 

serviço de esgotos para a cidade para que, juntamente com outras medidas, a 

salubridade da cidade pudesse ser garantida. 

                                                 
18  Embora Cicco (1920) cite a Cidade Nova como sendo a área mais saudável de Natal, ela sofria 
com um problema que era presente em toda cidade: a falta de uma rede coletora de esgotos. 
Januário Cicco defendia que para o quadro sanitário de Natal melhorar era indispensável a 
construção de uma rede de esgotos. 
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Embora nas duas primeiras décadas do século XX tenha havido algumas 

propostas para a melhoria das condições sanitárias em Natal, foi somente na 

década de 1920 que as ações concernentes à situação sanitária da cidade 

começaram a ganhar corpo, conforme se observa na explanação de Ferreira et al 

(2008, p. 77): 

 

O período de 1920 a 1935 é marcado pelo início da sistematização dessas 
ações, agora de uma forma global, preventiva e, sobretudo, técnica e 
científica. A engenharia ganhava espaço no campo das transformações 
promovidas na cidade, refletindo uma transferência de competência 
também verificada em todo o país. Os engenheiros passaram a elaborar os 
primeiros estudos técnicos (análises geofísicas e levantamento de fontes 
de abastecimento d’água) que embasariam as propostas de saneamento 
iniciadas nesse momento e concretizadas nos anos subseqüentes. 

 
 
 No ano de 1924, através do Decreto de nº 231, de 26 de abril, foi criada a 

Comissão de Saneamento de Natal (CSN), a qual era responsável pelos estudos 

técnicos com o objetivo de melhorar as condições sanitárias na cidade. O 

responsável por essa Comissão era o engenheiro Henrique de Novaes que, no 

mesmo ano, formulou o “Plano Geral de Obras de Saneamento de Natal”. O Art. 1º 

desse Decreto cita as funções da Comissão de Saneamento de Natal: 

 

a) estudar, projectar, installar e organizar todos os serviços de 
abastecimento d’agua, esgotos domiciliares e pluviaes do municipio da 
Capital e de outros que se queiram aproveitar do auxilio do Estado para 
os mesmo fins; 

b) estudar e projectar, a ampliação da cidade, dando os alinhamentos 
respectivos e fornecendo ao Thesouro do Estado e ao município os 
dados technicos para a venda e aforamento dos terrenos de 
propriedade do Estado ou do Municipio; 

c) organizar o cadastro da cidade; 
d) estudar e projectar obras outras que lhe forem ordenadas pelo governo 

do Estado, e requisitadas pelos municipios a criterio do governador 
(RIO GRANDE DO NORTE, 1924a, p. 95). 

 
 

Em 1924, o Estado era administrado pelo governador José Augusto Bezerra 

de Medeiros e foi ele que contratou o engenheiro Henrique de Novaes para tomar a 

frente dos serviços de saneamento da cidade, assumindo a responsabilidade pela 

Comissão de Saneamento de Natal. 

 

Não querendo emprehender obras que não tivessem sido aconselhadas 
por estudos serios e meditados, convidei o notavel engenheiro brasileiro, 
Sr, Dr. Henrique de Novaes, a quem o Rio Grande do Norte já devia 
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serviços sem conta, para examinar as condições especiaes de nossa 
capital e traçar-lhe a rota a seguir, para que Ella se torne uma cidade das 
mais saudáveis do norte do Brasil, como as condições naturaes 
evidentemente tornam possivel e realizavel (RIO GRANDE DO NORTE, 
1924b, p. 32). 

 
 

O engenheiro Henrique de Novaes chefiava os estudos da Comissão e 

elaborava os projetos necessários. Foi Henrique de Novaes que elaborou, em 1924, 

os projetos para o abastecimento de água e execução de uma rede de esgotos para 

Natal. Ferreira et al (2008), em seu livro “Natal uma cidade sã e bela”, nomeia os 

projetos elaborados por Henrique de Novaes como “Plano Geral das Obras de 

Saneamento de Natal”. 

No que tange ao esgotamento, foco principal deste trabalho, Ferreira et al 

(2008), cita que foi elaborado um projeto, executado parcialmente entre 1925 e 

1926, fazendo apenas a drenagem das águas pluviais na Ribeira. 

 A partir de então, desencadearam-se eventos importantes para o 

planejamento da cidade e o seu saneamento. Pode-se destacar como um importante 

marco da história urbana de Natal o “Plano Geral de Sistematização” (Figura 26), 

projetado pelo arquiteto Giacomo Palumbo (Figura 27) no ano de 1929, que se 

preocupava, entre outras coisas, com a pavimentação das ruas, drenagem e limpeza 

públicas e embelezamento da cidade. Segundo Dantas (1998) apud Ferreira et al 

(2008, p. 111), esse Plano preocupava-se também em “sistematizar suas 

realizações em um plano urbanístico que ordenasse a ocupação, expansão e 

reforma de Natal, seguindo os últimos preceitos do urbanismo”. Foi nesse período 

de mudanças urbanísticas em Natal, que o forno de lixo, citado anteriormente, foi 

substituído por celas autodepuradoras que convertiam o lixo em adubo. 

O arquiteto responsável pelo Plano, Giácomo Palumbo, tinha como propósito 

a expansão da malha viária idealizada para a Cidade Nova no início do século XX. 

Tinha também a intenção de zonear a cidade atribuindo funções específicas a cada 

área da cidade. Nesse Plano, a cidade ficaria dividida em: bairro comercial (Ribeira), 

bairro residencial (Petrópolis e Tirol), bairro jardim (hoje bairro de Santos Reis), 

bairro operário e zona administrativa (DANTAS, 1998 apud FERREIRA et al, 2008). 
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Figura 26: Plano Geral de Sistematização da cidade de Natal. 
Fonte: Miranda (1981). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                         
 
 
 

                                           Figura 27: Giácomo Palumbo (1891 - 1966). 
                                                      Fonte: Miranda (1981).                                                                     
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Com a Revolução de 1930, o Estado passa a ser administrado por governos 

provisórios. O governo ficava então a cargo dos Interventores Federais, que eram 

nomeados pelo presidente da República. Apesar da descontinuidade política, as 

obras de melhoramentos urbanos e o saneamento em particular, não foram 

interrompidas (FERREIRA et al (2008). 

Em 1934, durante a administração do então 

Interventor do Estado Antônio José de Melo e 

Sousa (Figura 28), por meio do Decreto nº 673, 

de 14 de julho do mesmo ano, foi aprovado um 

crédito especial no valor de 600:000$000 

(seiscentos contos de réis) para o início das 

obras de abastecimento d’água e de esgotos 

da capital. O Art. 2º desse Decreto informa que 

tais serviços serão executados pelo Estado, no 

que tange à parte administrativa. A parte 

técnica ficará sob a responsabilidade de  uma 

empresa especialista na área que será 

contratada pelo governo (RIO GRANDE DO 

NORTE, 1934, p. 37).                  

 

 

3.4 ATUAÇÃO DO ESCRITÓRIO SATURNINO DE BRITO EM NATAL (1935 – 1968) 

 

 

Reconhecido pelas suas obras, o Engenheiro Francisco Saturnino Rodrigues 

de Brito (Figura 29) foi um expoente na área da engenharia sanitária. Nascido no 

estado do Rio de Janeiro, no ano de 1864, formou-se em Engenharia Civil no ano de 

1886 pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro (FERREIRA et al (2008). 

Saturnino de Brito foi convidado diversas vezes para atuar na administração 

pública, em função da sua reconhecida competência técnica, porém recusava os 

convites, pois preferia trabalhar por conta própria e com liberdade de ação. A sua 

carreira começou em 1887 e perdurou até o ano de seu falecimento em 1929. 

Durante esse período, Saturnino de Brito trabalhou em projetos de diversas cidades 

(Figura 30). Era contratado pela administração pública e exercia diversas atividades, 

Figura 28: Antônio José de Melo e 
Sousa. 
Fonte: GOVERNADORES ... (2010). 
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desde estudos para estradas de ferro até projetos de saneamento (FERREIRA et al, 

2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                    Figura 29: Francisco Saturnino de Rodrigues Brito (1864 - 1929). 
                    Fonte: Revista D.A.E. (1964) apud Dantas (2003). 
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Figura 30: Obras realizadas por Saturnino de Brito em vida.  
Fonte: Ferreira et al (2003). 
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Em 1920, após 30 anos de muito trabalho e acúmulo de experiências, 

Saturnino de Brito funda um Escritório de Engenharia Civil e Sanitária Francisco 

Saturnino de Brito. Tal Escritório tinha como objetivo a prestação de serviços de 

consultoria, projetos e construção de obras de saneamento e engenharia hidráulica, 

e administração e fiscalização de obras. As atividades que o Escritório se propunha 

a realizar foram estabelecidas em uma circular de fundação, que expunha os 

encargos e funções concernentes ao Escritório, como também as esferas não 

condizentes com o mesmo. 

 

Encarrega-se de: 
Pareceres sobre projectos e serviços 
Instrucções e especificações para execução de trabalhos públicos e 
particulares 
Estudos de campo, plantas e projectos; desenhos e copias 
Direcção e fiscalização da execução de trabalhos 
Fiscalização do Fornecimento de materiaes, no paiz e no estrangeiro 
Servir como consultor technico de repartições públicas federaes, estadoaes 
ou municipaes e nas obras de interesse geral executadas por empresas 
nacionaes e estrangeiras. 
 
Não se encarrega de: 
Construcções por empreitada 
Commercio em geral 
Representações lucrativas de fornecedores ou fabricantes de materiais e 
machinismo 
Animar ou explorar inventos privilegiados (ESCRITÓRIO SATURNINO DE 
BRITO (19__) apud DANTAS, 2003, p. 62). 

 
 

Sob o comando de Saturnino de Brito, o Escritório participou de diversas 

obras pelo Brasil à fora, tais como: Governo do Estado do Paraná (1920); Governo 

do Estado do Rio Grande do Sul (1920 - 1929); Prefeitura Municipal de Uberaba 

(1920); Governo do Estado da Paraíba (1922 - 1924); Prefeitura do Distrito Federal 

(1922); Governo do Estado de Sergipe (1923 - 1926); Prefeitura Municipal de São 

Paulo (1924 - 1926); Governo do Estado do Rio de Janeiro (1925 - 1929); Governo 

do Estado da Bahia (1926); Prefeitura Municipal de Poços de Caldas (1927); 

Prefeitura Municipal de Pelotas (1927 – 1930); Governo do Estado de Minas Gerais 

(1928) (DANTAS, 2003). 

 Em 1929, durante uma inspeção de obras na cidade de Pelotas, Saturnino de 

Brito veio a falecer. Após esse fato, assume a administração do Escritório o seu 

filho, também engenheiro, Saturnino de Brito Filho (Figura 31). Essa mudança não 

alterou os procedimentos administrativos e técnicos-projetuais; apenas o nome da 
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empresa foi redefinido, passando à Escritório Saturnino de Brito (ESB) (DANTAS, 

2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figura 31: Saturnino de Brito Filho (1899 - 1977). 
                    Fonte: Revista D.A.E. (1964) apud Dantas (2003).  
 

 

 Saturnino de Brito Filho nasceu em 1899, no Estado do Rio de Janeiro. Assim 

como o pai, ele também era Engenheiro. Formou-se na Escola de Ouro Preto, 

diplomando-se em Engenharia Civil e de Minas, em 1923. Quando assumiu a 
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direção do Escritório, Saturnino de Brito Filho se comprometeu em seguir os ideais 

que orientavam as propostas de seu pai, dizendo: 

 

Queremos significar que a matéria de sua vida constituirá para nós o mais 
poderoso estímulo para prosseguir na diretriz certa que fixou e prolongar 
através do tempo a elevada iniciativa que tomou em benefício do 
aperfeiçoamento das nossas cidades e da saúde de nossas populações 
(ESCRITÓRIO SATURNINO DE BRITO (19__) apud FERREIRA et al,  
2008, p. 133). 

  
 
 Administrando o Escritório, Saturnino de Brito Filho deu continuidade às obras 

do pai e realizou muitos trabalhos junto às administrações estaduais e municipais, 

atendendo entre as décadas de 1930 e 1940 governos tais como: Governo do 

Estado da Bahia (fins de 1929 - 1936); Governo do Estado de Pernambuco (1930 – 

1931 e 1933 - 1936); Governo do Estado do Rio de Janeiro (1938 – 1940 em diante); 

Prefeitura Municipal de Poços de Caldas (1933 - 1936); Governo do Estado do Rio 

Grande do Norte (1934 – 1939, e 1939 em diante); Prefeitura Municipal de Itabuna 

(1934 - 1937); Cia. Industrial Piraí (1934 e 1940); Governo do Estado da Paraíba 

(1936 - 1938); Governo Federal (1936 - 1937); Departamento das Municipalidades 

de São Paulo (1938 - 1939); Prefeitura Municipal de Maceió (1938 - 1939); Prefeitura 

Municipal de Campo Grande (1938 - 1940); Governo do Estado do Ceará (1939 em 

diante); Prefeitura Municipal de Petrópolis (1940); Cia. Águas Termais de S. Pedro, 

Estado de São Paulo (1939 em diante); Governo do Estado do Amazonas (1941); 

Governo do Estado do Piauí (1941); Prefeitura Municipal de Parnaíba (1941); 

Prefeitura Municipal de Campo Maior (1941); além de outros trabalhos menores 

(ESCRITÓRIO SATURNINO DE BRITO (19__) apud FERREIRA et al (2008, p. 133)). 

 Pouco antes da contratação do Escritório Saturnino de Brito pelo Governo do 

Estado do Rio Grande do Norte, foi reativada por meio do Decreto nº 823, de 26 de 

abril de 1935, a Comissão de Saneamento de Natal, que havia sido criada 

originalmente em 1924, porém foi extinta alguns anos depois. A Comissão de 

Saneamento de Natal foi novamente instituída com o objetivo de:  

 

a) Estudar, projectar e organizar todos os serviços de abastecimento de 
águas e esgotos sanitários da Capital do Estado. 

b) Administrar technicamente e dirigir a construção das novas obras de 
saneamento, constantes dos projectos que forem approvados pelo 
Governo. 
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c) Adquirir pelo custo real, por compra, concorrência administractiva e 
contractos, os materiaes necessários à execução dessas obras (RIO 
GRANDE DO NORTE, 1935a, p. 50-51). 

 
 
 A Comissão de Saneamento de Natal deveria ser dirigida por um escritório 

especializado na área. Assim, pelo decreto nº 844, de 24 de maio de 1935, na 

gestão do Interventor Federal Mário Câmara, foi contratado o Escritório Saturnino de 

Brito que ficaria responsável pela Comissão e também pelos projetos e execuções 

de obras, e demais serviços de saneamento da cidade (RIO GRANDE DO NORTE, 

1935b, p. 89-99). 

 Conforme Ferreira et al (2008), embora o Escritório Saturnino de Brito tenha 

sido contratado na gestão de Mário Câmara (Figura 32), foi somente na 

administração de Raphael Fernandes Gurjão (Figura 33), no governo do Estado, e 

Gentil Ferreira na prefeitura de Natal, que se efetivou o início das obras de 

saneamento na cidade, em janeiro de 1936. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ainda em 1935, no governo de Mário Câmara, por meio do decreto nº 850, de 

7 de junho do mesmo ano, foi depositado no Banco do Brasil as importâncias dos 

créditos abertos para as obras de saneamento em Natal. O Art. 2º desse decreto 

destaca que só poderá ser retirada qualquer quantia dessa conta com fins 

  

Figura 32: Mário  Leopoldo Pereira da 
Câmara  (1891 - 1967). 
Fonte: Cardoso (2000). 

Figura 33: Raphael Fernandes Gurjão 
(1891 - 1952). 
Fonte: Escritório Saturnino de Brito (1939.) 
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exclusivos de pagar despesas com as obras de saneamento e mediante requisição 

feita à Secretaria Geral (RIO GRANDE DO NORTE, 1935c, p. 107). 

 O Escritório Saturnino de Brito elaborou, em 1935, um Plano Geral de Obras 

para a cidade de Natal que foi parcialmente executado em 1939. Segundo Ferreira 

et al (2008) esse Plano conjugaria as redes do saneamento à remodelação e 

expansão da cidade (Figura 34). O Plano Geral de Obras constou de: 

 

a) ante-projetos de melhoramentos urbanos, compreendendo edifícios 
para o Governo, aeroporto, bairro residencial, estação conjunta para 
as estradas de ferro, avenidas na encosta do Tabuleiro; 

b) projeto de abastecimento de agua à cidade, para o presente e o futuro, 
incluindo as captações, reservatorios e distribuição; 

c) projetos de esgotos sanitarios, compreendendo a rêde coletora, 
tratamento e descarga. 
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Figura 34: Planta da cidade com projetos. 
Fonte: Escritório Saturnino de Brito (1939). 
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 A situação sanitária de Natal antes da execução das obras do Plano Geral de 

Obras era descrita da seguinte forma: 

 

Assim, Natal era vitima de seu serviço de abastecimento dagua, quer na 
quantidade, quer na qualidade. Não menos impressionantes eram os 
serviços de esgotos, no particular do destino das aguas residuais das 
habitações, que iam ter à fossas absorventes, as quais na zona alta de 
areia se mantinham em enganadora serventia, contaminando o sub-sólo, e 
na zona baixa, onde o lençol dagua está a pouco mais de um metro da 
superficie , obrigavam os proprietarios a uma multiplicação do numero de 
fossas, quintais havendo que não mais permitiam a construção de novos 
elementos. Por toda a parte situações que atentavam contra a saúde 
pública, sem respeito ou obidiencia aos ditames da higiene (ESCRITÓRIO 
SATURNINO DE BRITO, 1939, p. 10). 

 
 
 Nos serviços dos esgotos de Natal, foi empregado: sistema separador 

absoluto19, com tanques de lavagens automáticos em todas as cabeceiras dos 

coletores; poços de inspeção, visitas e ventilação; diâmetro e declividades mínimas 

já estabelecidas. A cidade foi dividida em dezesseis distritos; apenas três funcionam 

com elevação mecânica, os demais funcionam por gravidade. Os dejetos eram 

transportados para o tratamento por meio de três coletores gerais e daí para a 

descarga final no estuário Potengi-Jundiaí. A construção dos serviços de esgotos 

constou das redes coletoras distribuídas em cinco distritos (Figura 35), dos coletores 

gerais C.G.1 e C.G.2, estação de elevação mecânica distrital do distrito 5 (Figura 

36), sifão do distrito 2, túnel (Figura 37), emissário do distrito 5, depuração e 

emissário geral (Figuras 38, 39, 40 e 41) (ESCRITÓRIO SATURNINO DE BRITO, 

1939). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19  No sistema separador absoluto o esgoto doméstico e o industrial ficam completamente separados 
das águas pluviais. 
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    Figura 35: Tubulações empregadas nas redes de esgotos. 
     Fonte: Escritório Saturnino de Brito (1939). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 36: Estação elevatória D 5 – bairro da Ribeira. 
     Fonte: Escritório Saturnino de Brito (1939). 
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 Figura 38: Esquema da depuração. 
 Fonte: Escritório Saturnino de Brito (1939). 
 

 

Figura 37: Túnel. 
Fonte: Escritório Saturnino de Brito (1939). 
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Figura 39: Vista geral da depuração20. 
Fonte: Escritório Saturnino de Brito (1939). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Vista parcial da depuração. 
Fonte: Escritório Saturnino de Brito (1939). 
 

                                                 
20 As figuras 40, 41 e 42 são ilustrações da antiga estação de depuração de esgotos de Natal, que 
ficava localizada no Baldo. Atualmente, está sendo construída uma Estação de Tratamento de 
Esgotos neste mesmo local. 
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 Figura 41: Emissário. 
 Fonte: Escritório Saturnino de Brito (1939). 
 

 

 Em 1936, o então administrador do Estado, Raphael Fernandes Gurjão, 

contraiu, por meio do decreto nº 3 de 7 de outubro do mesmo ano, um empréstimo 

de 7.000:000$000 (sete mil contos de réis) junto ao Banco do Brasil, para atender às 

obrigações dos serviços de saneamento de Natal (RIO GRANDE DO NORTE, 

1936a, p. 8). 

 Em mensagem dirigida à Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do 

Norte, o então administrador do Estado, Raphael Fernandes Gurjão falou sobre o 

plano de obras para o saneamento de Natal: 

 

O projeto de exgotos comprehende toda a cidade e sua rêde tem a 
extensão de cerca de  62 kilometros. É evidente que somente a parte mais 
populosa da cidade vai ser agora exgotada. Desta sorte, apenas pouco 
mais da metade da zona projectada terá exgotos que abrangem uma area 
calculada de 4.200.000 metros quadrados. Os despejos dos exgotos, 
depois de submetidos a crivagem, clarificação e disgestão das lamas e ao 
tratamento chimico por meio de coagulantes, misturadores e floculadores, 
serão lançados no rio Potengy cujo consideravel volume de aguas garante 
um bom tratamento dilluidor complementar, sem quaisquer riscos a saúde 
dos habitantes (RIO GRANDE DO NORTE, 1936b, p. 32). 
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 Percebe-se que o governador reconheceu em sua mensagem que, mesmo o 

projeto englobando toda a cidade, não seria possível atender a toda população, 

concluindo que pouco mais da metade da área projetada receberia os serviços de 

esgotamento sanitário. O projeto foi sendo implantado aos poucos. As obras foram 

iniciadas em janeiro de 1936, e deram seguimento até serem parcialmente 

inauguradas em 19 de maio 1939 (RIO GRANDE DO NORTE, 1940a). 

 Em 1937, foi estabelecida a Repartição de Saneamento de Natal (RSN), por 

meio do decreto nº 338, de 26 de novembro do mesmo ano. Essa Repartição, 

conforme Ferreira et al (2008, p. 120) “passou a assumir gradativamente, ao longo 

das décadas seguintes, a responsabilidade pelo planejamento, execução e 

monitoramento dos serviços de saneamento do município”, ou seja, tal repartição 

substituiu o antiga Comissão de Saneamento de Natal. A função da Repartição 

recém-criada era basicamente: 

 

Art. 1º - É creada a Repartição de Saneamento de Natal, que terá a seu 
cargo a manutenção dos serviços de abastecimento d’água e de esgotos 
sanitarios da capital, e arrecadação da respectiva renda. 
Art. 2º - A Repartição de Saneamento de Natal, será dirigida por um 
engenheiro-diretor, e terá o pessoal administrativo e technico que for 
necessario, admittido livremente pelo Governador do Estado dentre o 
pessoal da actual Commissão de Saneamento, e cujas attribuições e 
remunerações serão determinadas nos regulamentos que se fizerem 
precisos para completa installação e funccionamento dos serviços. 
Art. 3º - O Poder Executivo terá a faculdade de contractar a administração 
da Repartição de Saneamento de Natal até o prazo maximo de quatro 
annos da data de sua inauguração, com escriptorio de engenharia sanitaria 
idôneo, de modo a ser possivel a preparação do pessoal technico e 
administrativo compativel com as suas necessidades (RIO GRANDE DO 
NORTE, 1937, p. 132). 

 
 
 Em cumprimento ao Art. 3º do decreto nº 338, de 26 de novembro de 1937, o 

Governo do Estado, autorizou, por meio do decreto nº 148, de 16 de maio de 1939, a 

contratação do Escritório Saturnino de Brito para a administrar a Repartição de 

Saneamento de Natal (RIO GRANDE DO NORTE, 1940, p. 87). 

 A partir de então, o Governo do Estado apenas renovava o contrato com o 

Escritório Saturnino de Brito, até o fim de sua atuação com a criação da CAERN, em 

1969. No decorrer da década de 1940, o ESB continuou sua atuação como 

administrador da Repartição de Saneamento de Natal, cuidando dos serviços de 

saneamento da cidade: fossem novas instalações ou manutenção daquelas 

existentes.  
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 Em 1952, por meio do decreto nº 868, de 30 de dezembro, foi criado o 

Departamento de Saneamento do Estado (DSE), que reuniu os serviços de 

saneamento de Natal, Mossoró, Caicó e outros municípios do Estado. Foi transferido 

para o Departamento de Saneamento do Estado o patrimônio da Repartição de 

Saneamento de Natal e das comissões de saneamento de Mossoró e Caicó. A 

administração do DSE caberia a um escritório de engenharia contratado pelo 

Governo, nesse caso, o Escritório Saturnino de Brito, que já vinha à frente dos 

serviços de saneamento da cidade há alguns anos (RIO GRANDE DO NORTE, 

1952). 

 Na década de 1950, foram elaboradas propostas de expansão dos serviços de 

saneamento de Natal, porém foi dada prioridade à execução dos serviços de 

abastecimento de água. A justificativa dada para a não realização de obras de 

esgotamento sanitário foi: “No que se refere aos esgotos é fácil ver que dentro do 

limite referido quase nada se torna possível fazer, cabendo assim ao futuro expandir 

tal serviço” (ESCRITÓRIO..., 1952, p. 5) apud Ferreira et al (2008, p. 213 e 214). 

Apesar disso, algumas obras de expansão da rede de esgotos foram realizadas no 

decorrer da década de 1950 (FERREIRA et al, 2008).  

Na década de 1960, o Escritório Saturnino de Brito continuava à frente do DSE. 

Essa década foi marcada pelo fortalecimento da ação do Estado no controle da 

provisão dos serviços públicos em geral. O governo de Aluízio Alves (1961 - 1966), 

por exemplo, foi marcado pela criação de diversas instituições públicas como a 

Companhia de Serviços Elétricos do Rio Grande do Norte (COSERN), Companhia 

de Águas e Solos (CASOL), Companhia Telefônica do Rio Grande do Norte 

(TELERN) e Fundação de Habitação Popular do Rio Grande do Norte (FUNDHAP).  

As contribuições do Escritório Saturnino de Brito foram de grande importância 

para o crescimento e ordenamento dos serviços sanitários de Natal e do Estado do 

Rio Grande do Norte. Os serviços de esgotos sanitários de Natal começaram bem, 

sendo pautado pelas ideias de um grande engenheiro como Saturnino de Brito. 

Discutível é o poder público, em geral, não suprir as necessidades de investimentos 

nessa área para que os serviços, que começaram bem, pudessem ter acompanhado 

o crescimento urbano e populacional da cidade. 

A criação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte 

(CAERN) em 1969, marcou o fim da atuação do Escritório Saturnino de Brito nos 
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serviços de saneamento em Natal. A atuação da CAERN será discutida no próximo 

capítulo. 
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4 QUADRO POLÍTICO, SOCIAL E TERRITORIAL DO ESGOTAME NTO 

SANITÁRIO EM NATAL NOS ÚLTIMOS 40 ANOS (1969 – 2009 ). 

 

 

Neste capítulo é abordado o quadro político, social e territorial do 

esgotamento sanitário nos últimos quarenta anos, tratando basicamente do contexto 

político-administrativo em que surgiu a CAERN. Neste capítulo, abordam-se também 

os projetos da área de esgotamento sanitário para Natal, a configuração territorial do 

esgotamento sanitário na cidade e as implicações causadas pela ausência e/ou 

deficiência desse serviço. 

 

 

4.1 NO CONTEXTO DO PLANASA, NASCE A CAERN. 

 

 

a década de 1960, o Governo brasileiro chegou à conclusão de que o 

setor do saneamento básico no país apresentava crescentes defeitos 

e as tentativas de resolver esse problema de forma isolada não se 

mostraram eficazes. Por isso foi elaborada uma política estatal que mudaria 

significativamente os rumos da instituição administradora dos serviços de 

saneamento no Rio Grande do Norte. Buscando resolver o problema de forma 

eficiente, o Governo Federal formulou o Plano Nacional de Saneamento 

(PLANASA), citado anteriormente (FERREIRA et al, 2008). 

Nesse período, o Brasil vivia sob o regime militar e as decisões eram 

centralizadas a nível federal. Em 1964, foi criado o Banco Nacional de Habitação 

(BNH), passando a ser o gestor dos recursos do FGTS, principal fonte de recursos 

para o setor do saneamento. Em 1968, foi criado o Sistema Financeiro do 

Saneamento (SFS) com o intuito de mobilizar esforços e recursos necessários à 

execução do PLANASA, que foi instituído formalmente em 197121 (MOREIRA, 

1998), e tinha como objetivos permanentes: 

 

                                                 
21 O PLANASA foi instalado pelo BNH em 1968 de modo experimental e em 1971 de maneira formal. 

N 



 112 

a)  a eliminação do déficit e a manutenção do equilíbrio entre a 
demanda e a oferta de serviços públicos de água e de esgotos, em 
núcleos urbanos, tendo por base planejamento, programação e 
controle sistematizados; 

b)  a auto-sustentação financeira do setor de saneamento básico, 
através da evolução dos recursos a nível estadual, dos Fundos de 
Financiamento para Água e Esgotos (FAE); 

c) a adequação dos níveis tarifários às possibilidades dos usuários, 
sem prejuízo do equilíbrio entre receita e custo dos serviços, 
levando em conta a produtividade do capital e do trabalho;  

d)  o desenvolvimento institucional das companhias estaduais de 
saneamento básico, através de programas de treinamento e 
assistência técnica;  

e)  a realização de programas de pesquisas tecnológicas no campo 
do saneamento básico (PRESIDÊNCIA ..., 2010).  

 
 

O desempenho do PLANASA e das empresas que o adotaram traduziu-se em 

pontos positivos e negativos, assim como todo empreendimento humano. O 

PLANASA contribuiu com o aumento de 15 milhões de domicílios conectados à rede 

de água potável, beneficiando 56 milhões de novos usuários em quinze anos, entre 

1970 e 1985. Esse era um modelo inovador e demonstrou certa eficiência, ainda que 

não tenha conseguido atingir o grau de eficácia que o modelo permitia. Com a 

extinção do BNH, o PLANASA passou a ser inviável (MONTEIRO, 2010). 

A Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) passou a 

coordenar a aplicação dos recursos provenientes do PLANASA. Foi dentro do 

contexto de implementação desse plano, que surgiu a CAERN, em 1969. Com a 

criação da CAERN, foi extinto o Departamento de Água e Esgotos (DAE), que 

outrora havia substituído o Departamento de Saneamento do Estado (DSE) 

(FERREIRA et al, 2008). 

Foi no Governo do Monsenhor Walfredo Gurgel (Figura 42) que, por meio da 

Lei nº 3.742, de 6 de junho de 1969, nasceu oficialmente a CAERN, caracterizada 

como uma empresa de sociedade mista. A finalidade da Empresa recém-criada foi 

estabelecida da seguinte forma: 

 

Art. 2º - A CAERN tem como finalidade a prestação de serviços públicos de 
águas e esgotos sanitários em todo o território do Estado, competindo-lhe: 
 
I – Planejar, projetar, executar, ampliar, manter e explorar industrialmente o 
sistema de água potável e esgotos sanitários; 
 
II – Fixar e arrecadar tarifas, provenientes de serviços prestados, 
promovendo reajustamentos periódicos, de modo que atendam à cobertura 
das amortizações dos investimentos, dos custos de operação e 
manutenção e acúmulo de reservas para extensão dos sistemas (RIO 
GRANDE DO NORTE, 1969a). 
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 Em mensagem à Assembleia Legislativa, em 1969, o então Governador do 

Estado, Monsenhor Walfredo Gurgel, salienta a importância dos serviços de água e 

esgoto, dizendo: 

 

Na verdade, se as atividades econômicas, para sobreviverem, demandam 
uma série de serviços básicos, entre os quais, água em abundância e rêde 
de esgotos eficiente, é plenamente justificável que o elemento humano 
passe a dispor da água não só quantitativamente, mas, sobretudo, 
qualitativamente, evitando a propagação de moléstias que tornam o 
homem incapaz para o trabalho (RIO GRANDE DO NORTE, 1969b). 

 
 

 Demonstrando preocupação com os serviços de saneamento do Estado, 

Walfredo Gurgel, em mensagem oficial à Assembléia, enfatizou também o 

compromisso do governo com a dinamização do programa de abastecimento e a 

implantação da rede de esgotos. Selecionou também as áreas de maior prioridade, 

principalmente os centros urbanos do Estado. 

 No início da década de 1970, o Rio Grande do Norte apresentava os mais 

baixos índices de população urbana atendida pelos serviços de abastecimento de 

 

Figura 42: Monsenhor Walfredo Gurgel (1908 - 1971). 
Fonte: Cardoso (2000). 
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água (22%) e de coleta de esgotos (2,5%). Em mensagem à Assembleia Legislativa, 

em 1972, o governador José Cortez Pereira enfatizou o problema das dívidas da 

CAERN, que impossibilitavam uma busca agressiva da solução do problema do 

saneamento no Estado (RIO GRANDE DO NORTE, 1972).  

 Observando as mensagens governamentais, das décadas de 1970 e 1980, 

dos governos do Estado do Rio Grande do Norte, nota-se uma nítida priorização das 

obras de abastecimento de água em relação às obras de esgotamento sanitário. As 

mensagens, que contêm dados mais consistentes sobre o esgotamento sanitário no 

Estado, são as de 1982 e 1983, do governo de Lavoisier Maia, bem como as de 

1989, do governo de Geraldo Melo. A partir de então, observa-se, mesmo que de 

forma tímida, uma valorização das informações sobre as obras e investimentos na 

área de esgotos sanitários, embora essa área sempre ficasse em segundo plano. 

 Moacyr Tavares Rolim, que foi o primeiro Presidente da CAERN, considera 

que a Empresa não atingiu efetivamente as metas do PLANASA talvez por uma 

política pouco agressiva das administrações locais, resultando em um quadro de 

carência muito grande quanto ao esgotamento sanitário (ROLIM, 2009). 

 É necessário considerar também a conjuntura nacional para compreender as 

ações locais. Na década de 1980, o país passava por uma crise econômica que 

resultou no endividamento do setor de saneamento e o governo federal deixou de 

regular os serviços desse setor; o que acarretou o problema de falta de 

transparência dessas companhias. Até 1998, não foram registrados avanços 

importantes por parte da União, no tocante ao setor de saneamento; apenas 

algumas ações positivas como: a criação da Fundação Nacional de Saúde 

(FUNASA) e a formalização de programas como o Programa de Saneamento para 

Núcleos Urbanos (PRONURB) e o Programa de Saneamento para Populações de 

Baixa Renda (PROSANEAR). Atualmente o setor de saneamento é matéria do 

Ministério das Cidades que agrega a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental 

(DIAS, 2009). 

 No Rio Grande do Norte, a CAERN continua sendo a empresa responsável 

pelos serviços de águas e esgotos, completando quarenta anos de atuação no 

Estado, em 2009. 
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4.2 ATUAIS PROJETOS E INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO EM NATAL. 

 

 

 Nos últimos anos, felizmente, tem-se notado uma maior preocupação com o 

tema esgotamento sanitário. Este tem sido o cerne de diversas discussões no 

âmbito administrativo, legislativo e também social. É notório que essa discussão na 

cidade de Natal só veio crescer após as diversas veiculações de informações a 

respeito da contaminação do lençol freático por nitrato. Problema esse, difícil de ser 

solucionado em uma cidade com características sanitárias como Natal. Entretanto, 

após muitos anos de estagnação, tem havido maiores investimentos nessa área, 

como pode ser notado na seguinte citação: 

 

A partir de 2006, a CAERN iniciou uma nova fase, graças a decisão 
governamental de investir em saneamento, até então uma área 
desprestigiada e que recebia insignificante volume de recursos, haja vista 
seu alto valor social, com reflexos imediatos na saúde e qualidade de vida 
da população. Desta forma, a Companhia está investindo mais de R$ 700 
milhões em todo o Estado, dos quais R$ 296 milhões em Natal, que recebe 
R$ 264 milhões em obras de esgotamento sanitário e R$ 32 em 
abastecimento de água (CAERN, 2008c). 

 
 
 A deficiência do sistema sanitário de uma cidade não é um problema que se 

resolve com brevidade. É necessário percorrer um longo caminho até se alcançar 

níveis satisfatórios e esse caminho deve ser permeado de mobilização política e 

social. São imprescindíveis grandes investimentos nessa área, porém tais 

investimentos podem se tornar nada diante de uma sociedade que não contribui 

fazendo sua parte. 

 Na tentativa de solucionar, parcialmente, o problema do nitrato nas águas de 

Natal, a CAERN está trabalhando num projeto de construção da adutora do Jiqui, 

que será implantado para normalizar o percentual de nitrato em alguns bairros da 

cidade. Essa adutora tem uma extensão de 14 km e pretende beneficiar 405 mil 

habitantes. O investimento na obra é de R$ 13,6 milhões (CAERN, 2010a). 

 O projeto da Adutora Jiqui se caracteriza como um paliativo, porque não 

resolve o problema da contaminação das águas subterrâneas de Natal e sua região 

metropolitana; apenas o minimiza, parcialmente, pois nem todos os bairros da 

cidade serão beneficiados. A solução do problema consiste numa política agressiva 
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voltada para o esgotamento sanitário, com o intuito de eliminar as fossas por 

completo, construindo eficientes sistemas de coletas de esgotos, devidamente 

acompanhados por estações de tratamento que funcionem de fato. 

 Com um investimento de R$ 264 milhões em esgotamento sanitário em Natal, 

a CAERN pretende beneficiar com o sistema de coleta e tratamento de esgotos, os 

bairros: Mãe Luiza, Capim Macio, Ponta Negra, Morro Branco22, Nova Descoberta, 

Candelária, Planalto, Felipe Camarão, Bom Pastor, Cidade Nova, Guarapes, 

Redinha e Nossa Senhora da Apresentação. Com a conclusão dessas obras, o 

atendimento com esgoto sanitário passará de 32% para 66% da população de Natal. 

Os projetos de implantação da Estação de Tratamento Central do Baldo, o Emissário 

Submarino de Ponta Negra e a Estação de Tratamento do Jiqui, além de atender os 

bairros que já possuem as redes coletoras de esgotos, permitirão que novas redes 

coletoras sejam executadas no restante dos bairros da zona sul de Natal (CAERN, 

2008c). 

 É importante ressaltar que o aumento da porcentagem da população atendida 

pela rede coletora de esgotos só passará a ser efetivo quando todas as obras das 

estações de tratamento estiverem prontas. 

 A Estação de Tratamento de Esgotos Central do Baldo (Figura 43) é 

considerada a maior obra de saneamento já realizada no Estado do Rio Grande do 

Norte. Recebeu investimento no valor de R$ 84,2 milhões e beneficiará cerca de 350 

mil habitantes de 20 bairros da cidade. A Estação vai tratar 100% dos esgotos 

coletados nos bairros: Rocas, Santos Reis, Ribeira, Areia Preta, Praia do Meio, Mãe 

Luiza, Petrópolis, Tirol, Barro Vermelho, Cidade Alta, Lagoa Nova, Lagoa Seca, 

Candelária, Nova Descoberta, Alecrim, parte da Quintas, Bairro Nordeste, Cidade da 

Esperança, Nossa Senhora de Nazaré e Dix-Sept Rosado (CAERN, 2010a).  

 Observando os bairros que serão beneficiados pela Estação de Tratamento 

de Esgotos Central do Baldo, nota-se que toda a Região Administrativa Leste está 

inserida. Essa é a Região Administrativa da cidade melhor servida pela rede coletora 

de esgotos. Todo o esgoto coletado nela é lançado in natura no estuário Pontengi-

Jundiaí. Lembrando que esse quadro mudará com o funcionamento da Estação 

supracitada. 

 
                                                 
22 Embora a CAERN cite Morro Branco como bairro, este não se classifica como tal. Morro Branco é 
classificado pela SEMURB como uma localidade do bairro de Lagoa nova. 
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              Figura 43: Obras da Estação de Tratamento de Esgotos Central do Baldo. 
              Fonte: CAERN (2010). 
 
 
 Outro importante projeto da CAERN, que ainda está em fase de aprovação, é 

a implantação da ETE Jundiaí. Esse projeto custará em torno de R$ 24 milhões e 

pretende beneficiar cerca de 140 mil habitantes da Região Administrativa Oeste de 

Natal. Em sua primeira etapa de funcionamento, a ETE Jundiaí tratará os esgotos 

provenientes dos bairros: Bom Pastor, Felipe Camarão, Cidade Nova, Guarapes e 

Planalto, além de parte do Bairro Nordeste, Cidade da Esperança, Quintas e Dix-

Sept Rosado (CAERN, 2010a). 

 Um projeto da CAERN que tem despertado muita polêmica é o do emissário 

submarino da Barreira do Inferno, preocupando a população e o Ministério Público 

com relação às implicações ambientais que o mesmo poderá trazer. As obras, 

previstas para iniciar em 2010, ainda não começaram devido às manifestações da 

sociedade civil organizada, preocupada com o projeto. 

 O emissário pretende beneficiar cerca de 450 mil pessoas, atendendo os 

bairros de Ponta Negra e Capim Macio, parte de Parnamirim e a Via Costeira, onde 

se concentram os principais hoteis da cidade. O investimento é de R$ 81,4 milhões. 
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O emissário terá 2.732 metros, dos quais 2.600 metros são de emissário e 132 

metros de rede difusora, que funciona como esguichos (furos) para a dispersão do 

efluente a uma distância de três metros entre uma saída e outra (CAERN, 2010a). 

 O traçado do emissário submarino será feito no terreno sob o domínio do 

Centro de Lançamento de Foguetes Barreira do Inferno (CLFBI), margeando o muro 

que separa a Vila de Ponta Negra do terreno do CLFBI e penetrando no mar na 

praia de Alagamar, em um ponto distante aproximadamente 1.500 metros do morro 

do careca (Figura 44). Esse emissário será, segundo a CAERN, o único no país a 

receber tratamento secundário (CAERN, 2010b). 

 Os esgotos destinados ao emissário serão antes tratados na ETE de Ponta 

Negra, que deverá passar por reformas para atender à nova demanda em volume e 

tratamento. Atualmente, essa ETE faz apenas o tratamento primário dos efluentes 

que a ela chegam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 44: Ilustração de onde será implantado o Emissário Submarino da Barreira do 
Inferno. 
Fonte: CAERN (2010a). Adaptado pela autora (2010). 
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 É interessante ressaltar que parte das obras da rede coletora de esgotos nos 

bairros Ponta Negra, Capim Macio e em áreas adjacentes já estão concluídas. 

Entretanto, a ligação dos esgotos produzidos nas residências será feita quando 

forem concluídas as obras do referido emissário submarino e o trabalho de 

readaptação da ETE de Ponta Negra. 

 Todas essas obras de esgotamento sanitário são de imensa importância para 

a salubridade da cidade e para tentar reverter o atual quadro de contaminação das 

águas subterrâneas de Natal. Além disso, é fundamental para a despoluição do 

estuário Potengi-Jundiaí, que atualmente recebe esgoto in natura. 

 Outro projeto de grande relevância é a realização das obras de esgotamento 

sanitário do San Vale23, que custará R$ 20 milhões e será realizada com recursos do 

Programa de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur). 

 O projeto prevê a construção da rede coletora de esgotos com extensão de 

37km e 3.654 ligações, beneficiando cerca de 30 mil habitantes daquela área. 

Abrange também a construção de seis Estações Elevatórias de Esgotos e um 

Coletor Tronco. Os esgotos coletados deverão ser enviados para a ETE de Ponta 

Negra, quando estiver reestruturada, onde será feito o tratamento do tipo 

secundário. Em seguida, os esgotos serão destinados ao Emissário Submarino da 

Barreira do Inferno (CAERN, 2010c). 

 Essa obra de esgotamento sanitário em San Vale é de grande importância pra 

Natal, pois nessa área está localizado um importante manancial de águas que 

abastece parte da cidade. A realização dessas obras contribuirá para a preservação 

da água potável da cidade. 

 Nos últimos anos, tem-se observado um aumento nos investimentos voltados 

para o esgotamento sanitário, como pode ser notado ao longo deste tópico. A 

CAERN (2010c) informa que o governo tem investido em obras de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário, em todo o Estado, uma soma de R$ 1 bilhão, sendo  

este, o maior valor já investido pelo governo do Rio Grande do Norte em obras de 

saneamento básico. 

                                                 
22  San Vale é uma localidade que fica na Região Administrativa da cidade, mais precisamente nas 
imediações do bairro Pitimbu. É uma área onde fica situado um importante aquífero. Os mananciais 
aqüíferos da região, no entendimento do Ministério Público, representam o último reservatório de 
água potável de Natal com índices de contaminação por nitrato dentro do aceitável pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) – abaixo dos 10mg/l. 
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 O uso do território, como já salientado anteriormente, se dá por toda 

sociedade, em todas as suas esferas. Portanto é necessário que a população 

desperte também para o problema do esgotamento sanitário. Os investimentos 

nessa área não surtirão o efeito esperado se a população não se comportar 

adequadamente, quanto à forma de encarar a importância do esgotamento sanitário 

para a manutenção da saúde. 

 Dessa forma, é preciso que a população seja educada para que não cometa 

ações que prejudicam os sistemas de esgotamento sanitário já instalados, tais 

como: drenar águas da chuva para a rede coletora de esgotos e jogar lixo dentro 

delas. Como disse Januário Cicco (1928, p. 25): 

 

A educação sanitária, cujos preceitos deveriam constituir assumptos de 
leituras e provas escolares, de par com os varios prolegomenos da cultura 
humana, iniciando-se a crença na sciencia da vida, ao vez desse suplicio 
heteróclito de se lhe embotar a razão com o papaguear de arengas 
poeticas  e queixumes de amor, seria o caminho mais curto à longevidade, 
levando uma existencia saudavel a extremo de seculos. 
 
 

 Há mais de oitenta anos atrás, o visionário médico Januário Cicco já trazia à 

discussão esse importante tema, defendendo que a educação sanitária fosse 

inserida no contexto escolar. Considerava esse o caminho mais curto para a 

existência saudável da população, pois uma sociedade que não cuida daquilo que 

lhe pertence e que não se preocupa com a salubridade do seu meio, apenas pode 

esperar males à sua existência. 

 A CAERN, por meio da Regional Natal Sul, tem desenvolvido um projeto, 

ainda que tímido, de conscientização da população. O projeto consiste na 

distribuição de pequenos folders que trazem informações diversas sobre o 

esgotamento sanitário. O objetivo é esclarecer e informar a população atendida pela 

Regional Natal Sul, quanto ao uso adequado dos sistemas de águas e esgotos dos 

seus bairros. Os folders informam: o que é esgoto doméstico; o que compõe o 

esgoto doméstico; por que devemos coletar o esgoto doméstico e tratá-lo. Algumas 

outras informações de grande importância são acrescentadas, tais como: não jogar 

lixo no esgoto; limpar a caixa de gordura; não desviar águas da chuva para a rede 

coletora de esgoto (CAERN, 2009). 
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 Infelizmente a educação sanitária em Natal, principalmente no que concerne à 

utilização correta do sistema de esgotamento sanitário da cidade, tem deixado a 

desejar (Figura 45).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 45: Desobstrução de Poço de Visita localizado na Vila de Ponta Negra, bairro Ponta 
Negra.  
Fonte: Fotografias cedidas pela CAERN (2010). 
 
 
 
 A Figura 45 ilustra a inconsciência por parte dos moradores da Vila de Ponta 

Negra, pois o lixo e todos os materiais encontrados dentro desse poço de visitação, 

como baldes; pedaços de madeira; pneu de bicicleta; entre outros, não poderiam 

chegar sozinhos à rede coletora de esgotos. É necessário que a população faça 

também a parte que lhe cabe, que é cuidar do bem público, utilizando-o de forma 

adequada para contribuir com a eficiência do sistema. 

 A educação sanitária é um tema que deve ser abordado junto à população 

não só com distribuição de panfletos informativos, mas também com estudos e 

debates nas associações comunitárias e escolas. Trata-se de um trabalho educativo 

de extrema importância, para que esse tema alcance o maior número possível de 

pessoas, objetivando uma melhora na consciência da sociedade em geral. 
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4.3 O ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM NATAL: CONFIGURAÇÃO TERRITORIAL 

E IMPLICAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS. 

 

 

 Nesta parte do trabalho, será feita uma descrição de como está estruturado 

fisicamente o sistema de esgotamento sanitário em Natal e como ele funciona. Será 

também apresentado um quadro geral das alternativas de esgotamento sanitário em 

Natal e suas respectivas implicações. 

 

 

4.3.1 O sistema de coleta de esgotos de Natal. 

 

 

 O sistema de esgotamento sanitário vigente em Natal preconiza a divisão da 

cidade em duas grandes zonas: a Zona Sul, que compreende toda parte da cidade 

que fica à margem direita do estuário Potengi-Jundiaí, englobando as regiões 

administrativas Leste, Oeste e Sul da cidade; e a Zona Norte, que compreende a 

parte da cidade que fica à margem esquerda do mesmo estuário, englobando toda a 

região administrativa Norte. Outro termo utilizado é Regional Natal Sul e Regional 

Natal Norte. Cada uma dessas zonas tem a divisão de bacias de esgotamento 

sanitário identificadas por uma letra do alfabeto. Assim sendo, a Zona Sul possui 15 

bacias que vão da letra A até a letra O; e a Zona Norte, 16 bacias de esgotamento, 

que vão da letra A até a letra P (Apêndice F). 

 A maior parte do sistema de esgotamento sanitário em operação na cidade de 

Natal está na Zona Sul. Na Zona Norte, apenas o bairro de Igapó possui o sistema 

de esgotamento sanitário em operação. Foi implantado recentemente o sistema de 

coleta de esgotos em parte do bairro de Nossa Senhora da Apresentação, porém 

ainda se encontra inoperante. 

 No que diz respeito ao tratamento, os esgotos produzidos em Natal 

atualmente são tratados através do sistema de lagoas de estabilização. Existem, 

dentro dos limites da cidade, cinco lagoas de estabilização. Algumas vezes as 

lagoas de estabilização de Jardim Lola I e II são confundidas como sendo de Natal, 

por estarem em uma área limítrofe da cidade, mas na verdade elas já pertencem ao 

município de São Gonçalo do Amarante. O sistema de lagoas, que trata os esgotos 
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produzidos no Distrito Industrial de Natal (DIN), está localizado em Extremoz. 

Portanto, dentro dos limites da cidade de Natal existem apenas cinco sistemas de 

lagoas de estabilização para o tratamento dos esgotos24. Estas lagoas são: 

 

• Quintas II        �  Constituída por uma lagoa facultativa; 

• Quintas III       � Constituída por uma lagoa facultativa; 

• Quintas IV       � Constituída por uma lagoa aerada; 

• Ponta Negra  � Constituída por uma lagoa facultativa e duas lagoas de 

maturação. Há, nas dependências dessa ETE um pequeno laboratório para a 

realização das análises das águas; 

• Igapó / Beira Rio  � Constituída por uma lagoa facultativa e duas lagoas de 

maturação (Mapa 2) (Apêndice F) 

 

Embora a CAERN afirme que existem cinco lagoas de estabilização para o 

tratamentos dos esgotos produzidos em Natal, como citado anteriormente, apenas 

duas dessas lagoas funcionam, pois, como explicado no segundo capítulo deste 

trabalho, o sistema de lagoas de estabilização só funciona efetivamente se estas 

lagoas estiveram em série, o que não ocorre nas três lagoas de estabilização 

localizadas no bairro das Quintas, podendo estas serem descartadas como lagoas 

de tratamento de esgotos.  

Das duas que restam, Ponta Negra e Igapó, a que funciona melhor é a de 

Ponta Negra, sendo a única que mantém um sistema de coleta e análises diárias 

das águas residuárias. Em visita técnica realizada no dia 06 de maio de 2010 na 

referida estação de tratamento, pode-se comprovar que o sistema de tratamento de 

esgotos de Natal é ineficiente, levando-se em consideração que a estação visitada é 

a melhor da cidade.  

 O processo de tratamento na lagoa de Ponta Negra acontece da seguinte 

forma: Quando o esgoto bruto chega, passa por um gradeado para retenção dos 

sólidos mais pesados (Figura 46). Posteriormente passa por uma caixa de areia 

(Figura 47) e, logo em seguida, é levado para a primeira lagoa que é a facultativa. Lá 

                                                 
24 É importante lembrar os projetos que estão sendo realizados no sentido de melhorar o tratamento 
dos esgotos produzidos em Natal, como a ETE do Baldo, que está em fase de pré-operação, e 
também os demais projetos, já citados, que estão em andamento. Pelo fato deste trabalho abranger o 
recorte espacial de 1969 – 2009, está sendo citada a realidade atual, descrevendo o sistema de 
esgotamento sanitário de Natal como ele opera até o ano de 2009.   
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o esgoto passa cerca de 12 dias e então passa para a segunda lagoa, a de 

maturação primária. Nessa lagoa, o esgoto passa cerca de 5 dias e então segue 

para a última etapa do tratamento que é a lagoa de maturação secundária, onde 

também permanece cerca de 5 dias (Anexo B). Ao fim desse processo, as águas 

residuárias são lançadas no solo para infiltração. Conforme informações dadas por 

um engenheiro da CAERN (Apêndice F) o tratamento realizado na ETE de Ponta 

Negra é do tipo secundário. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Grades para retenção de sólidos mais pesados – ETE Ponta Negra. 
Fonte: A autora (2010).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
      Figura 47: Caixa de areia – ETE Ponta Negra. 
      Fonte: A autora (2010).  
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Mapa 2: Localização das lagoas de tratamento de esg otos  de Natal/RN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte de dados: CAERN (2010) 
Adaptado por Sotero (2010). 
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Ao visitar a ETE de Ponta Negra é possível verificar a existência de pequenos 

lagos de águas residuárias oriundas das lagoas de estabilização, onde há a 

infiltração no solo (Figura 48). É importante lembrar que essas águas não saem 

completamente livre dos agentes patológicos nem dos poluentes. O tratamento 

biológico pelo qual passa o esgoto que chega à ETE de Ponta Negra melhora a 

qualidade deste evitando que o mesmo seja lançado in natura no solo, porém não 

resolve o problema por completo. Segundo informações do laboratório de análises 

da ETE Ponta Negra (Apêndice E), a melhoria desse esgoto consiste no aumento 

gradativo de oxigênio nas águas durante o processo de tratamento. Quando o 

esgoto bruto chega à ETE, apresenta 0% de oxigênio e, quando sai na última lagoa, 

a de maturacão secundária, apresenta cerca de 4,5 ou 5,0 mg/ml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48: Formação de lagos de águas residuárias oriúndas das lagoas de estabilização – 
ETE Ponta Negra. 
Fonte: A autora (2010).  
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A infiltração dessas águas residuárias no solo é caracterizada como um forte 

impacto causado, neste caso, pelo sistema de tratamento de esgotos vigente em 

Natal. É importante enfatizar que esse quadro relatado refere-se à melhor estação 

de tratamento. Diante disso, presume-se a situação das demais lagoas de 

estabilização de esgotos na cidade. 

Além do percentual da coleta do esgoto sanitário em Natal ser muito baixo, 

atualmente 32%, a distribuição desse serviço na cidade é também desigual, 

concentrando-se em algumas áreas em detrimento das outras.  

 Nesse sentido, a Região Administrativa Leste da cidade é a que possui o 

maior índice de residências ligadas à rede geral de esgotos, com 25.573 domicílios, 

seguida das regiões: Oeste, com 19.239; Sul, com 6.220; e Norte, com 2.186, 

respectivamente, conforme o Mapa 3 (SEMURB, 2009).  

 É pertinente especular o motivo dessa tão grande disparidade na distribuição 

dos serviços de coleta de esgotos na cidade de Natal. Conforme Maricato (2000) 

apud Bitoun (2005, p. 303 e 304): 

 
 

a democratização do investimento público na cidade é mola central da 
valorização fundiária e imobiliária, influindo portanto no mercado e na 
dimensão da exclusão urbanística. A natureza e a localização dos 
investimentos governamentais em primeiro plano e privados em segundo, 
regula quem e quantos terão direito à cidade. Ela influi ainda nas 
características da segregação territorial e na qualidade de vida de cada 
bairro. 

 
 

Esta citação denota a realidade vivenciada por diversas cidades, inclusive 

Natal. Um dos fatores a que se atribui essa disparidade sanitária entre as Regiões 

Administrativas de Natal é a origem dos financiamentos destinados às obras de 

esgotamento sanitário que, dependendo da fonte, podem priorizar áreas 

comprometidas ambientalmente e áreas socialmente carentes, como cita, em 

entrevista, o gerente da Regional Natal Sul da CAERN: 

 

Aglene – Quais os critérios utilizados para a priorização de  alguns 
bairros da cidade, quando se trata de novas instala ções do sistema de 
coleta de esgotos? 

 
Lamarcos – Dependendo da fonte de recursos, se nós temos aqui um 
programa do Governo Federal onde o foco maior seria proteger as áreas 
que têm um bom manancial subterrâneo, pra evitar a questão da 
contaminação por nitrato do sistema. E o outro, algumas ONGs, elas 
investem mais em áreas de baixa renda, [...] (Apêndice C) 
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Mapa 3: Distribuição das ligações de esgotos em Nat al/RN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte de Dados: SEMURB (2009). 
Adaptado por Sotero (2010). 
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A Região Administrativa Leste de Natal é a que possui o maior número de 

ligações de esgotos. Essa situação pode ser atribuída ao fato de a cidade ter 

nascido nessa região e seu núcleo urbano ter permanecido durante muitos anos 

restrito à essa área. Na década de trinta, Natal possuía seu território quase 

inteiramente coberto pelos serviços de coleta e tratamento de esgotos, porém nessa 

época a cidade resumia-se a uma parte do que hoje é a sua Região Administrativa 

Leste. 

 Percebe-se nitidamente que as ações sanitárias não acompanharam o 

crescimento urbano e populacional da cidade, conforme já constatado anteriormente 

neste trabalho. 

Um importante marco do desenvolvimento urbano de Natal foi a criação do 

Distrito Industrial da cidade. O projeto do Distrito Industrial de Natal (DIN) fez parte 

dos planos de governo do Estado, no período de 1976 à 1979. A área escolhida para 

implantação desse distrito foi o norte da cidade, pois a elevação do preço do solo na 

parte sul passou a limitar os investimentos nessa região. A área escolhida foi Igapó, 

para onde Natal se expandiu horizontalmente, em consequência do dinamismo 

econômico. Nessa região as camadas menos favorecidas sofreram com a carência 

de serviços urbanos. Esse crescimento territorial urbano levantou a questão 

habitacional, fazendo com que o governo procurasse alternativas para oferecer 

habitações em larga escala (CUNHA, 1987). 

 As construções de conjuntos habitacionais, financiados pelo Banco Nacional 

para Habitação (BNH) contribuíram para a expansão urbana de Natal. O BNH foi 

criado no início da década de 1970 como uma política nacional de habitação, com o 

intuito de subsidiar construções de conjuntos habitacionais. Aqui em Natal, esse 

processo começou um pouco antes, em meados da década de 1960, no governo de 

Aluízio Alves, quando foi construído o primeiro conjunto habitacional de Natal, a 

Cidade da Esperança. Essas medidas favoreceram à concentração populacional, 

com implicações no contexto urbano da cidade onde, segundo Costa (2000, p. 64), 

“essa concentração populacional provocou um crescimento acelerado, impedindo 

que o uso do solo fosse feito de forma mais racional e ocasionando problemas de 

infra-estrutura como habitação, saneamento e emprego”. 

Contrastando com a realidade sanitária da Região Administrativa Leste 

apresenta-se a Região Administrativa Norte, possuindo o menor número de ligações 

de esgotos. Essa região é resultado da necessidade de expansão urbana de Natal. 
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Em 1953, por meio do decreto 981/53, a área correspondente à atual Região 

Administrativa Norte é desmembrada de Macaíba e passa a pertencer ao município 

de Natal, sendo instituído pelo mesmo decreto o bairro de Igapó. Somente em 1974, 

através da Lei nº 2211/74 (lei de loteamento urbano), parte da área em estudo 

(Igapó e Redinha) passa a pertencer ao perímetro urbano de Natal (CUNHA, 1987). 

Como já citado anteriormente, a criação do DIN foi um importante marco da 

expansão urbana de Natal. Esse Distrito Industrial foi construído exatamente na 

nova área de expansão da cidade, hoje Região Administrativa Norte. Outros fatores 

contribuíram igualmente para o povoamento dessa nova área de expansão da 

cidade, tais como as políticas de habitação, que favoreceram a construções de 

vários conjuntos habitacionais e a construção da ponte Costa e Silva (popularmente 

conhecida como ponte de Igapó), proporcionando um acesso direto à então nova 

área de expansão urbana de Natal. 

 Foi nesse contexto que surgiu e cresceu a Região Administrativa Norte. Por 

possuir baixos preços de terrenos e imóveis, passou a ser uma área de atração 

habitacional, e a maioria de seus habitantes pertencia à classe trabalhadora, muitos 

dos quais trabalhavam no próprio DIN. 

 A Região Administrativa Oeste ocupa o segundo lugar no número de ligações 

de esgotos. Essa região, embora possua características socioeconômicas bem 

distintas da Região Administrativa Leste, abrange também alguns dos bairros mais 

antigos que, em alguns casos, se confundem com os bairros da Região 

Administrativa Leste, como é o caso dos bairros das Quintas e Alecrim. Observando 

o Mapa 3, nota-se que a concentração das ligações de esgotos na Região 

Administrativa Oeste da cidade acontece principalmente nos bairros limítrofes, como 

no caso das Quintas, ou mais próximos da Região Administrativa Leste, como nos 

casos do bairro Nordeste, Cidade da Esperança, Dix-sept Rosado. Por outro lado, 

nos bairros que vão se afastando da Região Administrativa Oeste, vai diminuindo a 

concentração das ligações ou até mesmo desaparecendo, como ocorre em Felipe 

Camarão, Planalto, Guarapes, Cidade Nova e Bom Pastor. 

 A Região Administrativa Sul ocupa o terceiro lugar em números de ligações 

de esgotos. Entretanto, essa região apresenta um quadro socioeconômico bem 

diferente daquele encontrado nas regiões Norte e Oeste. No que diz respeito às 

questões sanitárias, seu quadro de salubridade apresenta-se melhor, quando 
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comparado com a situação das regiões Norte e Oeste, fato este que pode ser 

percebido com um breve passeio pela cidade. 

A KL ENGENHARIA, empresa responsável pela elaboração do relatório a cerca 

da concepção das alternativas do sistema de tratamento dos esgotos de Natal, 

dividiu as áreas não atendidas pelas redes coletoras de esgotos em dois grandes 

segmentos, em função das características sociais de cada uma. São eles: 

 

• Áreas problemáticas no plano individual: 

 

Compreendem áreas periféricas pobres, onde existe um assentamento muito 
adensado da classe média baixa e bolsões com características de favela. Sem 
atendimento pelo serviço público de esgotamento sanitário, os problemas 
relacionados aos esgotos domésticos são verificados, principalmente, pela 
incapacidade da população de adotar soluções individuais eficientes. Dessa forma, o 
quadro apresentado traduz um sério problema de higiene e saúde pública, sobretudo 
porque essas áreas compreendem cerca de 41% da cidade. 

 

• Áreas não problemáticas no plano individual: 

 

Nessas áreas está assentada uma parcela da população da classe média, 
com maior poder aquisitivo. Apesar da ausência do serviço público de esgotamento 
sanitário, seus moradores não vivenciam diretamente o problema, pois se encontram 
fossas sépticas absorventes implantadas e funcionando regularmente. O quadro de 
melhora sob os aspectos sanitário e ambiental é devido à grande capacidade de 
absorção do solo e às condições econômicas da população, que permitem a 
manutenção adequada daquelas unidades.  

 Dentro desse contexto, as Regiões Administrativas Norte e Oeste se 

encaixam no primeiro segmento: Áreas problemáticas no plano individual. E as 

Regiões Administrativas Leste e Sul, por sua vez, se encaixam no segundo 

segmento: Áreas não problemáticas no plano individual. 

As Regiões Administrativas de Natal possuem grandes desigualdades 

territoriais e isso se verifica também na distribuição do serviço de esgotamento 

sanitário entre elas, como já pode ser percebido. Conforme Souza (2003, p. 20): 
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Nos países continentais, como no Brasil, esses processos de implantação 
dos sistemas de engenharia (infra-estruturas, sistemas viários) são 
seletivos e, portanto, segregadores. Em países territoriais que apresentam 
sempre enormes disparidades regionais e de renda, o processo de criação 
da fluidez é seletivo e não igualitário. A regiões já denominadas 
‘ganhadoras’ [...] têm prioridade. 

 
 
 O que ocorre com a Região Administrativa Norte de Natal exemplifica esse 

contexto de segregação e seletividade nos processos de implantação de 

infraestrutura. Tal área é a mais populosa do município e é também a menos servida 

pelo serviço de esgotamento sanitário da cidade. Em contrapartida, a Região 

Administrativa Leste apresenta um quadro completamente oposto, sendo a região 

menos populosa e a melhor atendida por esse serviço.  

 A Região Administrativa Leste pode ser considerada um espaço luminoso do 

ponto de vista das infraestruturas, não só no que diz respeito ao esgotamento 

sanitário, mas também no que concerne aos serviços de saúde. 

 Essas desigualdades ocorrem no espaço urbano capitalista, que é por 

natureza desigual. No entanto, mesmo com desigualdades, existe a possibilidade de 

mudança, pois o espaço urbano é também mutável. Para Corrêa (2005), o espaço 

urbano, além de condicionante é também reflexo social, sendo a sociedade 

dinâmica. Para haver uma mudança e melhoria no contexto sanitário da cidade, 

como também nas demais áreas, é necessário que entrem em ação os agentes 

modeladores do espaço urbano, que são os proprietários dos meios de produção, os 

proprietários fundiários, os promotores imobiliários, o Estado e os grupos sociais 

excluídos. 

 

 

4.3.2 Alternativas de esgotamento sanitário em Nata l. 

 

 

É importante lembrar que existem diferentes formas de se esgotar os dejetos 

sanitários produzidos pela sociedade. O mais adequado seria o sistema geral de 

esgotamento sanitário, que tem como função: coletar todos os dejetos sanitários 

produzidos na cidade; tratá-los em locais destinados para tal fim, as chamadas 

Estações de Tratamento de Esgotos (ETE’s); e por fim, após o tratamento desses 

dejetos, as águas residuárias podem ser devolvidas ao meio. 
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 No entanto, pelo fato desse sistema não alcançar toda a população, é 

necessário a criação de outras formas de afastar os dejetos sanitários dos homens, 

evitando assim males a sua saúde.  

 Diante desse contexto, surgem alternativas de esgotamento sanitário, tais 

como a instalação de fossas nas casas, ou os dejetos sanitários podem ser 

direcionados para valas, rios, lagos, ou até mesmo para o mar, como também ocorre 

em algumas residências a inexistência de banheiro. Esta realidade é vivenciada em 

Natal, conforme pode ser observado na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Alternativas de esgotamento sanitário dos  domicílios particulares 
permanentes em Natal/RN. 
 

REGIÃO 

ADMINISTRATIVA  

Fossa 

Séptica 

Fossa 

Rudmentar  

Vala Rio, 

Lago 

ou Mar 

Outro tipo 

de 

escoadouro  

Sem 

banheiro 

ou 

sanitário 

NORTE 35.120 21.139 160 127 86 797 

SUL 35.969 2.133 26 1 13 121 

LESTE 3.831 3.923 330 388 59 280 

OESTE 7.614 17.957 217 1.320 121 796 

TOTAL GERAL  82.534 45.146 733 1.836 279 1.994 

      Fonte: Semurb (2006) adaptado por Aglene de A. M. Sotero. 

 

 

A Tabela 1 apresenta os tipos de esgotamento sanitário em Natal. Percebe-se 

que existe um número considerável de pessoas que utilizam medidas de 

esgotamento extremamente precárias e um número elevado de residências que nem 

sequer possuem banheiro. Essa situação sanitária vivenciada por essa parcela da 

população compromete a manutenção da sua qualidade de vida e saúde e coloca, 

mais uma vez em evidência, a urgência de investimentos e melhorias na área do 

esgotamento sanitário em Natal. 

Em muitos casos, especialmente nas regiões mais pobres da cidade, até 

mesmo as alternativas de esgotamento sanitário individuais colocam a saúde da 

população em risco, como pode ser observado na Figura 49, uma situação de 

exposição à esgotos devido um vazamento num sumidouro estourado. 



 134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Sumidouro estourado – Bairro Lagoa Azul. Região Administrativa Norte de Natal. 
Fonte: A autora (2010).  

 

Embora a Tabela 1 mostre que o número de fossas sépticas em Natal supera 

o de fossas rudimentares, durante a pesquisa de campo tal dado não foi confirmado, 

como pode ser notado nos Gráficos 1 e 2. Ao serem questionadas sobre a forma 

que utilizavam para esgotar os dejetos sanitários produzidos em seus domicílios, 

64% dos entrevistados citaram a fossa rudimentar, enquanto a fossa séptica foi 

citada apenas por 9% dos entrevistados. Ao observar os dados separadamente, por 

Região Administrativa, a porcentagem de fossas rudimentares supera a de fossas 

sépticas em três Regiões Administrativas: Norte, Sul e Oeste.  
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DE QUE FORMA SÃO ESGOTADOS OS DEJETOS 
SANITÁRIOS PRODUZIDOS EM SEU DOMICÍLIO?
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FORMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE NATAL POR REGIÃO ADMINISTRATIVA
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Tal dado justifica a situação de contaminação do lençol freático de Natal por 

nitrato, pois a fossa do tipo rudimentar, como já explicado anteriormente neste 

trabalho, não possui nenhuma característica de tratamento dos resíduos, expondo-

os diretamente ao solo. 

 

        Gráfico 1: Formas de esgotamento sanitário em Natal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: A autora (2010). 

 

  

Gráfico 2: Formas de esgotamento sanitário de Natal  por Região 
Administrativa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: A autora (2010).  
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QUAIS PROBLEMAS, ADVINDOS DA FALTA DE UM SISTEMA DE  ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO, MAIS PREJUDICAM O SEU DIA-A-DIA?
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 Durante a pesquisa de campo, por meio da aplicação de formulários junto à 

população, investigou-se quais os problemas mais comuns, decorrentes da falta de 

um sistema de esgotamento sanitário, que prejudicam o dia-a-dia da população. Os 

resultados da investigação são mostrados no Gráfico 3. Observando-se tais dados 

por Região Administrativa (Gráfico 4), nota-se que os maiores problemas 

decorrentes da falta de um sistema de esgotamento sanitário, são: o esgoto 

correndo à céu aberto, os insetos e o mau cheiro. Este problemas acometem 

majoritariamente a Região Administrativa Norte da cidade, que é a mais deficitária 

em serviços de esgotamento sanitário.  

Em segundo lugar, encontra-se a Região Administrativa Oeste que, apesar de 

ser superada por pouco nos quesitos insetos e mau cheiro pelas Regiões 

Administrativas Sul e Leste, respectivamente, possui um quadro sanitário bem mais 

precário. É interessante observar que as duas Regiões Administrativas da cidade, 

que possuem um quadro sanitário mais precário, são também as mais carentes do 

ponto de vista socioeconômico. 

 

 
Gráfico 3: Problemas mais comuns no dia-a-dia da po pulação, decorrente da 
falta de um sistema de esgotamento sanitário. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora (2010).  
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Gráfico 4: Problemas mais comuns no dia-a-dia da po pulação, decorrente da 
falta de um sistema de esgotamento sanitário por Re gião Administrativa. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora (2010).  

 

Basta um breve passeio pelas ruas de Natal para perceber as diferenças de 

ordem sanitária, que imperam na cidade. Essas diferenças ocorrem não só entre as 

Regiões Administrativas como também entre os bairros que compõem uma mesma 

região. Dentro da própria Região Administrativa Leste existem diferenças entre 

bairros, onde uns são mais privilegiados que outros. Durante uma visita a alguns 

bairros dessa região, pode-se notar que algumas ruas dispunham em sua totalidade 

do serviço de coleta de esgotos e outras parcialmente. 

 Na Região Administrativa Norte existem ruas que não dispõem do sistema de 

coleta de esgotos e os moradores convivem com esgoto à céu aberto. Encontram-se 

também ruas que, mesmo sem dispor do sistema de coleta de esgotos, os 

moradores não convivem com o problema mencionado, pois eles se organizam e 

constroem sumidouros para evitar o transtorno da água servida em frente às 

residências (Figura 50). 

Ocorrem ainda casos em que o bairro é servido pelo sistema de coleta de 

esgotos, como no caso de Igapó, porém muitas casas não são ligadas à rede. 

Sendo assim, os esgotos correm à céu aberto nas ruas, provocando o surgimento de 

mosquitos e mau cheiro. Essa situação traz diversos transtornos à população como 

a proliferação de insetos e o alto risco de contaminação por agentes patológicos 
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transmissores de doenças, como a cólera, esquistossomose, febre amarela, entre 

outros. 

Durante a pesquisa de campo, foi presenciado por diversas vezes outro 

grande problema: esgotos caindo na rede de drenagem de águas pluviais. Esse 

problema ocorre em duas situações. A primeira, quando as águas servidas que são 

lançadas na rua caem no sistema de drenagem, pelas bocas de lobo (Figura 51). A 

segunda situação ocorre quando os moradores fazem ligações clandestinas dos 

seus esgotos para o sistema de drenagem, tornando em alguns casos as lagoas de 

captação de águas pluviais em grandes lagoas de esgotos (Figura 52). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1                                                                   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3                                                                   4 

 
Figura 50: Ruas da Região Administrativa Norte sem o serviço de coleta de esgotos - 
Bairros: 1 N. S. da Apresentação – Conj. Pq. Dos Coqueiros, 2 Potengi, 3 Pajuçara e 4 N. S. 
da Apresentação – Conj. Paraíso. 
Fonte: A autora (2010).  
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 Estas fotografias evidenciam de forma muito patente o impacto mais direto 

que essas populações sofrem no seu dia-a-dia. As pessoas ficam extremamente 

expostas a sujeiras, esgoto bruto, insetos, mau cheiro e também à poluição visual, 

estando sujeitas ao risco de contaminação.   

 
 
    
 
 
 
 
                                                     
                                                 2  
 
 
 
 

 
 
 
 

  1                                             3 
Figura 51: Esgoto e lixo no sistema de drenagem de águas pluviais – Bairros:  
1 Igapó – Região Administrativa Norte. 2 Planalto – Região Administrativa Oeste. 3 Lagoa 
Nova – Região Administrativa Sul. 
Fonte: A autora (2010).  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52: Lagoa de captação de águas pluviais – Bairro N. S. da Apresentação, Conj. Pq. 
dos Coqueiros – Região Administrativa Norte. 
Fonte: A autora (2010).  
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 Nessas situações de ligações clandestinas, fica evidente o desconhecimento 

da população a respeito dos assuntos ligados a saneamento básico, pois, com 

atitudes assim, ela própria torna-se a mais prejudicada. Um dado preocupante, 

constatado durante a realização deste estudo, é o alto grau de desinformação por 

parte da população com relação ao tema objeto desta pesquisa: Esgotamento 

Sanitário (Gráfico 5). 

 

     Gráfico 5: Conhecimento da população sobre Esg otamento Sanitário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: A autora (2010).  

 

 Conforme observado no Gráfico 5, cinquenta por cento dos entrevistados não 

sabem o que é esgotamento sanitário. Este é um número muito elevado, o qual 

talvez explique, em parte, a situação sanitária da cidade. Se a população fosse mais 

esclarecida nesse quesito e possuísse a real noção da importância desse serviço 

para a manutenção da saúde pública, provavelmente se mobilizaria em favor do 

saneamento básico, cobrando mais investimentos nessa área. Além disso, com mais 

educação do ponto de vista sanitário, evitaria ações prejudiciais como as que foram 

citadas anteriormente. 

 A população deve se mobilizar; não basta os administradores públicos 

investirem em esgotamento sanitário, se a mesma também não mudar de 

comportamento no que diz respeito a este tema.  

 O que realmente se percebe é que a população é mal informada sobre o 

assunto, pois durante a aplicação dos formulários, após uma explicação sobre o que 
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é esgotamento sanitário, foi feita a seguinte pergunta: Você considera que um bom 

sistema de esgotamento sanitário é importante para sua qualidade de vida? O 

resultado pode ser observado no Gráfico 6. 

 

Gráfico 6: Percepção da população quando se trata d a relação Esgotamento  
Sanitário/Qualidade de Vida. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: A autora (2010). 

 

Quase cem por cento dos entrevistados consideram que um bom sistema de 

esgotamento sanitário é importante para sua qualidade de vida, mesmo quando não 

sabiam justificar sua resposta. Quando interpelados sobre o porquê, a maioria 

associou a importância de um sistema de esgotamento sanitário com a saúde da 

população, além de outros quesitos, que podem ser observados no Gráfico 7. 

No que diz respeito ao nível de satisfação da população com relação aos 

serviços de saneamento prestados em seus bairros, a saber, o abastecimento de 

água, coleta de lixo, coleta de esgotos e drenagem das águas pluviais, a população 

se mostrou em sua maioria insatisfeita, como pode ser notado nos dados mostrados 

no Gráfico 8. 
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Gráfico 7: Justificativa dada pela população para a  importância do sistema de 
esgotamento sanitário. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: A autora (2010).  

 

 

Gráfico 8: Satisfação da população em relação aos s erviços de saneamento 
prestados em seus bairros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora (2010).  
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Ainda analisando o Gráfico 8, nota-se que as Regiões Administrativas Norte, 

Oeste e Sul apresentaram um percentual maior de descontentamento em relação 

aos serviços de saneamento em seus respectivos bairros. Por outro lado, a Região 

Administrativa Leste apresentou um percentual elevado de contentamento parcial 

em relação à prestação desses serviços. Esse fato confirma os dados apresentados 

anteriormente, evidenciando que tal região é a mais favorecida tanto do ponto de 

vista dos serviços de esgotamento sanitário, como também dos demais serviços que 

compõem o saneamento básico. 

Outro dado interessante observado no Gráfico 8, foram os percentuais 

referentes à resposta “SIM” apresentados pelas Regiões Administrativas Norte e 

Oeste. Tais regiões são as que convivem com um quadro sanitário mais 

preocupante. No entanto, 34% dos entrevistados na Região Administrativa Norte e 

37% na Oeste, se consideram contentes com os serviços de saneamento dos seus 

respectivos bairros. Esses percentuais são muito elevados, se for considerada a 

situação sanitária vivenciada por essas duas regiões. Tais dados confirmam a falta 

de conhecimento por parte da população acerca do esgotamento sanitário e, 

também sobre os demais serviços de saneamento. 

Quando se trata dos fatores que contribuíram para o atual quadro de 

desigualdade sanitária em Natal, pode-se perceber, durante a pesquisa, que o 

principal fator é a ausência de vontade política. Em entrevista concedida a Odette 

Seabra, Mônica Carvalho e José Corrêa Leite, Milton Santos cita como se dá, em 

parte, a omissão por parte do Estado nessas questões do uso do território: 

 
 

Como vemos, há um uso privilegiado do território em função das forças 
hegemônicas. Estas, por meio de suas ordens, comandam verticalmente o 
território e a vida social, relegando o Estado a uma posição de coadjuvante 
ou de testemunha, sempre que ele se retira, como no caso do brasileiro, do 
processo de ordenação do uso do território (SEABRA, CARVALHO e 
LEITE, 2001, p. 23). 
 

 
Sabe-se que a questão socioeconômica pode influenciar nos direcionamentos 

políticos, como destinação de serviços de infraestrutura para áreas mais 

privilegiadas da cidade, onde existe, normalmente um maior poder de mobilização 

pela sociedade civil organizada. Como já citado anteriormente, o direcionamento dos 

investimentos na área de saneamento dependem da origem deste, ou seja, sempre 
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há interesses à serem contemplados. Porém, é necessário que o interesse maior, o 

social, seja suprido. 

O quadro sanitário que Natal vivencia atualmente é resultado de décadas e, 

porque não dizer séculos, de descaso com a questão sanitária. Como cita o próprio 

Santos (2008, p. 48): “a transformação do espaço é o resultado de uma série de 

decisões e escolhas historicamente determinadas”. O uso que se dá ao território 

hoje determinará sua condição amanhã. É necessário entender que a questão 

sanitária de Natal não é um problema que se resolve em poucos anos. É de extrema 

importância que sejam feitos investimentos nessa área e, mais importante ainda, 

que esses investimentos sejam contínuos para que haja uma manutenção do setor 

de saneamento. 

A Região Administrativa Leste, por ser o berço da cidade do Natal, é muito 

privilegiada do ponto de vista estrutural, inclusive do ponto de vista sanitário. A 

cidade se desenvolveu a partir dessa região. Sendo assim é compreensível que seja 

privilegiada estruturalmente. Quando os primeiros planos de estruturação sanitária 

da cidade foram colocados em prática, em 1939, como já citado, o núcleo urbano de 

Natal resumia-se a essa região. No entanto, permanecer apenas com esta 

justificativa de que a Região Administrativa Leste foi o berço da cidade e por isso, é 

privilegiada do ponto de vista estrutural, não é suficiente, pois, os anos se passaram, 

a cidade cresceu e com ela a sua demanda. Portanto era obrigação das autoridades 

públicas buscarem o máximo de possibilidades para suprir as necessidades dessa 

nova demanda. Inclusive é também de responsabilidade do poder público o 

planejamento urbano para evitar ou minimizar problemas como estes. 

Uma cidade como Natal, que tem vivenciado um crescimento urbano 

vertiginoso, deve estar muito atenta às questões de infraestrutura.  O atual processo 

desenfreado de urbanização tem trazido muitos problemas de ordem ambiental e 

social para as grandes cidades, como explana Tucci e Marques (2000, p. 9): 

 

Os avanços da urbanização podem comprometer os fatores do ambiente, 
que se modificam profundamente em suas condições naturais. Dessa 
forma, à medida que se expandem as cidades o próprio homem vê suas 
possibilidades de existência ameaçadas pela forma desordenada pela qual 
traduz a sua ocupação. Assim, vemos as indústrias lançando rejeitos nos 
mananciais que abastecem as cidades; vemos os moradores usando as 
águas para as suas necessidades e largando esgotos, resíduos e lixo nas 
fontes naturais de água doce; a pavimentação e a construção das cidades 
tornando menor a possibilidade de infiltração das águas das chuvas no 
solo, dificultando a formação do ciclo das águas; vemos a saturação de 
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canalizações e esgotos; a drenagem das áreas que poderiam representar 
bacias de captação; vemos encostas de morros e dos rios tomadas por 
habitações precárias, produzindo erosão e assoreamento. Enfim, o 
problema é de tal ordem que se torna difícil a previsão de sistemas, o 
planejamento e o controle, a avaliação dos impactos ambientais e a 
previsão de possibilidades de melhoria das condições de urbanização das 
cidades. 
 

 
Observando esta explanação percebe-se o quanto é danoso o processo de 

urbanização desenfreado e muitas vezes sem planejamento. É necessário haver o 

desenvolvimento de um plano de controle dessa situação, seja para resolver os 

problemas advindos dela, seja para atenuá-los, pois esse intenso processo de 

urbanização é praticamente inevitável assim como os danos ao meio ambiente, e 

conseqüentemente, ao homem. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

um primeiro momento pode soar estranho estudar o uso do território 

de uma região a partir do serviço de esgotamento sanitário. 

Entretanto, ao observar as questões, que estão intimamente 

envolvidas com tal serviço, percebe-se a complexidade do assunto que envolve 

questões da saúde, do meio ambiente e também políticas. É necessário entender 

que “nenhuma questão pode ser respondida fora da concepção de uma totalidade 

de estruturas e de uma totalidade de relações” (SANTOS, 2008, p. 49). O tipo de 

serviço de esgotamento sanitário feito numa região, muitas vezes denuncia a sua 

dinâmica socioespacial. Por exemplo, em bairros que não dispõem de um adequado 

esgotamento sanitário, existe esgoto à céu aberto e fossas contaminando o solo. 

Essas situações atingem diretamente a população, trazendo problemas como a 

contaminação por doenças de veiculação hídrica. Sendo assim, supõe-se que os 

postos de saúde dessas comunidades recebem constantemente indivíduos com 

sintomas de doenças que são causadas, em sua maioria, pela contaminação da 

água. Essa suposição poderá ser respondida com uma pesquisa futura, que permeie 

este viés do tema. 

 No início do século XX, Natal ainda era uma cidade de pequeno porte e já 

vivenciava graves problemas de ordem sanitária, como pôde ser observado 

anteriormente. Houve ações para tentar solucioná-los, como a criação da Comissão 

de Saneamento de Natal (CSN), em 1924. A partir de então, desencadearam-se 

eventos importantes para o planejamento da cidade e o seu saneamento. Pode-se 

destacar o “Plano Geral de Sistematização”, projetado pelo arquiteto Giácomo 

Palumbo, no ano de 1929, que se preocupava, entre outras coisas, com a 

pavimentação das ruas, drenagem e limpeza públicas e embelezamento da cidade. 

No ano de 1935, em continuação ao plano de melhoria sanitária de Natal, foi 

contratado o Escritório Saturnino de Brito, o qual no mesmo ano elaborou o “Plano 

Geral de Obras”, executado parcialmente em 1939.  

 Ao longo das décadas de 1940, 1950 e 1960, poucas obras foram realizadas 

no âmbito do esgotamento sanitário; a prioridade foi dada à ampliação da rede de 

abastecimento de água. A preferência dada nessas décadas à mencionada rede é 

refletida atualmente em Natal, posto que a cidade possui hoje cerca de 99,88% de 

N 
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sua população abastecida por água tratada, enquanto o serviço de esgotamento 

sanitário corresponde a apenas 32%, segundo dados da Companhia de Água e 

Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN, 2008b). 

 Foi constatado com essa pesquisa que, embora tenha havido ações 

importantes no âmbito do esgotamento sanitário, na primeira metade do século XX, 

houve um descaso nas décadas seguintes. Constatou-se que as ações sanitárias, 

principalmente as referentes aos serviços de esgotamento sanitário, não 

acompanharam o crescimento urbano e populacional de Natal. 

A cidade convive, atualmente, com graves problemas causados pela falta de 

esgotamento sanitário, tais como: contaminação do lençol freático por nitrato; 

poluição do estuário Potengi-Jundiaí; proliferação de lamas e esgotos à céu aberto; 

insetos; mau cheiro, entre outros. Além desses problemas, Natal tem um índice 

muito baixo de cobertura dos serviços de esgotamento sanitário. O atual sistema de 

tratamento de esgotos vem se mostrando insuficiente e ineficiente, onde das cinco 

lagoas de tratamento elencadas pela CAERN, apenas duas se enquadram nos pré-

requisitos de uma lagoa de tratamento de esgotos, as lagoas de Ponta Negra e 

Igapó, sendo que estas duas ainda apresentam problemas em seu funcionamento. 

Nesse contexto, a maior parte da população natalense fica à mercê de alternativas 

para esgotar os dejetos sanitários.   

Diante de tantos problemas no âmbito sanitário, a cidade tem recebido, 

nesses últimos anos, investimentos para desenvolver projetos com o intuito de 

melhorar o seu quadro sanitário, tais como: a ampliação da rede coletora de esgotos 

e a construção de uma estação de tratamento de esgotos no Baldo, que já está em 

fase de teste, assim como demais projetos já citados anteriormente. 

 Embora estes investimentos possam ser vistos como um avanço, a cidade 

ainda tem muito que fazer para solucionar os seus problemas sanitários, como por 

exemplo: resolver o problema da distribuição desigual dos serviços de esgotamento 

sanitário. A distribuição desses serviços, assim como os demais ligados à 

infraestrutura, deve ser feita de forma equitativa, abrangendo todas as populações, 

pois tais serviços são indispensáveis ao seu bem-estar. 

Deve haver mais cobrança por parte da população e maiores investimentos 

na área de implementação dos serviços de esgotamento sanitário, bem como 

incentivos à pesquisa, em prol da busca de uma melhor destinação dos dejetos 

sanitários. É importante que não haja apenas uma transferência de problemas de 
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um lugar para outro, onde muitas vezes ocorre a degradação do meio ambiente com 

a poluição de rios, lagoas e solos. A urgência da questão sanitária em Natal não 

deve resultar em soluções inadequadas. Cada situação precisa ser sempre bem 

estudada e analisada cautelosamente para que seja dada a melhor solução. 

Com esta pesquisa pode ser constatado um elevado índice de 

desconhecimento por parte da população quando o assunto é esgotamento sanitário 

ou saneamento básico em geral. É muito importante que os investimentos nessa 

área sejam também voltados para o esclarecimento da população, pois sem 

educação sanitária a situação não melhorará. O bom funcionamento de uma rede 

coletora de esgotos, por exemplo, depende muito da forma como é utilizado pela 

população. Por isso é indispensável que a sociedade seja educada também do 

ponto de vista sanitário. É interessante lembrar que a responsabilidade pelo bom 

funcionamento de um sistema, e também do bem-estar social, não é apenas 

governamental, mas também social. 

Os órgãos responsáveis devem estar melhor preparados para atuar de forma 

mais eficaz. Durante a realização desta pesquisa, por exemplo, houve ocasiões em 

que as informações dadas pelos funcionários da empresa responsável pelos 

serviços de saneamento em Natal e em todo o Rio Grande do Norte eram 

desencontradas, provocando atrasos na pesquisa. 

Faz-se necessário um aprofundamento no tema estudado, pois o mesmo tem 

sido sempre discutido de forma superficial e técnica. O esgotamento sanitário deve 

ser considerado como algo indispensável, não só para manutenção da saúde e da 

qualidade de vida da população, mas também como fator contribuinte para 

preservação do meio ambiente.  

Espera-se que outros trabalhos na geografia e nas demais áreas possam ser 

desenvolvidos, abordando esse assunto, pois a sociedade sempre ganha, quando 

são estudados temas tão relevantes e que estão diretamente ligados com seu dia-a-

dia. 

Almeja-se, humildemente, que este trabalho contribua com o conhecimento 

geográfico e sirva de ponte para esclarecer um pouco mais a situação sanitária de 

Natal aos natalenses e demais interessados. 
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ENTREVISTA Nº 01 – CAERN 

 

Entrevistado: Eveline Almeida de Souza Macedo. 

Assessoria de Gestão Empresarial – AGT  

 

 

Aglene – A senhora pode explicar como é feito o cálculo para  se chegar ao 

resultado do nível de cobertura do esgotamento sani tário em Natal/RN? 

 

Eveline – Tanto o de água como de esgoto, o processo é o mesmo. Nós pegamos o 

número de economias residenciais ativas, né, são as residências, as economias, né, 

que a gente mede, que a gente fatura. [...], vezes a taxa de habitantes por domicílio, 

que é a empregada pelo IBGE, que ele calcula (inclusive isso a gente não faz uma 

projeção, a gente usa a do censo 2000, ou agora a gente já ta usando a da 

contagem de 2007), vezes o número de economia, aí a gente dá a população 

atendida. [...]. A população urbana, o IBGE fornece, e nós usamos ou a do censo ou 

a da contagem, que é mais atual, a contagem, e a gente faz uma projeção com base 

na taxa de crescimento, também fornecida pelo IBGE, né, no caso, por exemplo, 

hoje é 2009, a contagem foi em 2007, então a gente faz a projeção 2008 e 2009. 

[...]. Você tem essa população, depois que você obteve essa população atendida, 

você divide pela população urbana, aí você tem o nível de atendimento em 

percentual. [...]. Acontece alguns casos, em que você multiplicando o número de 

economias ativas pela taxa de habitantes, você vai encontrar uma população 

atendida maior do que a urbana, no caso, acontecendo isso, a gente tem um redutor 

na fórmula. Você não pode atingir, abastecer, ou atender mais do que a população 

urbana, né. Aí você vai perguntar: por que isso? Bom, dois erros: Ou o IBGE faz 

uma projeção (porque ele faz também por amostragem, né), ou também a própria 

CAERN (no caso de Natal, não há esse problema muito, não), aí pode “tá” com 

alguma coisa errada, por exemplo, se você vai “prum” município do interior, então a 

CAERN, às vezes considera as economias ou as ligações como urbana, mas ela 

invadiu um pouco a área rural, certo? Porque quando você faz um projeto, aí a 

população fica: “bote água aqui, não sei o quê”, aí estende mais e invade a área 

rural, né. Então é essa a diferença. 
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Aglene – Quando a senhora fala em economias residenciais, ec onomia se 

refere à uma residência?  

 

Eveline – Olhe, é. [...] nós temos tanto ligações, como nós temos economias 

residenciais. O que é? A ligação é aquela que liga ao estabelecimento, certo? A 

economia, também, é aquela que liga ao estabelecimento. Mas qual é a diferença de 

uma pra outra? É porque a ligação, “num” prédio, por exemplo, “num” prédio, ou 

estabelecimento maior e tal, você às vezes só faz uma ligação, e aqueles outros 

apartamentos não tem ligação, mas pra nós, a gente mede como economia, certo? 

É uma ligação que a gente faz, mas a gente considera cada apartamento como uma 

economia. 

 

Aglene – Nesse aspecto, por exemplo, a CAERN faz uma ligação  para o edifício, 

e o edifício é que fica responsável pra fazer a lig ação de cada um dos 

apartamentos para ligação geral da CAERN. E aí você s contabilizam cada 

apartamento ligado como uma economia, certo? 

Eveline – Exatamente. Cada apartamento como se fosse um domicílio. É um 

domicílio, porque cada apartamento é um domicílio. Então, nós consideramos isso. 

Hoje, a gente já “tá” corrigindo isso, como a Cosern também já corrigiu, né, e antes 

era um medidor só, e você rateava pelo condomínio e pagava suas contas,né, pelo 

rateio. Hoje a Cosern já “tá” corrigindo isso e a CAERN, também. As novas 

solicitações de ligações da CAERN, a CAERN já “ta” fazendo uma ligação para cada 

apartamento. 

 

Aglene – Deve ser mais complicado, né?  

 

Eveleni – Bom, é mais difícil, mas é mais correto. É mais dispendioso porque você 

vai ter que ter hidrômetro pra cada apartamento. Mas é correto, né, cada um quer 

saber quanto consome, né. [...]. 

 

Aglene – No caso do esgotamento sanitário funciona do mesmo jeito? O 

sistema geral, a CAERN coloca uma ligação “pro” edi fício, e o edifício se 

responsabiliza por ligar cada apartamento?  

Eveline – Também. 
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ENTREVISTA Nº 02 – CAERN 

 

Entrevistado: Lamarcos Vital Teixeira. 

Gerente da Regional Natal Sul – CAERN. 

Entrevista realizada no dia 28 de abril de 2010. 

 

Aglene – Como está dividido o sistema de esgotamento sanitár io de Natal/RN? 

 

Lamarcos – O sistema, ele se divide por bacias. As bacias [...] acompanham as 

letras do alfabeto, A, B, C, D, E, ... então, digamos, tem uma determinada bacia e o 

que limita ela é a sua estrutura topográfica, num levantamento topográfico, o que é 

que dá pra fazer o esgotamento de determinada área. Esse limite, aí a gente 

denomina de bacia. 

 

Aglene – Natal é dividida em duas grandes áreas, não é isso?  

 

Lamarcos – É. Nós chamamos Regionais. Seria a Regional Sul e Norte. 

 

Aglene – O senhor é responsável só pela Regional Sul?  

 

Lamarcos – Só pela Regional Natal Sul. 

 

Aglene – E essa Regional Sul, ela abrange todos os bairros d as regiões Leste, 

Oeste e sul, não é isso? 

 

Lamarcos – Afirmativo. 

 

Aglene – É como se fosse dividido pelo estuário Potengi-Jund iaí, “né”? Do 

estuário Potengi-Jundiaí ao Sul, Regional Natal Sul , e ao Norte, onde fica a 

Região Norte, a Regional Natal Norte? 

 

Lamarcos – Afirmativo. É isso mesmo. 

 

 Aglene – E lá na Região Norte tem uma estação nas salinas, “né ”?  
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Lamarcos – O sistema de lá é feito pelo sistema de Igapó, tem uma lagoa de 

tratamento que atende o bairro de Igapó, Santa Catarina e algumas áreas 

adjacentes. E tem o sistema de lagoas do lado de São Gonçalo do Amarante, que 

tem Jardim Lola I e Jardim Lola II. 

 

Aglene – Qual o sistema de tratamento de esgotos que é utili zado em Natal? 

 

Lamarcos – Olha, atualmente nós temos sete lagoas, e todas elas o tratamento é 

através de lagoas aeróbias e anaeróbias. O que “ta” pra entrar agora como novidade 

seria o emissário submarino e nossa estação do Baldo, juntamente com a ETE de 

Jundiaí. 

 

Aglene – Mas, atualmente o sistema de tratamento é por meio de lagoas de 

estabilizaçao, não é isso? 

 

Lamarcos – Lagoas de estabilização. Exatamente. 

 

Aglene – O senhor considera que Natal possui em sistema de e sgotamento 

sanitário completo, no que diz respeito à coleta, t ratamento e destinação final?  

 

Lamarcos – Não exatamente. O sistema de saneamento, ele passou por uma crise 

muito grande de investimentos ao longo dos anos anteriores. Então, assim, não 

tinha uma política de saneamento para o país. Com raríssimas exceções, alguns 

índices na parte Sul e Sudeste, se falava em torno de 30%, 40%, algo até muito 

baixo. Então quando se partia pra Norte, Nordeste, esse índice, praticamente, ia pra 

10%, 12%. E agora com o Programa do Governo chamado PAC, Programa de 

Aceleração do Crescimento, foi direcionada uma certa atenção pra essa área, e a 

gente, realmente, tem constatado nos últimos três anos bastante investimento e 

melhorou muito a área de cobertura de saneamento básico. 

 

Aglene – Embora ainda não seja o ideal, mas é um caminho, nã o é isso? 
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Lamarcos – É. Pra você ter uma idéia, o que foi feito em três anos é praticamente 

três vezes mais do que tudo que foi feito há trinta, certo. E graças a Deus, assim, a 

população do nosso Estado “tá” sendo beneficiada pelo programa da copa do 

mundo, onde até 2013, terá um investimento de R$ 1,2 bilhão nessa área. 

 

Aglene – Esse valor de R$ 1,2 bilhão é destinado só à Natal ou é para todo o 

Estado? 

 

Lamarcos – Todo o Estado. Só que a capital ela vai ser, praticamente, atendida em 

100%, tanto com água, que hoje é 98%, como com esgotamento sanitário. 

 

Aglene – Então a meta até 2013 é que atenda a 100% do esgota mento sanitário?  

 

Lamarcos – 100% de esgotamento sanitário na capital. 

 

Aglene – Porque atualmente é 32%, e com esses novos projetos  vai aumentar 

pra 60%, e até 2013 querem alcançar os 100%, não é isso. 

  

Lamarcos – É. Exatamente. 

 

Aglene – Como o senhor classifica o atual sistema de esgotam ento sanitário de 

Natal? 

 

Lamarcos – Olha, faz parte da pergunta anterior. Hoje já houve uma certa melhora, 

porque já foi inaugurada, está em fase de testes operacionais a ETE do Baldo, uma 

importante ETE dessa, que veio beneficiar 21 bairros da capital, principalmente da 

zona leste e oeste. Então, foi assim uma coisa muito importante pra capital, porque o 

sistema de esgotamento já existia, mas com uma certa ineficiência na questão do 

tratamento. Então, acho que houve uma melhora significativa, acompanhado da 

aprovação do projeto do emissário, que está praticamente em fase final de análise 

pra ser aprovado, e com mais dois ou três anos, no máximo, dependendo das 

questões de estudos, possa ser que a gente alcance, eu chamo assim até de curto 

prazo, três anos, “né”, pra gente ter um bom nível de saneamento e tratamento do 

esgotamento sanitário de Natal. 
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Aglene – O que determina o diâmetro das tubulações utilizada s no sistema de 

esgotamento sanitário de Natal? Essas tubulações sã o as mesmas em todos 

os bairros? 

 

Lamarcos – Não. Isso aí faz parte do projeto, onde desde sua elaboração, o que 

leva em consideração é o tamanho da área, da bacia, que vai ser atendida, e dos 

sistema, também, que vai ser implementado, se vai ser o sistema condominial ou se 

vai ser o sistema convencional. Pra os dois, praticamente, os equipamento são os 

mesmos, o dimensionamento, ele pode variar desses cem milímetros, para as 

ligações domiciliares, até seiscentos milímetros que é dos emissário de chegada nas 

estações elevatórias. 

 

Aglene – Então quer dizer que aquelas tubulações que fazem a s ligações das 

casas até as tubulações das ruas são de cem milímet ros? 

 

Lamarcos – Cem milímetros. Afirmativo. E é cem milímetros, porque ele é pra ser 

trabalhado com, digamos, um quarto só, da área dessa tubulação recebendo só 

efluente líquido, que seria destinado só a cada residência pra ter um ramal desse 

individual. 

 

Aglene – Quais os critérios utilizados para a priorização de  alguns bairros da 

cidade, quando se trata de novas instalações do sis tema de coleta de esgotos? 

 

Lamarcos – Dependendo da fonte de recursos, se nós temos aqui um programa do 

Governo Federal onde o foco maior seria proteger as áreas que têm um bom 

manancial subterrâneo, pra evitar a questão da contaminação por nitrato do sistema. 

E o outro, algumas ONGs, elas investem mais em áreas de baixa renda, o projeto 

chamado condominial, é um projeto que tem um custo, relativamente, mais barato, 

ele é feito pelo interior das residências, então evita uma profundidade maior de 

escavação, não tem pavimentação e atende um maior número de pessoas, então 

por isso que elas direcionam, as vezes, mais as verbas pra essas áreas. 
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Aglene – Então a priorização das áreas, ela varia de acordo com a origem do 

investimento? 

 

Lamarcos – Geralmente é. Porque as ONGs elas, geralmente, têm mais essa visão 

de voltar mais para o pessoal de baixa renda, pra questão sanitária. E os projetos 

federais abrangem os dois, digamos assim, certo, tanto a parte de manancial quanto 

a parte do pessoal de baixa renda. 
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ENTREVISTA Nº 03 – CAERN 

VISITA À LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO DE PONTA NEGRA 

 

Entrevistado: Pedro Cavalcante. 

Técnico em Engenharia. Responsável pela manutenção eletromecânica das 

unidades de água e esgotos da CAERN. 

Entrevista realizada no dia 06 de maio de 2010. 

 

 

Aglene – De onde vêm os esgotos que chegam nesta lagoa de tr atamento?  

 

Pedro - Aqui chega todo o esgoto de Ponta Negra. São quatro estações elevatórias. 

Três iniciais, que recebem todo o esgoto e jogam pra uma quarta, certo, e essa 

quarta joga pra lagoa. Fora isso ainda tem mais uma chegada aqui, uma do Bosque 

dos Poetas, ali na cidade verde, tem quatro Bosques25. [...]. E tem outro condomínio 

também aqui, que também recalca pra cá. [...]. Então todo esse esgoto, a chegada 

dele é aqui. Aqui a gente tem essas caixas de areia, onde a gente trabalha um lado 

e outro, certo, hoje “tá” trabalhando esse lado, amanhã fecha esse lado pra fazer a 

limpeza e passa a trabalhar o outro. 

 

Aglene – E essas caixas de areia é só pra retenção da sujeir a mais pesada, não 

é isso? 

 

Pedro – Exatamente. Areia e sólidos mais pesados. Tem um sistema de 

gradeamento que evita que passe o que vem dentro do esgoto, tudo fica aí. 

 

Aglene – Existe algum controle do que chega? 

 

                                                 
25 Os Bosques que o Senhor Pedro se refere são quatro condomínios horizontais fechados, que 
fazem parte da cidade dos Bosques. São eles: Bosque dos Pássaros, Bosque das Flores, Bosque 
dos Poetas e Bosque das Palmeiras. Estes condomínios são situados no bairro de Nova Parnamirim, 
o qual pertence ao município de Parnamirim. 
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Pedro – Esse medidor de vazão, por ultrassom, ele dá a vazão instantânea. Agora 

ele acumula, “tá” entendendo, aqui se quiser descarregar, traz um laptop, coloca aí a 

gente pode tirar a vazão diária, a vazão semanal, a vazão mensal. [...]. 

 

Aglene – Quando tem, digamos, um excesso de esgoto ou quando  chove 

muito, já aconteceu dessa lagoa transbordar? 

 

Pedro – Não porque a gente já tomou algumas medidas pra evitar que isso 

aconteça. Mas, já chegou bem pertinho. 

 

Aglene – Vocês têm um sistema de análise do que entra e do q ue sai? 

 

Pedro – Isso. 

 

Aglene – Essa análise é feita todos os dias? 

 

Pedro – Todos os dias. 

 

[...] 

 

Aglene – Qual o método que vocês usam para evitar o transbor damento das 

lagoas? 

 

Pedro – Elas não transbordam porque quando elas estão muito cheias a gente abre 

pra “cá”26. Aí usa isso aqui como um extravasador da lagoa pra evitar que ela 

transborde. Por se ela transbordar é pior. 

 

Aglene – Mas, de qualquer forma aqui o solo é permeável e a água infiltra. 

 

Pedro – Exato, ela infiltra. 

 

[...] 

                                                 
26 Lateral do terreno onde está instalada a lagoa de estabilização de Ponta Negra. 
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Pedro – Sim, vem pra “cá” também, todo o esgoto da Via Costeira.  

 

Aglene – Essa lagoa aqui, basicamente, é a única que funcion a com todo esse 

processo, não é?  

 

Pedro – Exato. 
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ENTREVISTA Nº 04 – CAERN 

VISITA À LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO DE PONTA NEGRA 

 

Entrevistado: Jeferson. 

Estagiário de Engenharia Química.  Auxiliar de Laboratório. 

Entrevista realizada no dia 06 de maio de 2010. 

 

 

Aglene – Você pode explicar o processo, desde a coleta inici al à coleta final? 

 

Jeferson – O inicial a gente faz a coleta. Pra fazer a coleta, a gente faz nesses 

frasquinhos, a gente leva esses frascos pro campo, pra fazer a coleta, coloca os 

reagentes aqui dentro pra não alterar o resultado. Porque a gente leva eles pro 

campo, e quando vem, vem balançando o frasco... 

 

Aglene – Mas o campo que você diz ... 

 

Jeferson – o campo é a coleta. A gente faz quatro coletas. Faz na entrada, que é 

aqui na caixa de areia, que é o esgoto bruto, a entrada do esgoto. Faz um quando 

passa dessa primeira lagoa, que é a facultativa, pra segunda. A gente coleta na 

saída da primeira pra entrar na segunda. Porque você viu que tem as caixas, daí 

dessa primeira lagoa pra segunda, ele sai pelo lado direito, ele sai por ali, aí entra, 

[...] e desce, descarrega na primeira caixa da segunda lagoa. 

 

Aglene – Então a primeira coleta é feita aqui na caixa de ar eia... 

 

Jeferson – A primeira coleta. A segunda coleta é na facultativa, que é na saída da 

facultativa pra entrada da primeira maturação, a segunda é lá do outro lado, do lado 

esquerdo, que é a saída da maturação I pra maturação II, e a última coleta é lá na 

bomba. Você viu lá aquela casinha, que é a saída, onde o esgoto sai da última 

maturação pra infiltração e pra outra lagoa que tem mais lá na frente. 
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Aglene – Então vocês fazem a análise do início, logo quando chega, depois 

quando ele passa da facultativa pra maturação I, ma turação II e a saída. São 

quatro análises. 

 

Jeferson – No caso a análise que a gente faz é na saída. Na saída da facultativa, da 

maturação I, da maturação II e esgoto bruto. 

 

Aglene – Então são quatro amostras que vocês coletam?  

 

Jeferson – Quatro amostras. 

 

Aglene – É diariamente? 

  

Jeferson – Diariamente. 

 

Aglene – Mas, é feito uma vez por dia?  

 

Jeferson – Uma vez por dia. Um dia faz pela manhã e outro dia faz à tarde. 

 

Aglene – Depois de coletar essas quatro amostras, que tipo d e análise vocês 

fazem? 

 

Jeferson – Aqui a gente “tá” fazendo o ph, temperatura, sólido sedimentável e 

oxigênio dissolvido. Por enquanto só. “Tá” faltando pra fazer DBO e DQO, a gente 

não “tá” fazendo não. Porque aqui não tem estrutura pra fazer DBO. Tem que ter 

estufa e tal, e aqui não tem, aí só “ta” fazendo oxigênio dissolvido. 

 

Aglene – O que eu queria é ter uma certa noção da qualidade do processo de 

tratamento. Ele está sendo eficiente? Qual a porcen tagem de eficiência? 

 

Jeferson – Está. A porcentagem eu não sei falar, não. Mas quando a gente faz a 

análise aqui do esgoto bruto o oxigênio é zero, ou seja, anaeróbia total. Dessa lagoa 

facultativa aqui, ela passa de sete à dez dias aqui pra poder chegar até o final, isso o 

esgoto que entra, “né”, passa de sete à dez dias pra chegar até o final pra entrar pra 
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segunda, “tá” entendendo? Durante esse tempo, de sete à dez dias, quando a gente 

faz a coleta no final da facultativa, já observa a existência de oxigênio, pouco: 0,5 

mg/ml, mas já existe. Na segunda lagoa ela vai passar de quatro, cinco, seis dias, 

por aí. Na terceira vai passar mais cinco dias. [...]. 

 

Aglene – Mas de uma forma geral, uma média geral, quando ent ra é zero de 

oxigênio, e quando sai? 

 

Jeferson – Quando sai é 4,5 ou 5,0 mg/ml. Quando “ta ”fazendo sol é até mais. 

 

Aglene – E o ideal? Vocês têm um número ideal? 

 

Jeferson – Não. 

 

Aglene – A gente sabe que o tratamento aqui não é completo. Quando a água 

sai, ela não sai uma água completamente limpa e liv re dos agentes 

patológicos.  

 

Jeferson – É, não sai. A gente comprova também a eficiência do tratamento porque 

nessa primeira lagoa não existe vida, peixe não tem. Na terceira lagoa tem muito 

peixe. Das lagoas de esgoto que tem em Natal a que funciona melhor é essa. 

 

Aglene – É. Eu já tive informação de que na verdade é a únic a que funciona de 

verdade, e mesmo assim, ela ainda tem suas deficiên cias. 

 

Jeferson – [...]. Se aqui eles colocassem um circuito de aeração, [...] ia melhorar 

significativamente. 
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QUESTIONÁRIO CAERN 01 

GERÊNCIA DE PROJETOS CAERN – GEPRO 

 

Este questionário foi respondido pelo Engenheiro Civil com Especialização em 

Engenharia Sanitária, Senhor João Batista Pereira Marques. 

 

 

1 Com relação aos projetos para o setor de esgotame nto sanitário em Natal, 

como anda a situação? 

 

- ETE Jundiaí: Em fase de aprovação de financiamento. 

- ETE Baldo: Em fase de conclusão de obras. 

- Emissário Submarino: Incluso no PAC – 2 com previsão para sua conclusão em 

Dez/2013. 

 

2 No que diz respeito à divisão do sistema de esgot amento sanitário de Natal, 

sabemos que a cidade é dividida em duas grande regi ões: Regional Natal Norte 

e Regional Natal Sul. Sabemos também que a cidade e stá dividida em Bacias. 

Quantas bacias são? 

 

Na Regional Natal Norte: 16 bacias representadas pelas letras maiúsculas do nosso 

alfabeto de AN a PN. 

 

Na Regional Natal Sul: 15 bacias representadas pelas letras AS a OS. 

 

3 O atual sistema de tratamento de esgotos sanitári os utilizados em Natal, é o 

de lagoas de estabilização. Quantos sistemas de lag oas de estabilização 

existem na cidade? 

 

Cinco. 

 

• Quintas II        �  Constituída por uma lagoa facultativa; 
• Quintas III       � Constituída por uma lagoa facultativa; 
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• Quintas IV       � Constituída por uma lagoa aerada; 
• Ponta Negra  � Constituída por uma lagoa facultativa e duas lagoas de 

maturação. Há, nas dependências dessa ETE um pequeno laboratório para a 
realização das análises das águas; 

• Igapó / Beira Rio  � Constituída por uma lagoa facultativa e duas lagoas de 
maturação. 

 

4 Quantos desses sistemas, realmente funcionam? 

 

Todos. Hoje precários por conta do aumento de contribuição, bem como, para 

aqueles que só tratam o nível primário. 

 

5 Qual o tipo de tratamento utilizado nesses sistem as de lagoas de 

estabilização ? 

 

Primário � Lagoas facultativas. 

Secundário � Lagoas de Maturação ou de Polimento. 

 

6 O senhor considera este sistema eficaz e satisfat ório? 

 

Sim quando adequado à vazão definida em seus projetos. 

 

7 É sabido que existe uma discrepância muito grande  no atendimento dos 

serviços de coleta e tratamento de esgotos entre as  Regiões Administrativas 

da cidade, sendo a Região Norte a menos favorecida nesse setor. A que fator o 

senhor atribui essa realidade? 

 

Favorabilidade do nosso solo para infiltração e negligência nas décadas anteriores 

de implantar um sistema de esgotamento sanitário. A Região Norte ou Zona Norte 

de Natal, o primeiro sistema de abastecimento de água proveniente da Lagoa de 

Extremoz foi implantado em 1980. Anteriormente os conjuntos habitacionais eram 

abastecidos com água proveniente do subsolo com captação em poços tubulares 

profundos. 
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APÊNDICE G 

MODELO DO FORMULÁRIO APLICADO JUNTO À POPULAÇÃO 
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ANEXO A – Cálculo utilizado pela CAERN para se cheg ar à porcentagem de 

cobertura do sistema de esgotamento sanitário.  

 

 

 

Nº de Economias Residenciais Ativas  *  Taxa de habitantes por domicílios (IBGE) 

 

 

 

 

 

 

 

População Atendida 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   População Atendida 

                                      * 100 = Nível de Cobertura (%) 

   População Urbana 

Fonte: Eveline Almeida de Souza Macedo. Acessoria de Gestão Empresaria – CAERN  

Entrevista realizada por: Aglene de Arruda Moreira Sotero – Data: 27/03/2009. 
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ANEXO B – Tabela das Características Físicas e Oper acionais da ETE Ponta 

Negra – Natal/RN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CAERN (2010). 

 

 

OBS: Esta tabela foi cedida pelo laboratório de análises da ETE Ponta Negra 

durante visita técnica realizada pela autora. 

 

 


