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APRESENTAÇÃO 

 

A Tese tem como título ‘‘AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA E 

AMBIENTAL DA ATIVIDADE PETROLÍFERA NA REGIÃO DO CAMPO CANTO 

DO AMARO, RN, BRASIL”. Conforme padronização aprovada pelo colegiado do DDMA 

local, o conteúdo da tese se encontra composto por oito seções e seis capítulos, a seguir: seção 

01 - Introdução Geral - embasamento teórico, identificação do problema, levantamento das 

hipóteses e definição dos objetivos; seção 02  – Referencial Teórico - bases conceituais que 

norteiam esta pesquisa: atividade petrolífera, avaliação de impacto ambiental, poluição e 

contaminação do solo, percepção ambiental, qualidade de água para consumo humano e, 

gestão ambiental; seção 03 - Caracterização da Área de Estudo - descrição da Bacia 

Hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró/RN – BHRAM/RN,  caracterização do Campo 

Petrolífero Canto do Amaro/RN – CPCA/RN e, definição do diagnóstico ambiental desse 

campo de petróleo; seção 04 – Metodologia Geral - procedimentos metodológicos dos 

artigos, contendo as seguintes variáveis: a definição do método de coleta e o estabelecimento 

amostral específico; Capítulo 01: “INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE DOS 

MUNICÍPIOS DO BAIXO CURSO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO APODI-

MOSSORÓ/RN”; Capítulo 02: “CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS E AMBIENTAIS 

DA POPULAÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO CAMPO PETROLÍFERO CANTO 

DO AMARO, RN, BRASIL”; Capítulo 03: “TEORES DE METAIS PESADOS EM SOLOS 

DO CAMPO PETROLÍFERO CANTO DO AMARO, RN, BRASIL”;  Capítulo 04: 

“AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO HUMANO DAS COMUNIDADES 

RURAIS DO CAMPO PETROLÍFERO CANTO DO AMARO, RN, BRASIL”; Capítulo 05:  

“IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS DO CAMPO PETROLÍFERO 

CANTO DO AMARO/RN COM SISTEMA PRESSÃO-ESTADO-IMPACTO-RESPOSTA”; 

Capítulo 06: “PROPOSTAS DE DIRETRIZES DE GESTÃO AMBIENTAL PARA ÁREA 

DO CAMPO PETROLÍFERO CANTO DO AMARO, RN, BRASIL”; seção 05 - 

Considerações Finais - são realizadas considerações finais acerca do estudo e sugestões para 

novas pesquisas na área de estudo; seção 06 – Referências - listagem de todos os autores 

citados nas seções anteriores, e; seção 07 – Apêndices - estão contidos os modelos de 

instrumentos de pesquisa; seção 08 – Anexos - normas de submissão dos artigos científicos).  
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Mesmo quando tudo parece desabar,  

cabe a mim decidir entre rir ou chorar,  

ir ou ficar, desistir ou lutar;  

porque descobri, no caminho incerto da vida,  

que o mais importante é o decidir. 

 

 

Cora Coralina 
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RESUMO  

 

A Bacia Hidrográfica do rio Apodi-Mossoró – BHRAM, localiza-se na Região Oeste do 

Estado do Rio Grande do Norte – RN, onde seu baixo curso contempla uma considerável 

intervenção antrópica, relacionada com a exploração de petróleo e gás, mineração de areia, 

exploração de calcário, atividade salineira, comércio e serviços, urbanização, tráfego de 

veículos, transporte de cargas, construção civil, turismo, fruticultura irrigada, 

carcinicultura, pesca, pecuária e geração de energia eólica. A partir dessa pressão antrópica 

esta tese buscou comparar os indicadores socioeconômicos e ambientais dos municípios do 

baixo curso dessa bacia, bem como avaliar as condições socioeconômicos e ambientais da 

área do Campo Petrolífero Canto do Amaro – CPCA/RN. Como procedimentos 

metodológicos adotaram-se: aplicação do gráfico de radar para mensurar os indicadores 

socioeconômicos e ambientais dos municípios do baixo curso da BHRAM/RN; percepção 

ambiental das condições socioeconômicas e ambientais das comunidades rurais da área do 

CPCA/RN; monitoramento dos teores de metais pesados em diversos ambientes na área; 

avaliação do sistema de abastecimento de água para consumo humano na região 

investigada; identificação dos impactos ambientais no CPCA/RN através do sistema 

Pressão-Estado-Impacto-Resposta e; proposição de ações de gestão ambiental para atenuar 

a problemática pesquisada. Constatou-se que no baixo curso da bacia existe uma 

concentração dos melhores índices na dimensão econômica, enquanto a dimensão 

ambiental encontra-se em uma situação intermediária e, a dimensão social ainda possui 

valores inferiores. Evidenciou-se que na área do CPCA/RN a população local tem 

restrições socioeconômicas e vive em comunidades rurais com deficiências nos 

componentes de saneamento ambiental. Determinou-se que os ambientes relacionados com 

a indústria do petróleo foram os que comportaram-se com maiores níveis médios dos 

metais pesados: Cu, Cr, Fe (em poços ativos), Ni (poços  ativos) e, Pb (resíduos sólidos). 

Entretanto, três outros tipos de usos dos solos apresentaram maiores valores dos metais 

pesados: Cd (áreas naturais), Mn (rio do Carmo) e Zn (Carcinicultura); entrentanto, esses 

níveis são relativamente baixos quando comparados aos obtidos em solos de interferência 

de tráfego de veículos, atividade petroquímica e aos valores de referência de qualidade. 

Verificou-se fragilidades no abastecimento de água para consumo humano nos aspectos de 

quantidade de água e qualidade de água, com valores abaixo do permitido para Oxigênio 

Dissolvido e com presença de óleo e graxas. Observou-se que o CPCA/RN oportuniza a 

geração de emprego, renda, royalties, energia, combustível e projeção da região no cenário 

nacional. Entretanto, essa cadeia produtiva representa grandes riscos e vulnerabilidades 

socioambientais através dos seguintes aspectos e impactos: geração de emissões 

atmosféricas, geração de resíduos semissólidos (lama e cascalho), geração de resíduos 

sólidos, geração de efluentes líquidos, geração de ruídos, poluição hídrica, poluição do 

solo, poluição sonora, poluição atmosférica, poluição visual, supressão vegetal, processos 

erosivos, interferência na flora local, interferência na fauna local, alteração da estabilidade 

dos ecossistemas, alteração da dinâmica de uso do solo, riscos à saúde dos trabalhadores, 

pressão nas comunidades locais, interferências nas atividades tradicionais e, pressão na 

infraestrutura de serviços públicos. A área do CPCA/RN tem implicações socioeconômicas 

e ambientais que comprometem a manutenção da qualidade do baixo curso da 

BHRAM/RN, sendo requeridas diretrizes de gestão ambiental para atenuar a problemática.  

  

 

Palavras-Chave: Atividade Petrolífera Terrestre. Vulnerabilidade e Riscos 

Socioambientais. Planejamento e Gestão  Ambiental. Sustentabilidade.  

IX 
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ABSTRACT 

 

The Basin Apodi-Mossoró River - BHRAM, located in the Western Region of the State of 

Rio Grande do Norte - RN, where its low course includes a considerable human 

intervention, related to oil and gas, sand mining, limestone exploration, sea salt industry, 

trade and services, urbanization, vehicle traffic, cargo transportation, construction, tourism, 

irrigated fruit, shrimp farming, fishing, livestock and wind power generation. From this 

anthropic pressure this thesis aimed to compare the socio-economic and environmental 

indicators of the municipalities of the lower course of this basin, as well as assessing the 

socioeconomic and environmental conditions of the Canto do Amaro Oil Field area - 

CPCA / RN. The following methodological procedures were adopted: radar chart 

application to measure the socioeconomic and environmental indicators of the 

municipalities of the lower course of BHRAM / RN; environmental perception of 

socioeconomic and environmental conditions of rural communities in the area of the CPCA 

/ RN; monitoring of heavy metal content in several environments in the area; evaluation of 

the water supply for human consumption in the investigated region; identification of 

environmental impacts in the CPCA / RN through the Pressure-State-Impact-Response 

system and; proposition of environmental management actions to mitigate the researched 

problematic. It was found that there is a concentration of the best rates in the economic 

dimension in the lower course of the basin, while the environmental dimension is in an 

intermediate situation, with the social dimension still shows lower values. It was 

demonstrated that the local population in the area of CPCA / RN has socio-economic 

constraints and lives in rural communities with deficiencies in environmental sanitation 

components. It was determined that the settings related to the oil industry displayed the 

higher average levels of heavy metals: Cu, Cr, Fe (in active wells), Ni (active wells), and 

Pb (solid wastes). Meanwhile, three other types of land uses showed higher values of 

heavy metals: Cd (natural areas), Mn (Carmo River) and Zn (Shrimp farms); however, 

these levels are relatively low when compared to those soils with vehicle traffic 

interference, with petrochemical activity and to the quality benchmarks. It has been found 

weaknesses in the water supply for human consumption in the aspects of water quantity 

and water quality with values below the allowed by the legislation for Dissolved Oxygen 

and with content of oil and greases. It was observed that the CPCA / RN provides an 

opportunity to generate employment, income, royalties, energy, fuel and projection of the 

region on the national scene. However, this chain represents great risks and 

socioenvironmental vulnerabilities through the following aspects and impacts: generation 

of atmospheric emissions, generation of semi-solid waste (mud and gravel), solid waste 

generation, the generation of wastewater, noise generation, water pollution, soil pollution, 

noise pollution, air pollution, visual pollution, vegetation removal, erosion, interference 

with local flora, interference with local fauna, changing the stability of ecosystems, 

changes in land use dynamics, risks to workers' health, pressure on local communities, 

interference in traditional activities and pressure on public services infrastructure. The area 

of the CPCA / RN has socioeconomic and environmental implications that affect the 

maintainance of the quality of the lower course of BHRAM / RN, being required 

environmental management guidelines to mitigate the problem. 

  

Keywords: Onshore Oil Activity. Vulnerability and Social and Environmental Risk. 

Planning and Environmental Management. Sustainability. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

A atual crise ambiental tem suas raízes na desequilibrada relação do ser humano 

com a natureza e com outros seres humanos (QUINTAS, 2004), ocorrendo principalmente 

devido à forma de pensar a natureza e a sociedade (PORTO-GONÇALVES, 2006). Essa visão 

se apresenta através das rupturas científico-conceituais, simbólico-ideológicas e político-

econômicas (CARNEIRO, 2006), sendo essas novas articulações capazes de proporcionar 

uma leitura de mundo que transforma os paradigmas do conhecimento teórico e os saberes 

práticos numa espécie de revisão de racionalidades, alterando dessa forma os paradigmas que 

regem a relação entre a sociedade e a natureza (LEFF, 2006). 

O reconhecimento da evolução da questão ambiental se passa pelo entendimento 

da relação homem-natureza ao longo da trajetória humana por meio da avaliação da influência 

dos modos de produção de cada época na ação humana. Para assimilar estes acontecimentos 

históricos ocorridos, deve-se adotar a forma histórica de pensar, através da compreensão dos 

fatos existentes na história do homem; da percepção das constantes transformações da 

sociedade e da maneira como os homens pensam em cada época e; da análise do modelo de 

produção existente atualmente (SHIGUNOV NETO, TEIXEIRA e CAMPOS, 2005).  

Essa trajetória humana é dividida em quatro fases: Antiguidade (400 a.C. – 476); 

Idade Média (476 – 1453); Idade Moderna (1453 – 1789) e; Idade Contemporânea (a partir de 

1789) (SHIGUNOV NETO, CAMPOS e SHIGUNOV, 2009). 

Na Antiguidade o ser humano ainda não contava com técnicas aprimoradas para 

manipular o meio ambiente e a população mundial ainda era pequena, o que reduzia o 

impacto humano no ecossistema (CURI, 2011).  

Na Idade Média o modelo de produção vigente era o feudalismo, que surgiu a 

partir do século V e que perdurou por cerca de oito séculos, sendo dividido em três fases 

distintas: formação, consolidação e declínio. Esse sistema de produção se caracterizava pela 

combinação da agricultura, indústria doméstica e uma produção artesanal, configurando-se, 

assim, numa economia rural e natural (SHIGUNOV NETO, CAMPOS e SHIGUNOV, 2009). 

Ainda que essas atividades econômicas promovessem o desmatamento das florestas nativas, o 

impacto ambiental da ação humana ainda não tinha atingido o seu ápice (CURI, 2011). Isso 

devido a inexistência de máquinas que fizessem a destruição em grande escala (SHIGUNOV 

NETO, CAMPOS E SHIGUNOV, 2009). 

Entre os séculos XVIII e XVI inicia-se o declínio do feudalismo, sendo marcado 

principalmente pelas seguintes causas: ineficácia do modo de produção; revoluções 
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burguesas; surgimentos de novas necessidades; conflitos internos; substituição da força de 

trabalho; aparecimento das máquinas; especialização do trabalho; divisão do trabalho; 

formação do mercado; crescimento das cidades mercantis; crescimento da população urbana; 

maior procura por produtos agrícolas; alta dos preços dos produtos; maior oportunidade nas 

cidades; escassez de mão-de-obra nos feudos e; surgimento e o fortalecimento dos estados 

nacionais (SHIGUNOV NETO, CAMPOS e SHIGUNOV, 2009). 

Com o declínio do feudalismo, inicia-se o momento de aparecimento e ascensão 

do capitalismo, sendo um processo lento e complexo, que durou mais de três séculos e foi 

caracterizado por imensos conflitos e revoluções burguesas. A consolidação desse modelo 

econômico está fundamentada na compra e venda da força de trabalho dos trabalhadores, no 

surgimento das fábricas e na revolução industrial ocorrida durante a Idade Média 

(SHIGUNOV NETO, TEIXEIRA e CAMPOS, 2005). 

Na Idade Moderna (início no século XV, mas com auge no século XVI) ocorre 

transformações em todos os setores da sociedade, principalmente em: econômico (procura por 

novos mercados consumidores e fornecedores de matérias-primas para a produção de seus 

produtos); sociopolítico (ascensão social da burguesia comercial); religioso (presença dos 

ideais religiosos provenientes da época das cruzadas) e; cultural (aperfeiçoamento técnico de 

instrumentos de navegação) (SHIGUNOV NETO, CAMPOS e SHIGUNOV, 2009).  

A revolução industrial foi uma transformação no modelo de produção, sendo 

caracterizado pela transição de uma sociedade fundamentada em uma economia agrária para 

uma economia industrial, tendo seu início no século XVIII na Grã-Bretanha. Esse período é 

classificado em três fases distintas e complementares: primeira fase (ocorre entre 1750 e 

1860; sendo denominada revolução industrial inglesa e impulsionada pela indústria têxtil, 

pelo carvão, pelo ferro e pela introdução do vapor); segunda fase (ocorre entre 1860 e 1900; 

sendo conhecida como revolução do aço e da eletricidade; desenvolvida em países europeus, 

pelos Estados Unidos e Japão e caracterizada pela substituição do ferro pelo aço, do vapor 

pela eletricidade, desenvolvimento de produtos químicos, aparecimento dos derivados de 

petróleo e estabelecimento dos meios de comunicação e transportes) e; terceira fase (ocorre 

entre 1900 e 1945, sendo caracterizada por inúmeras inovações, automatização da produção, 

estabelecimento da sociedade de massa pela difusão dos meios de comunicação) 

(SHIGUNOV NETO, TEIXEIRA e CAMPOS, 2005). 

Dentre as atividades industriais que surgiram a partir da revolução industrial, 

destaca-se  a indústria petrolífera, por ser considerada a principal fonte energética dos últimos 

anos. O petróleo e seus derivados simbolizam a velocidade e a intensidade do paradigma 
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capital-expansionista, a ponto do século XX ter sido chamado “o século do petróleo” (SILVA, 

2006). Com isso, a atividade petrolífera tem importância crucial para o estabelecimento dos 

padrões de consumo da sociedade vigente, uma vez que permite a utilização do petróleo como 

fonte de energia, na produção de combustíveis, na produção de diversos artigos, tais como 

plásticos, fertilizantes, solventes, borracha sintética, náilon e, medicamentos (FARIAS, 2008).  

O petróleo para ser utilizado como bem de consumo é inserido numa cadeia 

produtiva, composta pelas fases: prospecção; avaliação de formação; exploração; perfuração; 

completação; elevação; produção; processamento primário de fluidos; refino; transporte; 

distribuição; e revenda (THOMAS, 2004).  

Os produtos obtidos a partir do refino do petróleo são disponibilizados numa 

cadeia comercial através das aplicações: gás combustível; petroquímica; combustível 

doméstico e industrial; gasolina; gasolina de aviação; obtenção de aromáticos; óleo diesel; 

detergentes; óleo de aquecimento; óleos básicos lubrificantes; asfaltos; querosene de aviação; 

querosene de iluminação; parafinas; produção de anodos para produção de alumínio ou de 

eletrodos para produção de aço; geração de energia e; solventes (FARAH, 2013). 

A partir desse cenário de industrialização o poder de manipulação da natureza 

atinge seu potencial máximo, transformando por completo o meio ambiente e produzindo 

impactos profundos e irreversíveis (CURI, 2011). Esse período foi um importante marco na 

intensificação da problemática ambiental, através de inúmeras fontes de impactos: emissões 

ácidas, gases de estufa e substâncias tóxicas; geração de lixo, composto por resto de 

embalagens e produtos industrializados; uso de inseticidas, herbicidas, fertilizantes, 

implementos e outros produtos industrializados; pesca predatória; transporte e; outras 

atividades comerciais e de serviços (BARBIERI, 2007).   

Na atividade petrolífera, apesar de sua importância econômica, os componentes 

ambientais: meio físico (clima, ar, relevo, rochas, solos, águas superficiais e águas 

subterrâneas); meio biótico (vegetação e fauna) e; meio antrópico vêm sendo alterados 

principalmente através destes aspectos e impactos ambientais: erosão, assoreamento, poluição 

do ar, poluição da água, poluição do solo, desmatamento, remoção da cobertura do solo, 

poluição sonora, afugentamento da fauna e geração de resíduos sólidos e líquidos (SILVA e 

SILVA, 2009). 

A intensificação da interferência humana sobre a natureza ao longo dos últimos 

anos com modificações muitas vezes irreversíveis da qualidade dos meios físico, biótico e 

antrópico tem contribuído para a escassez dos recursos naturais e provocado uma amaeça à 

sobrevivência do próprio homem no planeta, foco central da atual crise ambiental.  
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Dessa forma, tornam-se primordiais estudos sobre a qualidade ambiental de áreas 

com influência industrial, principalmente em virtude do potencial do risco de ocorrência de 

desastres ambientais e acidentes próximos de núcleos habitacionais.  

Na Região Oeste do Estado do Rio Grande do Norte localiza-se a Bacia 

Hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró/BHRAM/RN considerada a maior bacia genuinamente 

potiguar, na qual são cadastrados 618 açudes, totalizando um volume de 469.714.600 km³ de 

água, equivalentes a 27,4% do total de açudes e 10,7% dos volumes de água acumulados no 

Estado (CAERN, 2010).  

A BHRAM/RN abrange 52 municípios, situa-se na zona semiárida do Nordeste 

brasileiro e está inserida totalmente no território do Estado do Rio Grande do Norte. Localiza-

se na microrregião do Oeste Potiguar, ocupando uma área de 14.276 km², o que corresponde a 

26,8% do território do Rio Grande do Norte, sendo formada por quatro unidades de análise: 

alto curso (Cel. João Pessoa, Dr. Severiano, José da Penha, Luís Gomes, Major Sales, Paraná, 

Riacho de Santana, São Miguel, Ten. Ananias e Venha Ver); médio curso superior (Água 

Nova, Alexandria, Almino Afonso, Antonio Martins, Encanto, Francisco Dantas, Frutuoso 

Gomes, Itaú, João Dias, Lucrécia, Marcelino Vieira, Martins, Messias Targino, Olho d’Água 

dos Borges, Patu, Pau dos Ferros, Pilões, Portalegre, Rafael Fernandes, Rafael Godeiro, 

Riacho da Cruz, Rodolfo Fernandes, São Francisco do Oeste, Serrinha dos Pintos, Severiano 

Melo, Taboleiro Grande, Umarizal e Viçosa); médio curso inferior (Apodi, Campo Grande, 

Caraúbas, Felipe Guerra, Governador Dix Sept Rosado, Janduís e Upanema) e; baixo curso 

(Areia Branca, Baraúna, Grossos, Mossoró, Serra do Mel e Tibau) (SEMARH, 2015).  

O baixo curso da BHRAM/RN encontra-se numa frágil região estuarina com 

presença de comunidades tradicionais e de intensa intervenção antrópica, relacionada 

principalmente com a exploração de petróleo e gás, mineração de areia, exploração de 

calcário, atividade salineira, comércio e serviços, urbanização, tráfego de veículos, transporte 

de cargas, construção civil, turismo e hotelaria, fruticultura irrigada, carcinicultura, pesca, 

pecuária e geração de energia eólica, tornando-se uma área de vulnerabilidade socioambiental 

e econômica, sendo agravada em virtude das condições climáticas do semiárido,  

Especificamente no baixo curso da BHRAM localiza-se o Campo Petrolífero 

Canto do Amaro – CPCA, região de maior produção nacional de petróleo em terra, composta 

por poços de petróleo e uma considerável infraestrutura de exploração e transporte de óleo 

e/ou gás (cavaletes de sustentação; central de tratamento dos cascalhos de perfuração; 

cisternas de proteção; dutos; estação de tratamento de efluentes; estação de tratamento de 

óleo; estações coletoras de óleo; estações de bombeamento; estações receptoras de óleo; 
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estradas; incineradores; jazidas de mineração de areia; lagoas de tratamento; linhas de 

produção; linhas de surgências; linhas de vapor com 70º C; linhas elétricas de alta tensão; 

poços de injecção; poços de petróleo; sondas de perfuração e; veículos de transportes de óleo).  

Neste sentido, esta tese, através de uma abordagem multidisciplinar, que envolve 

aspectos da atividade petrolífera, percepção ambiental, poluição e contaminação do solo, 

poluição e contaminação da água, impactos ambientais e sustentabilidade e gestão ambiental 

buscou mensurar os indicadores socioeconômicos e ambientais do baixo curso da 

BHRAM/RN e analisar a influência das atividades, processos e produtos desenvolvidos no 

CPCA/RN nos sistemas ambientais e antrópicos da área. Sendo assim, o problema norteador 

desta pesquisa consiste em investigar a relação entre a pressão exercida pela atividade 

petrolífera com a qualidade de sistemas ambientais (água e solo) e as condições 

socioeconômicas e ambientais da população da área de estudo.  

Diante desta problemática, levantaram-se as seguintes hipóteses: 1) o baixo curso 

da BHRAM/RN é considerado uma região com indicadores socioeconômicos e ambientais 

desiguais; 2) o CPCA/RN interfere nas condições socioeconômicas e ambientais da população 

das comunidades rurais próximas; 3) os teores de metais pesados nos solos do CPCA/RN são 

incrementados de forma diferenciada conforme variação dos diferentes tipos de usos do solo; 

4) a qualidade da água para abastecimento humano das comunidades rurais estudadas é 

influenciada pela ação antrópica do CPCA/RN; 5) o CPCA/RN colabora para formação de 

uma área de vulnerabilidade socioeconômica e ambiental e; 6) a proposição do plano de 

gestão ambiental poderá atenuar a problemática socioeconômica e ambiental do CPCA/RN.  

O objetivo geral desta tese foi avaliar as condições socioeconômica e ambiental da 

área do CPCA/RN. Especificamente, buscou-se compreender esse cenário elencando-se os 

seguintes objetivos específicos:  

- Comparar os indicadores socioeconômicos e ambientais dos municípios do baixo 

curso da BHRAM/RN; 

- Compreender as condições socioeconômicas e ambientais da população das 

áreas de influência do CPCA/RN;  

- Determinar os teores de metais pesados {Cádmio (Cd), Cobre (Cu), Cromo (Cr), 

Chumbo (Pb), Ferro (Fe), Manganês (Mn), Níquel (Ni), Zinco (Zn)} em diferentes tipos de 

ambientes do CPCA/RN;  

- Avaliar o sistema de abastecimento de água para fins de consumo das 

comunidades rurais do CPCA/RN;  
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- Identificar os impactos ambientais da área do CPCA/RN localizado no baixo 

curso da BHRAM/RN; 

- Elaborar diretrizes de gestão ambiental para área do CPCA/RN.  

 

Esta tese atendendo aos objetivos e padronização das normas estabelecidas pelo 

Programa de Pós-Graduação em nível de Doutorado de Desenvolvimento e Meio Ambiente – 

DDMA local encontra-se composta por: Introdução Geral (que realiza o embasamento 

teórico, identificação do problema, levantamento das hipóteses e definição dos objetivos da 

pesquisa); Referencial Teórico (que estabelece as bases conceituais que norteiam esta 

pesquisa: atividade petrolífera, percepção ambiental, poluição e contaminação do solo, 

poluição e contaminação da água, avaliação de impactos ambientais e gestão ambiental. Nesta 

seção são definidos os autores que serão utilizados para comparar com os dados obtidos); 

Caracterização da Área de Estudo (que  descreve a Bacia Hidrográfica do Rio Apodi-

Mossoró/RN – BHRAM/RN, recorte espacial para o levantamento dos indicadores; 

caracterização do Campo Petrolífero Canto do Amaro/RN – CPCA/RN e definição do 

diagnóstico ambiental desse campo de petróleo, que foram a área de estudo da avaliação 

socioeconômica e ambiental de uma área de exploração de petróleo e gás natural no baixo 

curso da bacia); Metodologia Geral (que expõe os procedimentos metodológicos dos capítulos 

- artigos, contendo as seguintes variáveis: a definição do método de coleta e o estabelecimento 

amostral específico. Além do mais nessa secção estão informações dos pontos de amostragem 

das coletas de água e solo); Capítulos da tese, que representam os 6 artigos já produzidos 

(sendo 1 aceito e 5 em avaliação), conforme a seguir:   

O Capítulo 01, intitulado como “INDICADORES SOCIOECONÔMICOS E 

AMBIENTAIS DOS MUNICÍPIOS DO BAIXO CURSO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO 

RIO APODI-MOSSORÓ/RN”, foi submetido ao periódico Sociedade & Natureza (UFU. 

Online) de ISSN 1982-4513 (Normas da revista em Anexo 01). 

O Capítulo 02, intitulado como “CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E 

AMBIENTAL DA POPULAÇÃO DO CAMPO PETROLÍFERO CANTO DO AMARO, RN, 

BRASIL”, foi publicado no periódico Sustentabilidade em Debate, v. 7, p. 200-216, 2016 

(http://dx.doi.org/10.18472/SustDeb.v7n2.2016.17489) de ISSN 2177-7675 (Normas da 

Revista em Anexo 02). 

O Capítulo 03, intitulado como “TEORES DE METAIS PESADOS EM SOLOS 

DO CAMPO PETROLÍFERO CANTO DO AMARO, RN, BRASIL”, foi submetido à 
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Revista Brasileira de Ciências Ambientais de ISSN 1808-4524 (Normas da Revista em Anexo 

03).  

O Capítulo 04, intitulado como “AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO HUMANO DAS COMUNIDADES RURAIS DO CAMPO 

PETROLÍFERO CANTO DO AMARO, RN, BRASIL”, foi submetido para Hygeia: Revista 

Brasileira de Geografia Médica e da Saúde de ISSN (1980-1726) (Normas da Revista em 

Anexo 04). 

O Capítulo 05, intitulado como  “IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS 

AMBIENTAIS DO CAMPO PETROLÍFERO CANTO DO AMARO/RN COM SISTEMA 

PRESSÃO-ESTADO-IMPACTO-RESPOSTA”, foi submetido à Revista Brasileira de Gestão 

e Desenvolvimento Regional de ISSN (1809-239X) (Normas da Revista em Anexo 05). 

O Capítulo 06, intitulado como “PROPOSTAS DE DIRETRIZES DE GESTÃO 

AMBIENTAL PARA ÁREA DO CAMPO PETROLÍFERO CANTO DO AMARO, RN, 

BRASIL”, refere-se a um artigo produzido para submissão para revista Estudo e Debate em 

Planejamento e Gestão de ISSN 1983-036X (Normas da Revista em Anexo 06). 

Por fim, são apresentadas as Considerações Finais (onde são respondidas as 

questões norteadoras desta pesquisa, apontando-se as hipóteses que foram corroboradas ou 

refutadas, apresentando o desfecho dos objetivos propostos e apontando os encaminhamentos 

para novos estudos), seguidas das referências, apêndices e anexos.  
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este tópico tem a importante função de realizar um embasamento teórico acerca 

das bases conceituais que norteiam esta pesquisa, contemplando assim os seguintes aspectos: 

atividade petrolífera, percepção ambiental, poluição e contaminação do solo, poluição e 

contaminação da água, avaliação de impactos ambientais e, gestão ambiental. 

 

ATIVIDADE PETROLÍFERA 

O petróleo é um produto da decomposição de matéria orgânica armazenado em 

sedimentos, que migra através de aquíferos e fica aprisionado em reservatórios. Este 

sedimento é rico em minerais de argila, enquanto os estratos que constituem campos de 

petróleo ou gás são formados de arenito (consistindo de grãos de quartzo), calcários e 

dolomitos (consistindo de minerais carbonáticos) e rochas muito fraturadas de outras espécies 

(CORRÊA, 2012). Na composição química do petróleo ainda podem ocorrer os metais: As, 

Cd, Hg, Fe, Zi, Cu, Pb, Mo, Co, As, Mn, Cr, Na, Ni e V (THOMAS, 2004; FARIAS, 2008). 

Apesar de uma importante riqueza, o petróleo em sua forma bruta, tal como é 

obtido no poço não tem uso (FARIAS, 2008). Para que possa ser utilizado, este recurso é 

inserido na cadeia de valor do petróleo: prospecção; avaliação de formação; exploração; 

perfuração; completação; elevação; produção; processamento primário de fluidos; refino; 

transporte; distribuição; e revenda (THOMAS, 2004). Essa cadeia ainda pode ser organizada 

conforme esse autor nas fases: Upstream (exploração, perfuração e produção); Midstream 

(refinamento) e; Downstream (transporte, distribuição e comercialização).  

A etapa de prospecção inicia-se com exploração da área, através de investigações 

sobre as características da bacia sedimentar, bem como estudos da superfície para identificar 

as rochas que contemplam o petróleo. Para Bret-Rouzaut e Bret-Rouzaut (2011) os 

componentes necessários na superfície para se conter petróleo são: rocha matriz, rocha 

reservatório, estrutura selante e impermeável e trapas. 

Para avaliar a possibilidade da existência de petróleo no interior da superfície, 

Bret-Rouzaut e Bret-Rouzaut (2011) apontam que são realizadas medições dos dados 

fundamentais do subsolo (campo gravitacional, campos magnéticos, resistência elétrica) em 

função da profundidade através dos métodos geofísicos de exploração (os métodos geofísicos 

se distribuem em três categorias: magnetometria, gravimetria e métodos sísmicos). 
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O potencial da jazida petrolífera é realizado a partir de avaliação quali-

quantitativa de formação, Thomas (2004) destaca que essa fase baseia-se principalmente na 

perfilagem a poço aberto, nos testes de pressão a poço revestido e na perfilagem de produção. 

A fase de exploração inicia-se com a perfuração de um poço, em que se tem por 

objetivo obter informações diretas da rocha mediante perfurações realizadas por sondas pela 

ação da rotação e peso aplicados a uma broca existente na extremidade de uma coluna de 

perfuração, sendo esse processo composto por quatros etapas: a descida do tubo condutor; a 

etapa de superfície; a etapa intermediária e a etapa final (CORRÊA, 2012).  

Com a finalidade de deixar o poço em condições de operar, de forma segura e 

econômica, durante toda a sua vida produtiva, inicia-se a fase de completação, sendo esta 

entendida como o conjunto de operações destinadas a equiparar o poço para produzir óleo ou 

gás (ou ainda injetar fluídos nos reservatórios) (THOMAS, 2004).  

Os fluídos podem alcançar a superfície livremente (poços surgentes) ou através de 

auxílio de meios artificiais, sendo possível através da fase de elevação, que consiste numa 

suplementação de energia natural utilizando equipamentos específicos que reconduz a pressão 

de fluxo no fundo do poço, com o consequente aumento do diferencial de pressão sobre o 

reservatório, resultando em um aumento de vazão (THOMAS, 2004). 

A produção de um reservatório, a partir do poço perfurado, se dá através do 

processamento primário de fluidos, sendo a primeira etapa da fase de produção, na qual o 

petróleo passa após sair do reservatório e alcança a superfície, onde normalmente, tem-se a 

produção simultânea de gás, óleo e água, juntamente com impurezas, onde são encaminhadas 

para fases Midstream e Downstream (BRASIL; ARAÚJO; e SOUZA, 2011). 

Com as fases Midstream e Downstream tem-se a geração desses derivados do 

petróleo: gás combustível; gás liquefeito do petróleo; nafta leve; nafta média; nafta pesada; 

querosene; gasóleo leve atmosférico; gasóleo médio atmosférico; gasóleo pesado atmosférico; 

gasóleo leve de vácuo; gasóleo pesado de vácuo e; resíduo de vácuo (FARAH, 2013). 

Estes produtos obtidos com o refino do petróleo são disponibilizados numa cadeia 

comercial para atividades: gás combustível; petroquímica; combustível doméstico e industrial; 

gasolina; gasolina de aviação; obtenção de aromáticos; óleo diesel; detergentes; óleo de 

aquecimento; óleos básicos lubrificantes; asfaltos; querosene de aviação; querosene de 

iluminação; parafinas; produção de anodos para produção de alumínio ou de eletrodos para 

produção de aço; geração de energia e solventes (FARAH, 2013). 

A consolidação do petróleo como fonte energética ocorre com a indústria 

petroquímica gerando novos produtos de seus derivados: plásticos, borrachas sintéticas, tintas, 
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corantes, adesivos, solventes, detergentes, explosivos, produtos farmacêuticos, cosméticos, 

dentre outros (THOMAS, 2004).  

A diversidade de finalidades do petróleo o possibilita a ser utilitário em 

importantes setores econômicos: iluminação pública, combustível para motores a diesel e 

gasolina (CARDOSO, 2005). A utilização mais intensa desse produto se iniciou em 1847, 

quando um comerciante de Pittsburgh, na Pensilvânia, EUA, começou a engarrafar e vender 

petróleo de vazamentos naturais, oil seeps, para ser usado como lubrificante (CORRÊA, 

2012).   

Em 1852, um químico canadense descobriu que o aquecimento e a destilação do 

petróleo produziam querosene, um líquido que podia ser utilizado em lâmpadas, substituindo 

as velas e as lâmpadas de óleo de baleia (CORRÊA, 2012).   

Novas descobertas da utilidade do petróleo, possibilitaram investimento na 

prospecção deste recurso, sendo em 1859, na Titusville, Pensilvânia, EUA,  perfurado o 

primeiro poço de petróleo, com a profundidade de 21,2 metros, em camadas portadoras de 

petróleo, das quais se obteve mais de 35 barris de petróleo (CORRÊA, 2012).   

A busca por petróleo espalhou-se rapidamente sendo descoberto em outros locais 

dos EUA, como West Virginia (1860), Colorado (1962), Texas (1866) e Califórnia (1875) 

(CORRÊA, 2012).  

Em 1900, no Texas, o americano Anthony Lucas, utilizando o processo rotativo, 

encontrou óleo a uma profundidade de 354 metros, sendo considerado um marco importante 

na história do petróleo (THOMAS, 2004).  

Nos anos seguintes a efetivação da perfuração rotativa, ao invés da perfuração 

pelo método de percussão, somando-se à melhoria dos projetos, à qualidade de novas brocas e 

a novas técnicas de perfuração, possibilitou a perfuração de poços com mais de 10.000 metros 

de profundidade, fazendo com que novos territórios fossem explorados: Estados Unidos, 

Venezuela, Trinidad, Argentina, Borneu, Oriente Médio, México, Rússia, China, e, Brasil  

(THOMAS, 2004).  

A história do petróleo no Brasil começa em 1858, quando o Marquês de Olinda 

assina o decreto n° 2.226 concedendo a José Barros Pimentel o direito de extrair mineral 

betuminoso para a fabricação de querosene, em terrenos situados às margens do rio Maraú, na 

então província da Bahia. No ano seguinte, o inglês Samuel Allport, durante a construção da 

Estrada de Ferro Leste Brasileiro, observa o gotejamento de óleo em Lobato, em Salvador, 

Estado da Bahia (THOMAS, 2004).  
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As primeiras pesquisas diretamente relacionadas ao petróleo ocorrem em Alagoas 

em 1891 em função da existência de sedimentos argilosos betuminosos no litoral (THOMAS, 

2004).  No ano posterior ocorreram as primeiras sondagens (MACEDO, 2007).  

O primeiro poço brasileiro com o objetivo de encontrar petróleo foi perfurado em 

1897 por Eugênio Ferreira Camargo, no município de Bofete, no Estado de São Paulo, com 

profundidade de 488 metros e produziu 0,5 m³ de óleo. Entretanto, outros 63 poços foram 

perfurados sem sucesso nos Estados do Pará, Alagoas, Bahia, São Paulo, Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul pelo Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil em 1919 

(THOMAS, 2004). 

Em 1938, já sob a jurisdição do recém-criado Departamento Nacional de 

Produção Mineral – DNPM, inicia-se a perfuração do poço DNPM-163, em Lobato, no 

Estado da Bahia, que viria a ser o descobridor de petróleo no Brasil, no dia 21 de janeiro de 

1939. Até o final do ano 1939 aproximadamente 80 poços tinham sido perfurados, entretanto, 

o primeiro comercial foi descoberto somente em 1941 em Candeias, no Estado da Bahia 

(THOMAS, 2004).  

A partir de 1953, no governo Vargas, foi instituído o monopólio estatal do 

petróleo com a criação da Petrobras, onde desde a sua criação já descobriu petróleo nos 

Estados do Amazonas, Pará, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Bahia, Espírito 

Santo, Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo e Santa Catarina (THOMAS, 2004).  

Nas décadas de 50, 60 e 70 a Petrobras obteve resultados marcantes com as 

descobertas desses campos petrolíferos: Tabuleiro dos Martins, em Alagoas; Taquipe, na 

Bahia; Carmópolis, em Sergipe; Miranga, na Bahia; Garoupa em Campos, no Rio de Janeiro e 

Ubarana, no Rio Grande do Norte (THOMAS, 2004).  A indústria petroquímica brasileira 

iniciou suas atividades em 1968 em Capuava, São Paulo e em 1978 em Camaçari, na Bahia 

(FARIAS, 2008).  

A década de 1980 foi marcada por três fatos de relevância: as descobertas dos 

campos gigantes de Marlim e Albacora em águas profundas da Bacia de Campos, no Rio de 

Janeiro; as descobertas do rio Urucu, no Amazonas e a constatação de ocorrências de petróleo 

em Mossoró, no Rio Grande do Norte, apontando para o que viria a se constituir, em pouco 

tempo, na segunda maior produtora de petróleo do país e a primeira terrestre (THOMAS, 

2004). Ainda na mesma década (1982) iniciaram as atividades do pólo petroquímico em 

Triunfo, no Rio Grande do Sul (FARIAS, 2008).  

O começo da atividade petrolífera no estado do Rio Grande do Norte remonta, 

praticamente, à década de 80, com o início da exploração de petróleo após a descoberta do 
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campo terrestre de Mossoró e da perfuração do primeiro poço em 1979, na área do Hotel 

Thermas, ainda hoje em operação (SEBRAE, 2005). Segundo Oliveira e Santos (2007) a 

Petrobras instalou-se na região do baixo curso da BHRAM/RN no ano de 1979 e, por volta de 

1986, descobre-se o CPCA/RN, consolidando definitivamente a referida atividade no 

município de Mossoró (PETROBRAS, 2014).  

O CPCA/RN encontra-se na Formação Açu saturados e está posicionado sobre o 

Alto de Mossoró, na porção norte-noroeste da Bacia Potiguar emersa, configurando-se em um 

nariz estrutural com caimento suave para NE, concordante com o mergulho regional da bacia. 

Esse campo é sustentado pelo fluxo hidrodinâmico que se estabelece a partir da borda da 

bacia, com a recarga na faixa de afloramento da Formação Açu  (MILANI; e ARAÚJO, 

2003). A produtividade do CPCA/RN para o ano de 2007 foi de 50 mil barris/dia a partir de 

3.500 poços perfurados (OLIVEIRA; e SANTOS, 2007).  

Na década de 1990 várias outras grandes descobertas foram contabilizadas, como 

os campos gigantes de Roncador e Barracuda na Bacia de Campos, Estado do Rio de Janeiro 

(THOMAS, 2004).  

Até 1997 as atividades de exploração e produção de petróleo no Brasil foram 

conduzidas exclusivamente pela companhia estatal PETROBRAS, quando a Lei do Petróleo 

9.478/97 foi aprovada encerrando um monopólio de mais de 40 anos exercido pela estatal e a 

União concede às empresas brasileiras o direito de explorar o petróleo sob o regime de 

concessão que também permite a livre comercialização da produção petrolífera, através de 

licitações públicas promovidas anualmente pela agência reguladora de petróleo 

(RODRIGUEZ; COLELA JR.; e SUSLICK, 2008).  

No ano de 2007, o governo brasileiro anunciou a descoberta de um novo campo 

de exploração petrolífera na chamada camada pré-sal. Este termo refere-se a um conjunto de 

rochas localizadas nas porções marinhas de grande parte do litoral brasileiro, com potencial 

para a geração e acúmulo de petróleo (PETROBRÁS, 2014). 

Portanto, essas descobertas elevarão a exploração do petróleo no Brasil, ao longo 

dos próximos anos, a um novo patamar de reservas e produção de petróleo, colocando a 

Petrobras em posição de destaque no ranking das grandes companhias operadoras 

(PETROBRAS, 2014). 

 

PERCEPÇÃO AMBIENTAL 

Com o advento do atual modelo econômico esperava-se um progresso e 

desenvolvimento, permitindo assim, uma melhor qualidade de vida para todos; entretanto, 
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observa-se uma centralização das pessoas beneficiadas (MORIN, CIURANA, MOTTA, 

2009).  

O modelo de desenvolvimento vigente fundamenta-se no lucro a qualquer custo, o 

qual encontra-se atrelado à lógica do aumento da produção, em que recursos naturais são 

utilizados sem nenhum critério; em que o ambiente é visto como um grande supermercado 

gratuito, com reposição infinita de estoque; em que se privatiza o benefício e se despreza e 

socializa o custo (DIAS, 2000).  

Este modo de produção intensificou uma crise de valores na sociedade atual 

através do cientificismo cartesiano, do reducionismo, do antropocentrismo, do consumismo, 

do individualismo, do tecnicismo e do saber fragmentado (BRÜGGER, 2004; GUIMARÃES, 

2004, 2007). Essas características são responsáveis por determinar ações humanas que causam 

sérias consequências à vida do planeta, causando grande preocupação em todo o mundo 

(PINOTTI, 2010). Essa apreensão ocorre devido as possíveis consequências da  problemática 

ambiental conotarem possível autodestruição da vida na terra e de todas as formas de 

manifestação (BECK, 2010).  

Neste cenário de alerta e incerteza sobre a vida no planeta Terra no futuro, surge a 

ética ambiental, que é um ramo da ética aplicada, para questionar a relação entre os homens e 

o meio ambiente, ou seja, o conjunto de seres vivos e inanimados que existem no planeta 

(SANTOS, 2012). 

Para Pelizzoli (1999) a ética objetiva:  

 

tentar dizer de um equilíbrio ou convivialidade e um 

conjunto de ações, mas, também, de fundamentos que 

perpassam ou que possam vir a perpassar o que se infere 

deste modelo civilizacional e sua correspondente produção 

de subjetividade em tempos de mutação.  

 

Nesse sentido, a Ética Ambiental pode ser considerada como aquela que advém da 

necessidade de reexaminarmos nossos valores e princípios em razão dos problemas 

ambientais e a necessidade de compreendermos as razões que definem a relação do homem 

com a natureza. Não basta um despertar da consciência individual, necessitamos uma 

redefinição do quadro ético (WOLKMER E PAULITSCH, 2011).  

A forma para atingir a ética ambiental é através de um novo paradigma, com isso 

Leff (2006) e Santos (1989) fazem referência a essa nova racionalidade, considerando que a 

realidade complexa que deve ser apreendida pelo pensamento complexo, capaz de balançar as 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-73132014000300671&script=sci_arttext#B08
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-73132014000300671&script=sci_arttext#B13
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-73132014000300671&script=sci_arttext#B13
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-73132014000300671&script=sci_arttext#B13
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fronteiras entre ciências e entre a ciência e outras formas de conhecimento, revendo, assim, os 

fundamentos da ciência moderna. 

Dentro dessa perspectiva, o resgate de valores para construir uma nova cidadania 

será por meio da educação ambiental, que visa perceber de forma integrada as das relações 

entre seres humanos e a natureza e entre seres humanos e seus semelhantes (GUIMARÃES, 

2004).  

No processo de educação ambiental o primeiro passo consiste na construção do 

significado de meio ambiente, levando em consideração os aspectos naturais e sociais e 

observando todas as relações entre os fatores biológicos, sociais, físicos, econômicos, 

culturais e históricos (REIGOTA, 2009).  

O instrumento da educação ambiental capaz de defender o meio ambiente 

mediante a tentativa de reaproximar o homem da natureza será a percepção ambiental, já que 

pode despertar o respeito e uma maior responsabilidade desses indivíduos com o meio que o 

cerca (FERNANDES; e PELISSARIA, 2003).  

Entende-se por percepção ambiental uma tomada de consciência e a compreensão 

pelo homem do ambiente no sentido mais amplo, envolvendo bem mais que uma percepção 

sensorial individual, como a visão ou audição (WHYTE, 1978). Para Villar et al. (2008), a 

percepção ambiental é definida como o ato de perceber o ambiente e pelas formas como as 

pessoas compreendem e se comunicam com o ele, estando ligado na concepção de Lermen 

(2008) à cultura, história, tempo, experiência e espaço de cada pessoa. 

A percepção ambiental se mostra importante, pois abrange a compreensão das 

inter-relações entre o meio ambiente e os atores sociais, ou seja, como a sociedade percebe o 

seu meio circundante, expressando suas opiniões, expectativas e propondo linhas de conduta, 

onde os estudos que se caracterizam pela aplicação dessa ferramenta  objetivam investigar a 

maneira como o homem enxerga, interpreta, convive e se adapta à realidade do meio em que 

vive, principalmente em se tratando de ambientes instáveis ou vulneráveis social e 

naturalmente (OKAMOTO, 1996). 

Com a intensificação do debate ambiental no Brasil a percepção ambiental 

começa a ser utilizada (LIMA, 2011). Este instrumento vem sendo usado para analisar os 

aspectos de saneamento ambiental em comunidades rurais em estudos de Heller (1997); Jalan 

e Ravaillon (2003); Wright et al. (2004); Hernández et al. (2007); Al-Shayah e Mahmoud 

(2008); Souza e Leite (2008); Besen et al. (2010); Hosoi (2011); Costa et al. (2014); 

COOPERVIDA (2014) e; Vicq e Leite (2014).  

No Brasil, a utilização da percepção ambiental vem ocorrendo sob diversos 
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prismas no que se refere às influências das pressões das atividades produtivas humanas aos 

meios físico, biótico e antrópico. Mencionam-se estudos realizados em energia eólica 

(Moreira, Vidal, Viana e Oliveira, 2013), no turismo (Lima e Lopes, 2014), na agricultura 

(Américo, Carvalho, Gonzaga, Lima e Araújo, 2012), na pesca (Barreto, Daltro, Silva e 

Bernardes, 2014), em navegação (Holanda et al., 2011), na produção de amianto (Moniz, 

Castro e Peres, 2011), no cultivo de tabaco (Riquinho e Hennington, 2014), em hidrelétrica 

(Candiani, Pentearo, Cendretti, Santos e Biondi, 2013), em barragem de água (Arcaro e 

Gonçalves, 2012) e em celulose (Corona e Silva, 2010).  

A percepção dos principais problemas em áreas de exploração de petróleo e gás 

no mundo vem sendo discutida em estudos de Forbes et al. (2009), Idemudia (2009), 

Theodori (2009) Cruz (2010), Akpomuvie, Orhioghene e Benedict (2011), Colborn et al. 

(2011), Dallmann et al. (2011), Odoemene (2011), Abbas e Fasona (2012), Janjua et al. 

(2012), D’Andrea e Reddy (2013), Al-Qahtani (2014), Ekanem, Nwachukwu e Etuk (2014) e, 

Idemudia (2014).  

Portanto, para manutenção dos sistemas ambientais é fundamental a adoção de 

percepção ambiental, principalmente em estudos sobre conflitos ambientais, através de uma 

maior racionalização das relações entre sociedade e natureza (DIEGUES, 1994; 2000).  

 

POLUIÇÃO E CONTAMINAÇÃO DO SOLO 

O solo é definido conforme sua utilização, sendo muito usual a estabelecida por 

Guerra e Cunha (2006), que o caracteriza como um corpo natural da superfície terrestre que 

ocupa áreas, expressa características (cor, textura, estrutura) a partir da ação de fatores, 

mecanismos e processos de formação e é essencial para o desenvolvimento da planta. Ressalta 

ainda o conceito de Meurer (2006) que determina solo como um corpo vivo, de grande 

complexidade e dinâmica, e composto por fase sólida (matéria mineral e matéria orgânica) e 

não sólida (a água e o ar).  

A definição deste recurso permite estabelecer a qualidade do solo necessária para 

indicar o tipo de uso adequado. Para Doran e Parkin (1994) a qualidade do solo consiste na 

capacidade que um determinado tipo de solo apresenta, em ecossistemas naturais ou agrícolas, 

para desempenhar uma ou mais funções relacionadas à sustentação da atividade, da 

produtividade e da diversidade biológica, à manutenção da qualidade do ambiente, à 

promoção da saúde das plantas e dos animais e à sustentação de estruturas sócio-econômicas e 

de habitação humana. 
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Diante da definição de solo e de sua qualidade, este recurso tem potencial para ser 

utilizado em diversos usos: elemento de fixação e nutrição da vida vegetal; fundação para 

edificações, aterros, estradas e disposição de resíduos; elemento a ser extraído e utilizado na 

área da construção em geral; elemento de armazenamento de combustíveis fósseis e elemento 

de armazenamento de água para diversos fins (DERÍSIO, 2012). Este recurso também é 

utilizado para a disposição de rejeitos oriundos de mineração, efluentes, lodos industriais e 

biossólidos (ACCIOLY; SIQUEIRA, 2000).  

Estes variados tipos de usos do solo podem alterar sua qualidade ambiental 

através de processos de poluição ou contaminação. Entretanto, existe uma enorme dificuldade 

em se distinguir esses conceitos, devido essas interferências serem originadas a partir de 

diferentes fatores e de várias naturezas.  

A poluição consiste na introdução pelo homem no ambiente de substâncias ou de 

energia susceptível de causar riscos para a saúde humana, afetar os seres vivos e os sistemas 

ecológicos, proporcionar danos à estrutura e interferir no uso legítimo do ambiente 

(HOLDGATE, 1979). Enquanto, a contaminação é simplesmente a presença de uma 

substância acima das concentrações normais (CHAPMAN, 2007). Portanto, a poluição é a 

contaminação em que os resultados podem proporcionar efeitos biológicos adversos, sendo 

assim, um caso grave de contaminação. 

O solo poluído é aquele que contém concentrações de determinado contaminante 

que chega a afetar os componentes bióticos do ecossistema, comprometendo a funcionalidade 

e sustentabilidade do mesmo (ACCIOLY; SIQUEIRA, 2000). No entanto, entende-se por solo 

contaminado aquele que apresenta concentrações de determinada espécie química acima do 

esperado em condições naturais (SILVA, 2006). Para âmbito deste trabalho, é adotado o 

conceito de poluição estabelecido sob o aspecto judicial conforme prever a Lei Federal n° 

6.938/81  como sendo toda alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas que possa 

constituir prejuízo à saúde, à segurança e ao bem-estar das populações, e ainda, possa 

comprometer a biota e a utilização dos recursos para fins comerciais, industriais e recreativo.  

A discussão sobre poluição do solo inicia-se com a identificação dos valores de 

referência da qualidade para metais pesados em solos no Brasil e no mundo, a qual vem sendo 

debatida por CETESB (2005) em São Paulo; Licht et al. (2006) em Paraná; Hugen et al. 

(2013) em Santa Catarina; Payes et al. (2010) em Espírito Santos; Biondi et al. (2011) em 

Pernambuco; COPAM (2011) em Minas Gerais; Pierangeli et al. (2015) em Mato Grosso; e 

Preston et al. (2014) em Rio Grande do Norte. Em se tratando de nível de Brasil Fadigas et al. 

(2010) e CONAMA (2009) estabeleceram  os valores orientadores para qualidade de solos. 
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Os teores médios de metais pesados em solo no mundo foram estipulados por Kabata-Pendias 

(2011).  

A poluição do solo estando ligada diretamente ao tipo de uso desse ambiente, 

pode ser classificada em quatro tipos, a saber: poluição natural, poluição urbana, poluição 

agropastoril e poluição industrial (DERÍSIO, 2012). 

A poluição do solo de origem natural relaciona-se principalmente com a 

salinização, as nuvens de cinza provenientes de materiais vulcânicos, queimadas e a presença 

de metais pesados nesse ambiente (DERÍSIO, 2012). Com isso a poluição desse ambiente 

depende diretamente da sua composição química, do material de origem e do seu grau de 

intemperismo (SORIANO, 2012; MENJIVAR FLORES et al., 2009). Sendo a distribuição de 

metais pesados num perfil de solo influenciada pela composição da rocha e por processos 

pedogenéticos (REIMANN et al., 2007). 

A rápida urbanização e o crescimento industrial que ocorreu em muitos lugares ao 

redor do mundo durante as últimas décadas resultaram em modificação química do ambiente 

urbano (JOHNSON; DEMETRIADES, 2011). A maior poluição do solo pode estar presente 

em regiões altamente industrializadas e em grandes aglomerações na cidade (KOMISAREK, 

1997), através da liberação de poluentes por meio de: emissões de veículos, indústria química, 

a combustão do carvão, resíduos sólidos urbanos, a sedimentação de poeira, suspenso e 

substâncias na atmosfera (IMPERATO et al., 2003). Esses solos também são influenciados 

por materiais de construção, como: tintas, materiais de acabamento e vedações metálicas e por 

canal de estação de tratamento de efluente (ALBANESE; BREWARD, 2011). Os metais 

pesados são os principais poluentes urbanos com origem nas emissões veiculares, no desgaste 

dos pneus e freios, na superfície da pavimentação e no consumo de óleo lubrificante 

(AHMED; ISHIGA, 2006; DUONG; LEE, 2011). 

A poluição do solo relacionada às atividades agropastoris intensificou-se a partir 

da Revolução Industrial, com o emprego de fertilizantes sintéticos e defensivos agrícolas 

(BRAGA et al., 2005). A utilização desses produtos com fins agrícolas, merece cuidados, já 

que são compostos por importantes metais pesados (USDA, 2000). 

Estudos sobre qualidade do ambiente com influência industrial vêm sendo 

desenvolvidos nos últimos anos, principalmente porque as atividades que proporcionam 

acúmulo de elementos tóxicos no ambiente  aumentam o risco à saúde dos habitantes que 

vivem em torno dessas indústrias (BOSCO; VARRICA; e DONGARRA, 2005; NADAL et 

al., 2007; YANG et al., 2004). 
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Ao estudar sobre a poluição do solo relacionada às derivações das ações 

antrópicas o setor industrial é o mais preocupante no que diz respeito à disposição de metais 

pesados. As atividades industriais mais impactantes atualmente destacam-se combustão do 

carvão, mineração, petrolífera, metalúrgica, oficina de automóveis e fábricas de produtos 

químicos (YAYLALI-ABANUZ, 2011; ZHOU et al., 2008; ZHANG et al., 2012). Somado a 

estas vias de origem, acrescenta-se a combustão de combustíveis do petróleo, desgaste dos 

pneus, forro de freio, corrosão de veículos e desgaste do motor, que são fontes associadas com 

concentrações elevadas de metais pesados no solo, principalmente Cd, Cu , Mn , Ni , V e Zn 

(ALBASEL et al., 2011).  

A poluição do solo por metais pesados em áreas de influência industrial vem 

sendo abordada em diversos estudos, como por exemplo, Abanzu (2011) na Turquia; Duong e 

Lee (2011) na Coreia; Sayyed e Sayadi (2011) no Irã; Lu et al. (2012) na Antártica; Hu et al. 

(2013) e Li et al. (2013) na China e; Nazzal, Rosen e Al-Rawabdeh (2013) no Canadá. Esse 

tipo de poluição também envolve a indústria petrolífera, onde vem sendo relatada por 

Afkhami, Karbassi e Nasrabadi (2013) no Irã; Elliot et al. (2013) no Canadá;  Bai et al. (2011) 

e Li et al. (2009) na China; Machender et al. (2011) na Índia e Osuji e Onojake (2004; 2006), 

Olawoyin, Oyewole e Grayson et al. (2012) e Onojake e Frank (2013) na Nigéria.  

Diante dessa situação de poluição observam-se alterações nas propriedades 

físicas, químicas e biológicas do solo que resultam em consequências de ordem ambiental, 

saúde, econômica e social (DERÍSIO, 2012). 

No âmbito ambiental a poluição do solo através da existência e do transporte de 

metais pesados (As, Cd, Cu, Pb e Hg) ocasiona a contaminação da água e do sedimento, 

contribuindo para um pontencial risco contínuo para a biota e humanos (MERDY et al., 2006; 

WANG et al., 2013). Os efeitos nocivos dos metais pesados incluem o crescimento vegetal 

atrasado, devido mudanças na atividade de várias enzimas e alteração da fotossíntese 

(QUSHENG et al., 2010)  

Na variável saúde, os solos poluídos com metais pesados possuem a facilidade de 

serem transferidos a seres humanos por ingestão, inalação ou absorção dérmica e acúmulo nos 

tecidos adiposos; por conseguinte, podem afetar o sistema nervoso, o sistema endócrino, o 

sistema imunológico, a função hematopoética e o metabolismo celular (DRAGOVIĆ, 

MIHAILOVIĆ, GAJIĆ, 2008; LI; FENG, 2012; YANG et al., 2011).  

No contexto econômico, a poluição do solo por metais pesados causa efeitos na 

sustentabilidade dos sistemas de produção alimentar (ZARCINAS et al., 2004). A poluição 

desse recurso impõe a necessidade de implementar técnicas de controle da poluição e métodos 
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sofisticados (DERÍSIO, 2012) e estabelecer um plano de gestão sustentável de áreas poluídas 

e contaminadas (BIRKE; RAUCH; e CHMIELESKI, 2011), que são de elevados custos.  

Na perspectiva social a poluição do solo rompe o equilíbrio natural, tendo como 

consequências sociais: a desvalorização de terras (ARAÚJO; PINTO FILHO, 2010); a perda 

de valor de terras agrícolas e a susceptibilidade ao processo do êxodo rural (GARDNER; 

BARROWS,1985). 

Portanto, a poluição do solo por metais pesados é um problema ambiental 

significativo de ordem mundial (ALLOWAY, 1995), principalmente porque são elementos 

caracterizados por bioacumulação, persistência e alta toxicidade para a biota (DEFOREST et 

al., 2007). Essa problemática também ocorre em muitos países em desenvolvimento,  devido 

ao início intenso da industrialização e urbanização (YAYLALI-ABANUZ, 2011). A 

atenuação dessas interferências compreende métodos de controle preventivo baseados na 

seleção dos locais e das técnicas mais apropriadas para o desenvolvimento das atividades 

humanas visando à minimização dos riscos ambientais (DERÍSIO, 2012).  

 

POLUIÇÃO E CONTAMINAÇÃO DA ÁGUA 

A água é um importante recurso natural que se encontra presente na maioria dos 

processos metabólicos, constituindo um elemento de vital importância para a sobrevivência 

dos seres vivos. Para Athayde Júnior et al. (2008) esse recurso torna-se indispensável para a 

vida, devido a sua dependência cada vez maior em praticamente todas as atividades.  

A água pode ser utilizada conforme Derísio (2012) para diversos fins: consumo 

humano; atividades agrícolas e pecuárias; geração de energia; transporte; abastecimento 

industrial; pesca e aqüicultura e turismo e lazer. Von Sperling (2005) ainda acrescenta os 

seguintes usos múltipos da água: preservação da flora e fauna; harmonia paisagística e 

diluição de efluentes.  

Esses diversos tipos de usos podem resultar em alterações das suas características 

através de processos de poluição hídrica. A poluição das águas consiste na adição de 

substâncias ou de formas de energia que, direta ou indiretamente, alterem a natureza do corpo 

d’água de tal maneira que prejudique os legítimos usos que dele são feitos (VON SPERLING, 

2005).  

As fontes de poluição se comportam de duas formas, relacionadas com a maneira 

que os poluentes atingem a água: fonte poluição pontual ou fonte poluição difusa. Nas fontes 

de poluição pontual, os poluentes atingem o corpo d’água de forma concentrada no espaço; 
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enquanto nas fontes de poluição difusa, os poluentes adentram o corpo d’água, distribuídos ao 

longo de toda ou parte de sua extensão (VON SPERLING, 2005).  

As fontes de poluição pontual são constituídas por resíduos domésticos e 

industriais devido a se restringirem a um simples ponto de lançamento, o que facilita o 

sistema de coleta através de rede ou canais; enquanto as fontes de poluição difusas são 

caracterizadas por apresentarem múltiplos pontos de descarga resultantes do escoamento em 

áreas urbanas e/ou agrícolas, ocorrendo em maior intensidade durante os períodos de chuva, 

com concentrações bastante elevadas dos poluentes (MEYBECK, 2004). 

Os poluentes da água classificam-se conforme sua natureza e seus impactos, 

sendo os principais: poluentes orgânicos biodegradáveis, poluentes orgânicos recalcitrantes, 

metais pesados, nutrientes, organismos patogênicos, calor e radioatividade (BRAGA et al., 

2005).  

A partir desse grupo de compostos poluentes a poluição hídrica classifica-se em: 

poluição térmica (decorrente da descarga de efluentes a altas temperaturas); poluição química 

(consiste na introdução de substâncias tóxicas na água) e; poluição biológica (resultante da 

descarga de bactérias patogênicas, vírus e outros organismos) (BENN; MCAULIFFE, 1981). 

A poluição das águas ainda pode ocorrer por esgotos sanitários, águas residuárias industriais, 

lixiviação e percolação de fertilizantes e pesticidas, precipitação de efluentes atmosféricos e 

inadequada disposição dos resíduos sólidos (STUDART; CAMPOS, 2001). 

Com esse tipo de poluição inúmeras consequências são desencadeadas, 

principalmente, relacionadas com as dimensões: sanitária; ambiental; econômica; social, e; 

saúde (DERÍSIO, 2012).  

Os efeitos sanitários da poluição das águas estão ligados na diminuição do 

oxigênio dissolvido, salinização das águas de superfície e subterrânea, aumento da 

temperatura e presença de substâncias orgânicas tóxicas (SPIRO; STIGLIANI, 2009), 

enquanto os ambientais referem-se à impropriedade da água para banhos, envenenamentos e 

diminuição da fauna e da flora (MACEDO, 2002). 

As consequências socioeconômicas da poluição hídrica referem-se a 

desvalorização das terras marginais, a eliminação da possibilidade de novas industrias se 

instalarem e a elevação de custos do tratamento para novo uso da água (MACEDO, 2002). 

O cenário de degradação dos recursos hídricos resulta em efeitos maléficos para 

saúde, pois a água poluída pode constituir veículo de contaminação de doenças entre os seres 

vivos quando esta estiver com agentes microbianos ou poluída por agentes químicos 

(CARVALHO E OLIVEIRA, 2003).  
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As doenças infecciosas relacionadas com as águas poluídas são agrupadas em 

cinco categorias gerais: transmitidas pela água, controladas pela limpeza de água, associadas a 

água, vetores de doenças relacionados com água e doenças associadas ao destino de dejetos, 

conforme Tabela 01 (SAUNDERS; WARFORD, 1983).  

Tabela 01 – Relações de doenças transmitidas pela água.  

Grupo de Doenças Doença 
Via de saída do 

corpo humano 

Via de entrada do 

corpo humano 

Transmitidas pela 

Água 

Cólera F O 

Febre Tifoide F O 

Leptospirose F P O 

Giardíase F O 

Amebíase F O 

Hepatite Infecciosa B F O 

Controladas pela 

limpeza de água 

Escabiose C C 

Disenteria Bacilar F O 

Salmonelose F O 

Diarreias por Antivírus F O 

Febre para Tifoide F O 

Ascaridíase F O 

Associadas à água 

Esquistossomose Urinária U P 

Esquistossomose Retal F P 

Drancunculose C O 

Vetores de doenças 

relacionados com 

água 

Febre Amarela B B  

Dengue B B  

Malária B B  

Doenças associadas 

ao destino de dejetos 

Necatoriose F P 

Clonorquíase F P 

Difilobotríase F P 
Legenda: U = urina; F = fezes; O = oral; P = percutâneo; C = cutâneo; B = picada de mosquito;  

Fonte: Saunders & Warford (1983). 

 

A presença de poluentes tóxicos na água também resulta em efeitos tóxicos 

agudos e câncer em mamíferos devido a danos que causam ao DNA e devido sua 

amplificação biológica nas cadeias alimentares (MORAES; JORDÃO, 2002).  

A poluição hídrica por metais pesados podem afetar a saúde humana, 

principalmente com: arsênio (debilidade muscular, perda de apetite, náusea e compromete o 

sistema nervoso), cádmio (desordem gastrointestinal, bronquite, enfisema, anemia e cálculo 

renal), chumbo (cansaço, transtornos abdominais; irritabilidade e anemia), cianetos (letal), 

cromo (irritação nas mucosas gastrointestinais, úlcera, inflamação na pele, doenças no fígado 

e nos rins), fluoretos (doenças nos ossos, inflamação no estômago e no intestino e, 

hemorragias), mercúrio (transtornos neurológicos e renais, efeitos tóxicos nas glândulas 

sexuais, alteração do metabolismo do colesterol e provoca mutações), nitratos (deficiência de 
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hemoglobina no sangue em crianças) e prata (provoca descoloração da pele, dos cabelos e das 

unhas) (BARROS et al., 1995).  

Diante do cenário de degradação dos recursos hídricos fazem-se necessárias 

medidas mitigadoras, como as técnicas de controle da poluição estruturais e não estruturais 

(DERÍSIO, 2012).  

As medidas estruturais são aquelas construídas para reduzir e/ou remover 

poluentes presentes no escoamento superficial, minimizando o impacto da drenagem urbana 

no corpo receptor. Sempre que possível, é vantajoso associar essas alternativas a soluções 

com usos múltiplos, como áreas de recreação, parque e recursos paisagísticos (DERÍSIO, 

2012). 

As medidas não-estruturais são aquelas relativas a programas de prevenção e 

controle de emissão dos poluentes, legislação, normas, dentre outras. São essencialmente 

medidas de planejamento urbano e controle da ocupação do solo e gestão de recursos hídricos 

(DERÍSIO, 2012). 

A eficiência das ações adotadas e assegurar a potabilidade adequada para 

consumo humano deve-se avaliar a qualidade da água, através de estudos de monitoramento, 

que refletem as suas principais características físicas, químicas e biológicas. No Brasil, os 

aspectos legais referentes aos valores orientadores sobre qualidade de água vêm sendo 

respaldados pela Resolução do CONAMA n° 357/2005, Resolução do CONAMA n° 

396/2008  e, pela Portaria do Ministério da Saúde n° 2.914/2011.  

A caracterização da qualidade da água é definida utilizando-se como base os 

parâmetros físico-químicos: cor, turbidez, temperatura, sabor, pH, condutividade elétrica, 

alcalinidade, dureza,  ferro, manganês, nitrogênio, fósforo,  fluoretos, oxigênio dissolvido, 

matéria orgânica e poluentes inorgânicos, e os parâmetros biológicos: à presença de 

microrganismos, como coliformes fecais ou algas  (OTSUSCHI, 2000).  

A cor da água resulta da existência de substâncias em solução provenientes 

principalmente dos processos de decomposição que ocorrem na água, podendo também estar 

associada à presença de alguns íons metálicos como ferro e manganês, plâncton, macrófitas 

ou de despejos coloridos contidos em esgotos industriais (VON SPERLING, 2005). 

A turbidez pode ser tanto de origem natural quanto antrópica, não traz 

inconvenientes sanitários diretos, porém esteticamente é desagradável na água potável e os 

sólidos em suspensão podem servir de abrigo para microrganismos patogênicos (PERPÉTUO, 

2014), originando pela presença de partículas em suspensão (silte, areia, bactérias, 

fitoplâncton e detritos orgânicos) que podem ou não ser coloridas (BRANCO, 1972), 



38 

 

provocando interferência no grau de passagem de luz através da água, conferindo uma 

aparência turva à mesma (VON SPERLING, 2005). 

A temperatura da água pode influir no retardamento ou aceleração da atividade 

biológica, na absorção de oxigênio e precipitação de compostos, nas taxas de reações 

químicas e biológicas, na diminuição da solubilidade dos gases e nas taxas de transferência 

dos mesmos, provocando a perda de gases pela água, na geração de odores desagradáveis e no 

desequilíbrio ecológico (VON SPERLING, 2005). 

O conceito de sabor envolve a interação entre o gosto e o odor, com origem 

associada à presença de substâncias químicas,  gases dissolvidos e microrganismos, 

apresentando sabores: azedo, doce, amargo e salino (LIBÂNIO, 2005). 

O pH representa a concentração de íons hidrogênio numa solução, indicando a 

condição de acidez, neutralidade ou alcalinidade da água, com escala de medida entre 0 e 14, 

onde um valor de pH igual a 7 significa que a solução é neutra, pH maior que 7 indica 

condições básicas e abaixo de 7 indica condições ácidas (AWWA, 1964). Este indicador é 

uma importante característica devido apresentar os possíveis efeitos na precipitação de 

elementos químicos tóxicos, como metais pesados e na solubilidade de nutrientes (CETESB, 

2008); entretanto, é considerado como uma das mais variáveis difíceis de interpretar, podendo 

ser resultado de fatores naturais e antrópicos (LIBÂNIO, 2005).  

O parâmetro Condutividade Elétrica – CE consiste na capacidade que a água 

apresenta de conduzir a corrente elétrica, indicando carga iônica (LIMA, 2008), porém seu 

valor é dependente da temperatura que difere para cada íon (ESTEVES, 2011).  

A Dureza indica a presença de íons metálicos bivalentes como os de cálcio, 

magnésio, ferro e estrôncio, enquanto a Dureza Total definida pela concentração de íons de 

cálcio e magnésio, que estão normalmente presentes em maior grau. A classificação das águas 

referente a estes parâmetros são: água mole (quantidade menor ou igual a 50 mg/L de 

CaCO3), com dureza moderada (entre 50 e 150 mg/L de CaCO3), dura (entre 150 e 300 mg/L 

de CaCO3) e muito dura (mais de 300 mg/L de CaCO3) (RICHTER, 2009).  

O Ferro ocorre em águas naturais, superficiais e subterrâneas provenientes da 

dissolução de minerais contendo cálcio e magnésio, apresentando nessa situação uma origem 

natural (VON SPERLING, 2005), entretanto, também tem origem a partir de fontes antrópicas 

(ESTEVES, 2011). As águas com teores de ferro caracterizam-se por apresentar cor elevada e 

turbidez baixa, onde em baixas quantidades não são tóxicos, mas em altas quantidades 

provocam a contaminação biológica da água (VON SPERLING, 2005). 
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O Magnésio é um dos cátions mais frequentemente associados à dureza da água, 

sendo proveniente de rochas calcárias, e em condições de supersaturação, esses cátions 

reagem com ânion na água, formando precipitados (VON SPERLING, 2005). 

O nitrogênio é um constituinte de proteínas, clorofila e vários outros compostos 

biológicos, sendo as suas fontes de contaminação em corpos d’água relacionadas de origem 

natural ou antropogênica, através dos despejos domésticos e industriais, excrementos de 

animais e fertilizantes (VON SPERLING, 2005). A presença de compostos de nitrogênio nos 

seus diferentes estados de oxidação significa um indicativo de contaminação hídrica e de 

possíveis condições higiênico-sanitárias insatisfatórias (SCORSAFAVA ET AL., 2010). Este 

elemento é indispensável para o crescimento de algas, quando em elevadas concentrações, 

pode conduzir a um crescimento exagerado desses organismos, levando à eutrofização das 

águas naturais (CETESB, 2008).  

O fósforo é um importante nutriente para os processos biológicos, entretanto, seu  

excesso pode causar a eutrofização das águas, através de fontes de origem como os esgotos 

domésticos (pela presença dos detergentes superfosfatados e da própria matéria fecal), a 

drenagem pluvial de áreas agrícolas e urbanas e os efluentes industriais (os das indústrias de 

fertilizantes, alimentícias, laticínios, frigoríficos e abatedouros), (ANA, 2010).  

O Oxigênio Dissolvido – OD é de essencial importância para os organismos 

aeróbios na estabilização da matéria orgânica. As bactérias fazem uso do oxigênio nos seus 

processos respiratórios, causando redução de sua concentração no meio, onde conforme a 

magnitude deste fenômeno, diversos seres aquáticos podem vir a morrer e com consumo total 

do OD tem-se a condição anaeróbia, com geração de maus odores (VON SPERLING, 2005). 

A quantidade de OD pode variar em função da temperatura, altitude local e salinidade da água 

(JORDÃO et al., 2007) e influencia todos os processos químicos e biológicos que ocorrem na 

água, onde a medida de sua concentração é usada para indicar o grau de poluição por matéria 

orgânica (ESTEVES, 2001). 

Os poluentes inorgânicos são importantes parâmetros de qualidade de água, 

principalmente porque uma grande parte é tóxica, em especial os metais pesados, pois se 

dissolvem na água, posteriormente, concentram-se na cadeia alimentar, resultando num 

grande perigo para os organismos situados nos degraus superiores (VON SPERLING, 2005). 

Os metais pesados causam forte impacto na estabilidade de ecossistemas e provocam efeitos 

adversos nos seres humanos provocando efeitos tóxicos agudos e câncer em mamíferos 

devido a danos que causam no DNA (STEINKELNNER et al., 1998). Em estudos de 

qualidade de água determinando elementos tóxicos Hortellani et al. (2008) afirmam que os 
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metais mais comuns resultantes da atividade petrolífera que podem alterar os compartimentos 

ambientais e consequentemente colocar em risco a saúde humana são: Ca, Ba, Cu, Mn, Na, 

Pb, Zn, Cd, Hg, Cr, Ni, U e V.  

Os principais parâmetros biológicos de qualidade de água são bactérias do grupo 

coliforme, sendo tais organismos uma indicação satisfatória de quando a água apresenta 

contaminação por fezes humanas ou de animais, e por conseguinte, sua potencialidade para 

transmitir doenças (VON SPERLING, 2005).  

O Teor de Óleos e Graxas – TOG é amplamente utilizado como parâmetro de 

qualidade da água, devido a presença desses compostos na água constituirem um sério 

problema no tratamento de água devido a sua pequena solubilidade (IGAM, 2015).  

O debate ambiental oportunizou novos estudos com abordagens 

multidisciplinares, principalmente, relacionando ambiente e saúde, com ênfase em qualidade 

de água para consumo humano. A qualidade da água foi abordada em trabalhos desenvolvidos 

por Araújo, Santos e Araújo (2007); Lemos, Ferreira Neto e Dias (2009); Bezerra et al. (2013) 

e; Silva e Souza (2013).  Pesquisas sobre o comportamento da água e a correlação entre suas 

características, foram investigadas por Esteves (2001); Feitosa e Manoel Filho (2000); Nait et 

al. (2005); Libânio (2005); Mierzwa e Hespanhol (2005); Jordão et al. (2007); CETESB 

(2010); Scorsafava et al. (2010); Derísio (2012); Perpétuo (2014);  e; IGAM (2015).  A 

avaliação da qualidade de água para consumo humano foi discutida por Obiefuna e Sheriff 

(2011); Siqueira, Aprile e Migueis (2012); Stein et al. (2012); Zan et al. (2012); Landim Neto 

et al. (2013) e; Santi et al. (2013).  

Para manutenção da qualidade de vida e saúde humana é crucial investigar a 

relação ambiente e saúde, principalmente enfatizando a qualidade de água para fins de 

consumo humano. Sendo a partir dessa interação que se busca o equilíbrio entre a 

produtividade dos recursos e o desenvolvimento social (ESPÍNDOLA et al., 2000), em que se 

adota às técnicas de avaliação e monitoramento ambiental, para elaboração de planos e 

estratégias de gestão ambiental que visem manutenção, conservação e recuperação de 

ambientes naturais e degradados.  

 

AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL 

As mudanças no tratamento das questões ambientais, através da integração das 

ações governamentais dentro de uma abordagem sistêmica (BARBIERI, 2007), 

proporcionaram em 1981, a criação da Lei n° 6.938 que dispõe sobre a Política Nacional do 

Meio Ambiente – PNMA e apresenta no artigo 9º alguns instrumentos, entre eles o 
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estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, a Avaliação de Impacto Ambiental – AIA 

e o licenciamento e a revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras (BRASIL, 

1981). 

O instrumento de AIA é constituindo por Estudo de Impacto Ambiental – EIA e 

Relatório de Impacto Ambiental – RIMA que visa prognosticar os impactos ambientais das 

atividades efetivas ou potencialmente poluidoras. Para executar esse processo de análise, a 

Resolução CONAMA 001/86, Art. 1º, que define impacto como sendo: 

 

qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e 

biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de 

matéria ou energia resultante das atividades humanas que, 

direta ou indiretamente, afetam: I – a saúde, a segurança e o 

bem-estar da população; II – as atividades sociais e 

econômicas; III – a biota; IV – as condições estéticas e 

sanitárias do meio ambiente; V – a qualidade dos recursos 

ambientais. 

 

O objetivo da AIA é prever mudanças nos sistemas naturais e sociais decorrentes 

de um projeto de desenvolvimento, apresentando um prognóstico da situação futura, em caso 

de realização do empreendimento analisado (SÁNCHEZ, 2012). Ainda conforme o autor este 

instrumento de análise busca identificar os possíveis impactos ambientais nas fases de 

planejamento, implementação, operação e desativação de um determinado projeto.  

Para realizar a AIA são adotados os métodos ou técnicas de avaliação que 

consistem em instrumentos que tem por objetivo identificar, avaliar e sistematizar os impactos 

de um determinado projeto ou programa (FLOGLIATTI; FILIPPO; GOUDARD, 2004).  

A metodologia de AIA consiste na definição dos procedimentos lógicos, técnicos 

e operacionais capazes de permitir que o processo, antes referido, seja completado (BASTOS; 

ALMEIDA, 1999). Dentro desse processo de análise deve-se levar em consideração 

identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos prováveis impactos 

relevantes, discriminando: os impactos positivos e negativos (benéficos e adversos), diretos e 

indiretos, imediatos e a médio e longo prazos, temporários e permanentes; seu grau de 

reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinérgicas; a distribuição dos ônus e 

benefícios sociais (CONAMA, 1986).  

Os métodos de AIA são classificados em econômicos e quantitativos, sendo os 

mais usuais: check-list; método espontâneo (Ad-Hoc); matrizes de interação; matriz de 

leopold; redes de interação; superposição de mapas (Overlay); sistema Battelle-Collumbus; 

modelos de simulação; análise multicritério e; diagrama de fluxo (FLOGLIATTI; FILIPPO; 

GOUDARD, 2004). 
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O check-list consiste numa metodologia de caracterização de impactos e avaliação 

ambiental simples com uso de listas de verificação ou de controle, para interpretar os 

impactos que poderão ocorrer no caso de ocupação antrópica de uma área. A elaboração da 

lista consiste na identificação de características ou indicadores de qualidade ambiental que 

podem ser impactados pelas ações previstas no processo de ocupação (BARBIERI, 2007). 

Este método apresenta como vantagens a realização em curto espaço de tempo, menores 

gastos e é facilmente compreensível pelo público em geral. Por outro lado, exibe um alto grau 

de subjetividade, visto que considera a análise qualitativa e deixa de lado o caráter 

quantitativo da avaliação (RANIERI et al., 1998).  

O método espontâneo (Ad-Hoc) é baseado no conhecimento empírico de experts 

do assunto e/ou da área em questão, sendo adequadas para casos com escassez de dados, 

fornecendo orientação para outras avaliações. Apresentam como vantagem uma estimativa 

rápida da evolução de impactos de forma organizada, facilmente compreensível pelo público. 

Porém, não realizam um exame mais detalhado das intervenções e variáveis ambientais 

envolvidas, geralmente considerando-as de forma bastante subjetiva, qualitativa e pouco 

quantitativa (OLIVEIRA; MOURA, 2009).  

As matrizes de interações são técnicas bidimensionais que relacionam ações com 

fatores ambientais, sendo inicialmente formuladas para suprir as deficiências das listagens 

(check-list) (OLIVEIRA; MOURA, 2009). Esse método apresenta como vantagens a 

possibilidade de combinação das ações humanas e indicadores de impactos em dois eixos e o 

forte poder de síntese. Entretanto, como desvantagem o fato de ser usado principalmente em 

análises locais do que avaliação de impacto (OLIVEIRA; MEDEIROS, 2007).  

A matriz de leopold foi elaborada em 1971 para o Serviço Geológico do Interior 

dos Estados Unidos, sendo projetada para avaliação de impactos associados a quase todos os 

tipos de implantação de projetos, tendo como princípio básico na análise de todas as possíveis 

interações entre as ações e os fatores, para em seguida estabelecer em uma escala que varia de 

1 a 10, a magnitude e a importância de cada impacto, identificando se ele é positivo ou 

negativo (OLIVEIRA; MOURA, 2009). Apresenta como vantagens a facilidade de 

compreensão da comunicação dos resultados; a abrangência dos fatores ambientais, 

biológicos e socioeconômicos; adota acomodação dos dados quanti-qualitativos; utilizado 

como forma de guia inicial para estudos futuros e apresenta caráter multidisciplinar para 

avaliar impactos ambientais. Enquanto, como limitações enaltece a possibilidade de dupla 

contagem; não distingue impactos imediatos, temporários e definitivos; faz análise subjetiva e 

compartimentariza o meio ambiente em itens separados (OLIVEIRA; MEDEIROS, 2007).  
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A rede de interação consiste numa metodologia que estabelece uma sequência de 

impactos ambientais a partir de uma determinada intervenção, utilizando método gráfico e 

apresentando como objetivo estabelecer as relações precedência entre ações praticadas pelo 

empreendimento e os consequentes impactos de primeira e demais ordens. Com isso, 

apresentam como vantagens o fato de permitirem uma boa visualização de impactos 

secundários e demais ordens, principalmente quando computadorizadas, e a possibilidade de 

introdução de parâmetros probabilísticos, mostrando tendências. Enquanto desvantagem 

enaltece a necessidade de uma equipe experiente para condução da avaliação (OLIVEIRA ; 

MOURA, 2009).  

A metodologia de superposição de mapas consiste na confecção de uma série de 

cartas temáticas, sendo uma para cada compartimento ambiental, na qual essas cartas se 

interagem para produzir a síntese da situação ambiental de uma área geográfica, podendo ser 

elaboradas de acordo com os conceitos de vulnerabilidade ou potencialidade dos recursos 

ambientais, sendo utilizadas na localização ou extensão de impactos; na determinação de 

aptidão e uso de solos; na resolução de áreas de relevante interesse ecológico, cultural, 

arqueológico, sócio-econômico e em zoneamentos e gerenciamentos ambientais (OLIVEIRA; 

MOURA, 2009). Nesse caso, apresenta como benefícios o forte poder de síntese indicando o 

relacionamento espacial e; a possibilidade de comparação entre situações de com e sem 

projetos. Porém, as limitações referem-se a análise limitada para área total representada, 

devido ao quantitativo de imagens que podem ser visualizadas juntas (OLIVEIRA; 

MEDEIROS, 2007). 

O sistema Battelle-Collumbus consiste num método que inicialmente foi 

desenvolvido para avaliar impactos de projetos de recursos hídricos, sendo posteriormente 

adaptado para outros tipos de projetos, envolvendo outros parâmetros e outros sistemas de 

ponderação. Assim, apresenta como vantagens as mesmas das listas de verificação e a 

possibilidade de quantificação dos impactos listados. Entretanto, tem limitações nas 

interações entre os impactos (DEE et al., 1973).  

Os modelos de simulação estão relacionados à inteligência artificial ou modelos 

matemáticos, destinados a representar tanto quanto possível o comportamento de parâmetros 

ambientais ou as relações e interações entre as causas e os efeitos de determinadas ações, 

sendo úteis em projetos de usos múltiplos e podem ser utilizados mesmo após o início de 

operação de um projeto. Esta metodologia apresenta como vantagem a capacidade de adaptar 

a diferentes processos de decisão e facilitar o envolvimento de vários participantes no referido 

processo. Entretanto, como desvantagens expõe a necessidade de requerer pessoal técnico e 
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experiente; programas e emprego de equipamentos apropriados e dispendiosos; dificuldade de 

comunicação e entendimento e limitação de variáveis a serem estudadas (OLIVEIRA;  

MOURA, 2009). 

A análise multicritério é um método de avaliação de impactos que se utiliza de 

cálculos matemáticos e apoia pessoas e organizações para tomarem decisões sob a influência 

de uma multiplicidade de critérios, sendo baseado no processo analítico hierárquico (PAOLI; 

MORAES, 2011). Em termos de aplicabilidade este método vem sendo utilizado em 

avaliações de impactos ambientais, provenientes de diferentes atividades humanas: tratamento 

e destino final de esgotos domésticos e industriais em lagunas costeiras (MORAES; 

OHAYON; GOMES, 1994).  

O método diagrama de fluxo surgiu a partir da evolução do método de redes de 

interação, sendo diferente porque inclui uma indicação da intensidade do impacto ambiental 

(RODRIGUES, 1998). Esse método apresenta como vantagem o fato de não mostrar apenas 

os impactos do projeto no ambiente, mas o efeito na tendência ambiental. Enquanto 

desvantagem aponta-se que este diagrama é desenvolvido para cada projeto e sua respectiva 

situação ambiental, sendo especulativa em conteúdo, devido à grande variedade de ambientes 

locais que exigem estudos extensivos na formulação de diagramas para cada situação 

(OLIVEIRA;  MEDEIROS, 2007). 

Diante do exposto, percebe-se que não existe uma metodologia modelo para 

avaliação de impacto ambiental dos empreendimentos; porém Flogiatti; Filippo; Goudard 

(2004) enaltecem que o método mais adequado é o que atende às características do caso em 

estudo. Ribeiro (2004) ainda ressalta que qualquer que seja a metodologia adotada, a 

identificação dos impactos deve ser feita para todos os fatores ou componentes do meio 

ambiente, que incluem os recursos naturais, estéticos, históricos, culturais, econômicos, 

sociais e de saúde pública. 

 

GESTÃO AMBIENTAL  

A gestão ambiental não surge espontaneamente e tem evoluído onde os conflitos e 

pressões da sociedade se fazem presentes, sendo influenciada pelas seguintes forças: o 

governo, a sociedade e o mercado (BARBIERI, 2007). Entretanto, somente a sociedade 

organizada é capaz de fazer as coisas acontecerem. Para Seiffert (2011) o processo de gestão 

ambiental surgiu como uma alternativa para buscar a sustentabilidade dos ecossistemas 

antrópicos, harmonizando suas interações com os ecossistemas naturais, tornando-se, 
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posteriormente, uma opção na ampliação das possibilidades de negócio de uma marca ou 

instituição.  

Nesse contexto, a gestão ambiental pode ser entendida como a forma sistemática 

de a sociedade encaminhar a solução de conflitos de interesse no acesso e uso do ambiente 

pela humanidade ou a busca de um ponto intermediário (BRAGA et al., 2005).   

Assim, a gestão ambiental no mundo atravessou três fases principais que para 

Shigunov Neto, Campos e Shigunov (2009) relacionam-se com as seguintes posturas: 

corretiva em relação ao meio ambiente, pois as organizações apenas se mobilizavam quando a 

continuidade das suas atividades era ameaçada por um problema ambiental; preventiva dos 

problemas ambientais, uma vez que as instituições não apenas controlavam a poluição, mas 

também inseriram a gestão ambiental em todas as etapas do processo produtivo e postura 

integradora, associando ética ecológica à responsabilidade social e bom desempenho 

econômico.  

Nessa trajetória a aplicabilidade da gestão ambiental transcorreu pelos obstáculos 

de: fragilidade do arcabouço institucional; a falta de uma base sólida de dados ambientais; 

recursos financeiros escassos e a carência de recursos humanos necessários à prática da gestão 

ambiental em todos os níveis (BURTSZTYN e BURSZTYN, 2006).  

Sendo assim, as lacunas da gestão ambiental poderão ser superadas, conforme 

Barbieri (2007), quando incluirem pelo menos três dimensões, a saber: dimensão espacial 

(área que se pretende beneficiar com a gestão ambiental); dimensão institucional (pessoas ou 

entidades que tomarão a iniciativa da gestão ambiental) e dimensão temática (questões 

abordadas da gestão ambiental). 

Dentro dessa evolução da gestão ambiental Milaré (2007) afirma que trata-se  de 

um conjunto de ações de forma articulada, constituindo um processo, complexo e 

cientificamente encadeado, vez que não podem ser desarticuladas, visando a administração do 

meio ambiente.  

Atualmente o conceito mais holístico da gestão ambiental vem sendo defendida 

por Porto e Schütz (2012) como sendo o processo que inclui o planejamento, o 

monitoramento, o licenciamento, a fiscalização e a administração, destinados ao cumprimento 

dos padrões de qualidade ambiental e a incorporação da dimensão ambiental, economia e 

social, levados a cabo por meio de uma ampla gama de instrumentos administrativos, 

econômicos e legais. Entretanto, essa abordagem apresenta limitação em sua 

operacionalização. 
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Nessa perspectiva, Santos (2004) estabelece um conceito mais eficiente em 

termos de praticidade e implementação para as diversas situações, onde a gestão ambiental é 

entendida como uma integração entre o diagnóstico ambiental (conhecimento da realidade), o 

planejamento ambiental (elaboração de propostas para consolidação e/ou alteração parcial 

e/ou total da realidade) e o gerenciamento ambiental (monitoramento das propostas). Para 

Seiffert (2011) também as partes integrante da gestão ambiental são: a política ambiental 

(diagnóstico ambiental), o planejamento ambiental e gerenciamento ambiental.  

Segundo Tachizawa e Andrade (2008) a gestão ambiental inicialmente depende 

do diagnóstico que é realizado a partir da medição, informação e análise que deve ser 

decorrente das estratégias corporativas da organização, abrangendo processos e resultados. 

Com isso, Franco et al. (2011) definem diagnóstico ambiental como sendo o conhecimento de 

todos os componentes ambientais de uma determinada área em diferentes escalas para a 

caracterização da sua qualidade ambiental. Para Santos (2004) a realização do diagnóstico 

ambiental possibilita a observação do meio como um todo, considerando sua composição, 

estrutura, processo e função no espaço, através do levantamento de dados interligados de 

forma multidisciplinar. Portanto, conforme Tachizawa e Andrade (2008) será a partir do 

diagnóstico que novas estratégias serão definidas, mas enfatizam que deve haver uma 

preparação prévia dos recursos humanos no contexto intraorganizacional, como também no 

plano externo.  

No prosseguimento da gestão ambiental, desenvolve-se o planejamento ambiental, 

sendo considerado um conceito discutido corriqueiramente no meio científico com diversas 

abordagens e variáveis. Para Friedmann (1987), planejamento corresponde à coleta e análise 

de informações disponibilizadas a serviço do interesse público, com a finalidade de direcionar 

as diversas atividades econômicas e o desenvolvimento social.  Aliando a esse conceito 

observou-se também a abordagem de Conyers e Hills (1984), que corresponde à escolha de 

alternativas acerca da utilização dos recursos disponíveis, visando o cumprimento de metas 

específicas dentro de um determinado prazo. Corroborando, Fidalgo (2003) refere-se às metas 

e aos objetivos como sendo a expressão das prioridades do planejamento.  

Além desses fatores, é importante enaltecer que o planejamento ambiental deve 

levar em consideração aspectos sobre área, escala e temporalidade. Assim, para Santos e 

Pivello (1998) a definição da unidade de trabalho deve iniciar com a compreensão das 

interações e pressões sobre os sistemas naturais ou antrópicos a serem estudados. Diversos 

estudos vêm utilizando a micro-bacia como escala, como por exemplo, Young (2000) e 

Lagrotti (2000), devido ser uma unidade geográfica natural e possibilitar a identificação de 
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fatores socioeconômicos e ambientais homogêneos. Quanto à temporalidade, Santos (2004) 

afirma que é representada por meio da construção de cenários: o cenário passado (o que foi), o 

cenário real (o que é) e o cenário futuro (o que será). Assim, construiu-se uma proposta com 

base na realidade atual, onde buscar-se-á o desenvolvimento de ações para projetar um novo 

cenário da área.  

Diante de uma perspectiva holística, Slocombe (1993) evidencia que 

planejamento ambiental enfoca o ambiente biofísico onde vivem as pessoas e comunidades, 

analisa os efeitos de atividades de desenvolvimento, através de um processo baseado em 

metas, planos e regulamentos. Portanto, para elaborar o planejamento ambiental Santos 

(2004) enfatiza que deve ter a adequação de ações à potencialidade, vocação local e à 

capacidade de suporte, através do desenvolvimento harmônico da região e a manutenção da 

qualidade do ambiente físico, biológico e social.  

No desfecho da sistemática da gestão ambiental, tem-se a etapa do gerenciamento, 

sendo esse compreendido como o conjunto de ações destinadas a regular o uso, controle e 

proteção ambiental, em conformidade com os princípios estabelecidos na política ambiental, 

tendo como configuração legal e administrativa adotada (LANNA, 1995).  

Além de seguir os procedimentos listados acima para efetivação das ações de 

gestão ambiental faz-se necessário as seguintes condições essenciais: capacidade institucional; 

transparência; participação; sustentabilidade institucional; gestão partilhada; co-

responsabilidade; economicidade; continuidade; concertação; flexibilidade; recursos humanos 

e responsabilização (BURSZTYN e BURSZTYN, 2006).  

Na perspectiva de assegurar a sustentabilidade, diversos estudos sobre gestão 

ambiental voltados para atividades econômicas vêm sendo desenvolvidos por Conyers e Hills 

(1984); Friedmann (1987); Slocombe (1993); Santos e Pivello (1998); Lagrotti (2000); Young 

(2000); Fidalgo (2003) e; Santos (2004). Ressalta ainda que no Brasil alguns trabalhos 

recentes como de Aligleri, Aligleri e Kruglianskas (2009); Shigunov Neto, Campos e 

Shigunou (2009) e Guevara et al. (2009) apontam mudanças corporativas, mediante da 

necessidade de um maior envolvimento social e ambiental das organizações.  

Portanto, observa-se que o processo de gestão ambiental está relacionado com 

princípios, objetivos e ações ambientais, tornando-se para Dias (2011) como principal 

instrumento para se obter um desenvolvimento industrial sustentável. Tal pensamento é 

corroborado por Rodrigues; Silva e Leal (2011); Rodrigues; Silva e Cavalcant (2013) e 

Rodrigues e Silva (2013) que afirmam que planejamento e gestão ambiental é considerado o 
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alicerce para o desenho dos processos de construção e conquistas do desevolvimento 

sustentável.  
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CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DE ESTUDO 

A caracterização da área de estudo desta tese obedeceu os objetivos específicos 

definidos; para isso, inicialmente realizou-se a delimitação da Bacia Hidrográfica do Rio 

Apodi-Mossoró – BHRAM/RN com levantamento da localização geográfica e descrição geral 

dos municípios pertencentes ao seu baixo curso, que foram recorte espacial para a avaliação 

da sustentabilidade socioeconômica e ambiental desta bacia, já que nesse curso encontra-se a 

maior pressão antrópica.  Em seguida, descreveu o Campo Petrolífero Canto do Amaro – 

CPCA/RN levantando dados históricos, aspectos técnicos e produção dessa área. Por fim, 

caracterizou a área do CPCA/RN mediante o estabelecimento das condições do meio físico, 

biótico e antrópico.  

 

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO APODI-MOSSORÓ – BHRAM/RN 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA BHRAM/RN 

A BHRAM/RN localiza-se na microrregião do Estado do Rio Grande do Norte, na 

zona semiárida do Nordeste brasileiro (FIGURA 01).  

Figura 01 – Localização da BHRAM/RN, 2013.  

 
Fonte: Jorge Luís de Oliveira Pinto Filho 

 

 



50 

 

DESCRIÇÃO GERAL DA BHRAM/RN  

A BHRAM/RN representa a maior bacia genuinamente potiguar, na qual são 

cadastrados 618 açudes, totalizando um volume de 469.714.600 km³ de água, equivalentes a 

27,4% do total de açudes e 10,7% dos volumes de água acumulados no Estado, segundo 

dados da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN (CAERN, 

2010).  

A BHRAM/RN ocupa uma área de 14.276 km², o que corresponde a 26,8% do 

território do Rio Grande do Norte, sendo formada por quatro unidades de análise: alto curso 

(Coronel João Pessoa, Doutor Severiano, José da Penha, Luís Gomes, Major Sales, Paraná, 

Riacho de Santana, São Miguel, Tenente Ananias e Venha Ver); médio curso superior (Água 

Nova, Alexandria, Almino Afonso, Antônio Martins, Encanto, Francisco Dantas, Frutuoso 

Gomes, Itaú, João Dias, Lucrécia, Marcelino Vieira, Martins, Messias Targino, Olho d’Água 

dos Borges, Patu, Pau dos Ferros, Pilões, Portalegre, Rafael Fernandes, Rafael Godeiro, 

Riacho da Cruz, Rodolfo Fernandes, São Francisco do Oeste, Serrinha dos Pintos, Serrinhas 

dos Pintos, Severiano Melo, Taboleiro Grande, Umarizal e Viçosa); médio curso inferior 

(Apodi, Campo Grande, Caraúbas, Felipe Guerra, Governador Dix Sept Rosado, Janduís 

e,Upanema) e baixo curso (Areia Branca, Baraúna, Grossos, Mossoró, Serra do Mel e Tibau) 

(SEMARH, 2015).  

Os limites territoriais da BHRAM/RN não correspondem aos limites municipais 

oficiais, sendo a soma da área dos municípios do baixo curso dessa bacia é 4.194,849 km
2
, 

enquanto a soma da área de cada município inserida no baixo curso dessa bacia é de 

3.183,524 km
2
 (Tabela 02).  

Tabela 02 – Informações da área da BHRAM/RN e dos municípios do seu baixo curso em 

Km². 

¹ - a inclusão do município de Tibau – RN deve-se pela relação socioeconômica que mantém com os outros 

municípios e que o fluxo de águas subterrâneas transcendem mais de um município (SEMARH, 2015).  

Fonte: SEMARH (2015). 

 

 

 

 

Informações da área da BHRAM 

em Km² 

Areia 

Branca 
Baraúna Grosso Mossoró 

Serra do 

Mel 
Tibau¹ Total 

Total da Área do Município Km 357,625 825,682 126,458 2.099,330 616,514 169,237 4.194,849 

Área do Município que esta 

inserida na BHRAM/RN Km 
221,728 361,484 101,170 2.099,330 230,576 169,237 3.183,524 

% da Área do Município que está 

inserida na BHRAM/RN % 
62% 43,78% 80% 100% 37,40% 100% - 

Área Total da BHRAM/RN Km 14.276 
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No baixo curso dessa bacia tem intensa intervenção antrópica, relacionada 

principalmente com a exploração de petróleo e gás, mineração de areia, exploração de 

calcário, atividade salineira, comércio e serviços, urbanização, tráfego de veículos, transporte 

de cargas, construção civil, turismo e hotelaria, fruticultura irrigada, carcinicultura, pesca, 

pecuária e geração de energia eólica, influenciando os indicadores de sustenbilidade da 

região, tornando-se uma área de vulnerabilidade socioambiental, acentuada em virtude das 

condições de clima semiárido, que compreende parte da área.  

Diante dessa relevância, os principais indicadores econômicos dos municípios do 

baixo curso da BHRAM/RN estão organizados na Tabela 03.  

Tabela 03 – Dados econômicos dos municípios do baixo curso da BHRAM/RN. 

Município PIB per capita¹ Valor de Rendimento Nominal¹ Consumo de Energia¹ 

Areia Branca 18.048,47 931,56 98,000 

Baraúna 8.562,89 580,88 98,000 

Grosso 12.671,04 880,79 98,000 

Mossoró 13.455,04 1.203,56 99,000 

Serra do Mel 6.189,77 575,38 98,000 

Tibau 9.925,37 766,00 99,000 

¹- em R$. 

² - Taxa da população em %. 

Fonte: IBGE (2010). 

 

Os municicípios do baixo curso da BHRAM/RN apresentam indicadores 

ambientais relevantes que estão inseridos na Tabela 04.  

Tabela 04 – Dados ambientais dos municípios do baixo curso da BHRAM/RN. 

Município Acesso a água¹ Acesso a esgotamento¹ Acesso a coleta de lixo¹ 

Areia Branca 84,630 29,400 93,700 

Baraúna 89,800 9,800 70,810 

Grosso 83,840 18,300 86,780 

Mossoró 91,970 64,600 92,920 

Serra do Mel 83,510 1,400 29,390 

Tibau 71,940 31,300 86,900 

¹- Taxa de domicílios em %.  

Fonte: IBGE (2010). 
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Os principais indicadores sociais dos municípios do baixo curso da BHRAM/RN 

estão contemplados na Tabela 05.  

Tabela 05 – Dados sociais dos  municípios do baixo curso da BHRAM/RN. 

Município 
Mortalidade 

Infatil¹ 

Analfabetismo da população de 15 

anos ou mais de idade¹ 
Crescimento da população¹ 

Areia Branca 5,700 16,400 1,240 

Baraúna 5,710 28,100 2,780 

Grosso 0,000 25,900 1,390 

Mossoró 6,480 13,180 2,150 

Serra do Mel 11,240 25,200 2,490 

Tibau 36,360 22,600 1,530 

¹- Taxa em %.  

Fonte: IBGE (2010). 

 

A atividade petrolífera desenvolvida no baixo curso da BHRAM/RN vem 

alterando de forma considerável as condições socioeconômicas e ambientais da região, 

principalmente pela instalação do Campo Petrolífero Canto do Amaro – CPCA, região de 

maior produção nacional de petróleo em terra do Brasil.  

 

CAMPO PETROLÍFERO CANTO DO AMARO – CPCA/RN  

O CPCA/RN está localizado entre os municípios de Mossoró e Areia Branca 

(Figura 02), a cerca de 260 km de Natal e 20 km da cidade de Mossoró. Situa-se na parte 

nordeste da Bacia Potiguar emersa, sobre um alto estrutural denominado de “Alto de 

Mossoró”, adjacente à “linha de charneira” de Areia Branca, numa área requerida de 

aproximadamente, 362,791 km² (ANP, 2009).  
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Figura 02 – Localização do Campo Petrolífero Canto do Amaro – CPCA/RN, 2009. 

 
Fonte: Jorge Luís de Oliveira Pinto Filho 

 

A descoberta desse campo petrolífero ocorreu em novembro de 1985, pelo poço 

1-CAM-1-RN, o qual encontrou óleo nos arenitos da Formação Açu, de idade cretácica (ANP, 

2009).  

A exploração nessa área vem sendo realizada desde 1986, com uma reserva de 

116 milhões de barris de óleo (MILANI; ARAÚJO, 2003), através da fase Upstream da 

cadeia produtiva do petróleo que contempla as atividades prospecção, avaliação de formação, 

exploração, perfuração, completação,  elevação e produção (THOMAS, 2004).  

No campo foram perfurados 1602 poços, e atualmente, há 1202 colunas 

produtoras e 685 colunas injetoras, em uma malha de drenagem com espaçamentos de 

superfície variando entre 400 m, 280 m, 200 m e 140 m (ANP, 2009).  

Esta região de maior produção nacional de petróleo em terra, composta por 1.109 

poços de petróleo e gás (PORTAL BRASIL, 2014) vem sendo explorada  em uma 

considerável infraestrutura de exploração e transporte de óleo e/ou gás (cavaletes de 

sustentação; central de tratamento dos cascalhos de perfuração; cisternas de proteção; dutos; 

estação de tratamento de efluentes; estação de tratamento de óleo; estações coletoras de óleo; 

estações de bombeamento; estações receptoras de óleo; estradas; incineradores; jazidas de 
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mineração de areia; lagoas de tratamento; linhas de produção; linhas de surgências; linhas de 

vapor com 70º C; linhas elétricas de alta tensão; poços de injecção; poços de petróleo; sondas 

de perfuração e veículos de transportes de óleo).  

O campo produz óleo das Formações Açu (Albiano/Cenomaniano), Alagamar 

(Aptiano/Albiano) e Pendência, Bacia Potiguar emersa, através de 39 zonas produtoras que 

ocorrem entre as profundidades de 460 m e 2116 m. Os ambientes deposicionais responsáveis 

pela deposição dessas zonas são, basicamente, fluvial, fluvial-estuarino e leque aluvial (ANP, 

2009).  

O método de produção dos poços é do tipo elevação artificial, através de bombeio 

mecânico, bombeio de cavidade progressiva ou bombeio centrífugo submerso (ANP, 2009). 

O óleo produzido no campo escoa através de linhas de produção até as suas 

diversas Estações Coletoras, sendo enviado para a Estação Central de Canto do Amaro  - 

ECCAM (ANP, 2009).  

O processamento primário da produção é efetuado na ECCAM, onde a água 

separada segue para a Estação de Tratamento de Efluentes – ETE em ECCAM, e a água 

separada em CAM-F segue para a ETE de CAM-F (ANP, 2009).  

A desativação do campo está prevista para 2026 através do abandono de poços e 

linhas, orientado com o disposto na Norma Petrobras N-2730 e Portaria ANP N°25 de 

06/3/2002 (ANP, 2009).  

 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA DO CPCA/RN 

O diagnóstico ambiental do CPCA/RN aborda as características do meio físico, 

meio biótico e meio antrópico que situam-se na área de influência direta e/ou indireta dessa 

atividade econômica.   

 

 

Meio Físico 

Geologia 

O CPCA/RN  encontra-se inserido, geologicamente, na Província Borborema, 

sendo constituído por diversas unidades geológicas (Figura 03):  Depósitos aluvionares – N4a 

(areias, cascalhos e níveis de argilas); Depósitos de mangues – N23m (areias finas, siltes, 

argilas e material orgânico lamoso); Depósitos colúvio-eluviais – N23c (sedimentos areno 

argilosos, arenosos e conglomeráticos, inconsolidados); Grupo Barreiras – ENb (Arenitos e 

conglomerados, intercalações de silititos e argilitos); e Formação Jandaíra – K2j (calcarenitos 
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e calcilutitos bioclásticos, cinza claros a amarelados, níveis de evaporito na base) 

(ANGELIM, 2007).  

Figura 03 – Unidades geológicas do CPCA/RN, 2013.  

A 

 

B 

 
Legenda:  A – Depósitos colúvio-eluviais no CPCA/RN. B – Depósitos de mangues no CPCA/RN.   

Fonte: Jorge Luís de Oliveira Pinto Filho 

 

Clima 

A área do CPCA/RN tem clima predominante conforme classificação de 

KÖPPEN de semiárido, sendo tipo BSw seco muito quente, das estepes quentes de baixa 

latitude e altitude (KÖPPEN E GEIGER, 1928). Essa região também é  caracterizada por 

escassez de chuvas e com distribuição de irregular, de forte insolação, elevados índices de 

evaporação e altas temperaturas.  

 

Recursos Hídricos  

O CPCA/RN encontra-se totalmente inserido nos domínios da bacia hidrográfica 

Apodi-Mossoró, compreendendo os rios Apodi-Mossoró (CPRM, 2005) (Figura 04.A) e do 

Carmo (Figura 04.B).  

Figura 04 – Rios na área do CPCA/RN, 2013.  

A 

 

B 

 
Legenda: A – Rio Apodi-Mossoró na área do CPCA/RN. B – Rio do Carmo na área do CPCA/RN.   

Fonte: Jorge Luís de Oliveira Pinto Filho 
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Quanto às águas subterrâneas, compreende o Domínio Hidrogeológico Intersticial e no 

Domínio Hidrogeológico Karstico-fissural. O Domínio Intersticial é composto de rochas 

sedimentares do Grupo Barreiras, Depósitos Colúvio-eluviais, Depósitos Flúvio-lagunares e 

dos Depósitos Aluvionares. O Domínio Karstico-fissural é constituído pelos calcários da 

Formação Jandaíra (CPRM, 2005). 

 

Solos  

Conforme Brasil (1968) os principais tipos de solo da área do CPCA/RN (Figura 

05) são:  

a) GLEISSOLO Tiomórfico Húmico solódico (solos com horizonte sulfúrico e/ou 

materiais sulfídricos dentro de 100 cm de superfície);  

b) GLEISSOLO Tiomórfico Húmico solódico (solos com horizonte sulfúrico e/ou 

materiais sulfídricos dentro de 100 cm de superfície) + PLANOSSOLO Háplico (Não posssui 

elementos que possa classifica-lo nos outros critérios de planossolos) + NEOSSOLO Flúvico 

(solos A C, oriundos de sedimentos aluviais);  

c) LATOSSOLO Vermelho Amarelo Eutrófico (textura média intermediário) + 

ARGISSOLO Vermelho Amarelo Eutrófico (relevo plano com caatinga hiperxerófila) + 

NEOSSOLO Distróficos + ARGISSOLO Vermelho Amarelo Eutrófico (relevo plano com 

caatinga hiperxerófila);  

d) LATOSSOLO Vermelho Amarelo Eutrófico (textura média intermediário) + 

ARGISSOLO Vermelho Amarelo Eutrófico(relevo plano com caatinga hiperxerófila) + 

NEOSSOLO Distróficos (relevo plano com caatinga hiperxerófila) + CAMBISSOLO 

Eutrófico (com A fraco raso, textura média e relevo plano substrato calcário com caatinga 

hiperxerófila);  

e) ARGISSOLO Vermelho Amarelo Eutrófico (com argila de alta atividade 

abrúptico, textura média seixosa de relevo suave, ondulado com caatinga hiperxerófila) + 

ORGANOSSOLO Eutrófico (com A fraco e/ou moderado com textura média e/ou argilosa 

fase rochosa de relevo plano e suave ondulado substrato de calcário com caatinga 

hiperxerófila) + ARGISSOLO Vermelho Amarelo Eutrófico (com argila de alta atividade 

abrúptico, textura média seixosa de relevo suave, ondulado com caatinga hiperxerófila).  

Em avaliação dos riscos e vulnerabilidade na avaliação dos riscos e 

vulnerabilidades na infraestrutura exploratória no CPCA/RN, Costa Filho, Barbosa e Petta 

(2010) identificaram a predominância dos solos Neossolos Flúvicos, Cambissolos Háplicos + 

Neossolos Flúvicos, Gleissolos Tiomórficos, Cambissolos Háplicos + Neossolos Litólicos, 
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Argissolos Vermelho-Amarelos + Neossolos Lilóticos, Latossolos Vermelho Amarelo + 

Neossolos Quartzarênicos e, Latossolos vermelho Amarelo na região. Estes solos apresentam 

alta porcentagem de areia, ou seja, alta permeabilidade.  

Figura 05 – Tipos de solos no CPCA/RN, 2013.  

A 

 

B 

 
Legenda: A – Argissolos Vermelho-Amarelos no CPCA/RN. B – Neossolos Quartzarênicos no CPCA/RN. 

Fonte: Jorge Luís de Oliveira Pinto Filho 

   

Meio Biótico 

Flora  

A formação vegetal da área do CPCA/RN é de Caatinga Hiperxerófila, com 

predomínio de cactáceas e plantas de porte mais baixo (Figura 06.A), Carnaubal, com espécie 

predominante a palmeira carnaúba (Figura 06.B) e Vegetação Halófila, com espécie que 

suporta grande salinidade em decorrência da penetração da água do mar nas regiões baixas 

marginais dos cursos d’ água (CPRM, 2005).  

Figura 06 – Flora da área do CPCA/RN, 2013.  

A 

 

B 

 
Legenda: A – Vegetação espinhosa na área do CPCA/RN.  B – Carnaúbas na área do CPCA/RN.   

Fonte: Jorge Luís de Oliveira Pinto Filho 
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Fauna  

Na área do CPCA/RN em contato com os equipamentos de exploração de petróleo 

e gás observou-se com mais frequência espécies animais exóticas (Figura 07), como os 

mamíferos como boi (Bos sp.), cabra (Capra hircus ), ovelha (Ovis aries ), cavalo (Equus 

caballus ), jumento (Equus asinus), cachorro (Canis sp.), porco (Sus scrofa ) e, algumas 

espécies silvestres.  

Figura 07 – Fauna na área do CPCA/RN, 2013.  

A 

 

B 

 
Legenda: A – Bovinos na área do CPCA/RN. B – Carpinos na área do CPCA/RN.   

Fonte: Jorge Luís de Oliveira Pinto Filho 

 

Meio Antrópico  

O CPCA/RN encontra-se inserido em conunidades na zona rural dos municípios 

de Areia Branca e Mossoró, RN (FIGURA 08). No município de Mossoró estão Piquiri I (24 

M 706901 9451925), Piquiri II (24 M 702513 9438926), Sussuarana (24 M 681313 9423802), 

Passagem de Pedra (24 M 690237 9429644), Carmo (24 M 695490 9425198) e Melancias (24 

M 693187 9423071), já as comunidades no município de Areia Branca são Serra Vermelha 

(24 M 704645 9440764), Garavelo I, II, III e IV  (24 M 709561 9445306), Freire (24 M 

709622 9445363), Reforma I, II e III (24 M 703521 9439802) e Canto do Amaro (24 M 

710153 9447466).  
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Figura 08 – Localização das comunidades rurais do CPCA/RN, 2013. 

 
Fonte: Jorge Luís de Oliveira Pinto Filho 

 

 

Na área do CPCA/RN existem 750 residências que estão distribuídas por 

comunidades rurais conforme dados Unidade Básica de Saúde – UBS (2013) (Tabela 06).  

Tabela 06 – Distribuição da quantidade de residências por comunidades nos municípios do CPCA.   

COMUNIDADE MUNICIPIO DOMÍCÍLIOS 

Serra Vermelha Areia Branca 100 

Garavelo I, II, III e IV Areia Branca 20 

Freire Areia Branca 30 

Reforma I, II e III Areia Branca 100 

Canto do Amaro Areia Branca 70 

Piquiri I Mossoró 80 

Piquiri II Mossoró 80 

Sussuarana Mossoró 110 

Passagem de Pedra Mossoró 80 

Carmo Mossoró 40 

Melancias Mossoró 40 

TOTAL 750 

 

As residências nas comunidades ruais da área do CPCA/RN estão em contado 

direto com os equipamentos de exploração de petróleo e gás, tanto em Mossoró (Figura 09.A), 

quanto em Areia Branca (Figura 09.B). 
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Figura 09 – Comunidades rurais do CPCA/RN, 2013.  

A 

 

B 

 
Legenda: A – Comunidade de Mossoró no CPCA/RN. B – Comunidade de Areia Branca no CPCA/RN. 

Fonte: Jorge Luís de Oliveira Pinto Filho 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

METODOLOGIA GERAL 

Com a finalidade de testar as hipóteses que serão norteadoras para responder a 

problematização da pesquisa, definiram-se os objetivos da pesquisa, que serão atingidos a 

partir do desenvolvimento dos planos de ação contendo as seguintes variáveis: a definição do 

método de coleta e o estabelecimento amostral específico.  

 

INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE DOS MUNICÍPIOS DO BAIXO CURSO 

DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO APODI-MOSSORÓ/RN 

O processo de determinação do índice de sustentabilidade, independente do 

método adotado, segue os seguintes passos: identificação dos temas; estabelecimento dos 

indicadores; definição dos limites dos indicadores e avaliação dos indicadores na construção 

do índice de sustentabilidade (CAMINHO; MULLER, 1993; MITCHELL, 2003).  

Nesse sentido, com a finalidade de investigar a sustentabilidade dos municípios do 

baixo curso do rio Apodi-Mossoró, em que o Campo Petrolífero encontra-se inserido, 

elaborou-se um índice de sustentabilidade dos municípios de Areia Branca-RN, Baraúna-RN, 

Grossos-RN, Mossoró-RN, Serra do Mel-RN e Tibau-RN, a partir do cálculo da área do 

gráfico tipo radar, gerado por meio da plotagem dos indicadores agregados (CALORIO, 

1997). Ressalta ainda que esse tipo de diagrama produz informações visuais que são úteis para 

comparar sistemas ao longo do tempo e do espaço (LIGHTFOOT et al., 1993). Portanto, a 

escolha dessa metodologia para cálculo de um índice de sustentabilidade foi por se tratar de 

um método mais simples e rápido (CALORIO, 1997).  

Nesta abordagem, os valores dos componentes ambiental, social e econômico são 

dispostos nos raios de um gráfico tipo radar, calculando-se a área formada pelo maior 

polígono resultante, formando assim um índice de sustentabilidade para a área investigada.  

 A metodologia enquadra-se dentro os requisitos propostos por Bellen (2006) para 

uma ferramenta de avaliação da sustentabilidade: os valores dos indicadores devem ser 

mensuráveis; deve existir disponibilidade de dados; a metodologia para coleta, processamento 

e construção dos indicadores deve ser transparente e padronizada; os meios para construir e 

monitorar os indicadores devem estar disponíveis; os indicadores devem ser financeiramente 

viaveis; e deve existir aceitação política dos indicadores. O mesmo autor afirma que para 

transformar o conceito de desenvolvimento sustentável numa definição mais operacional, os 

indicadores de sustentabilidade devem definir as seguintes características: escopo da 

ferramenta, esfera ou unidade de análise, tipos de dados e sua organização, forma de 

participação e construção do indicador e interface do método.  
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No presente trabalho o escopo corresponde aos valores dos componentes 

ambiental, social e econômico, que são dispostos nos raios de um gráfico tipo radar, 

calculando-se a área formada pelo maior polígono resultante, formando assim um IS para a 

área investigada. A unidade de análise são os municípios do baixo curso da BHRAM/RN. 

Como dados quantitativos, foram utilizados os valores do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE do ano de 2010 para os seguintes subindicadores: I-Taxa de domicílios que 

tem acesso à água (%); II- Taxa de domicílios que tem acesso ao esgotamento sanitário (%); 

III- Taxa de domicílios que tem acesso à coleta de lixo (%); IV- Taxa de mortalidade infantil 

(%); V- Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade (%); VI- Taxa de 

crescimento da população em (%); VII-PIB per capita a preços correntes (PIB per capita); 

VIII- Valor de rendimento nominal médio mensal das pessoas de 10 anos ou mais (Reais per 

capita) e IX- Consumo total de energia per capita (%). Vale salientar que a escolha destes 

subindicadores deveu-se ao fato destes terem sido considerados representativos para analisar o 

grau de sustentabilidade da área alvo deste estudo, dentro da perspectiva ambiental 

(subindicadores I, II e III), social (subindicadores IV, V e VI) e econômica (subindicadores 

VII, VIII e IX).  

A construção do IS dos municípios do baixo curso da BHRAM/RN ocorreu de 

forma top-down, na qual a participação na coleta e construção dos dados é de 

responsabilidade dos especialistas (BELLEN, 2006).  

A metodologia de Calorio (1997) para cálculo do IS dos municípios analisados a 

partir de gráfico tipo radar (Figura 10), segue os passos: a) transformação dos valores dos 

indicadores; b) obtenção do valor do ângulo formado entre as variáveis e os eixos do gráfico; 

c) cálculo da área de cada um dos triângulos identificados no gráfico, a partir de duas 

variáveis e do ângulo definido anteriormente e; d) cálculo do IS a partir do somatório de todas 

as áreas dos triângulos.  

a) transformação dos valores dos indicadores: visa padronizar os valores dos 

indicadores para vpn, conforme descrito a seguir, eliminando os efeitos de escala e de unidade 

de medida, uma vez que, representam indicadores diferentes, o que assegura que cada um 

deles tenha o mesmo peso relativo na determinação do índice (DOUGLAS, 1990; TORRES, 

1990). 

 
Equação (1) 

Onde:  

vpn = valor do indicador n padronizado; 
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Xn = valor original do indicador n; 

X = valor médio de todos os indicadores; 

S = desvio-padrão para todos os indicadores;  

5 = constante acrescentada por CALORIO (1997). 

Figura 10 - Gráfico tipo radar, utilizado para gerar um IS. 

 

Fonte: Calorio (1997) 

 

Onde: 

In = indicadores; 

α = ângulo formado entre as linhas de comprimento de dois indicadores adjacentes; 

vpn = valor padronizado do indicador; 

dn = lado desconhecido do triângulo; 

Sn = área do triângulo n; 

IS = Índice de Sustentabilidade. 

 

b) obtenção do valor do ângulo formado entre as variáveis e os eixos do gráfico: 

 
Equação (2) 

Onde:  

α = ângulo formado entre dois indicadores, em radianos; 

N = número total de indicadores; e 

π/180 = fator de transformação de graus em radianos, se a rotina para cálculo do cosseno no 

passo seguinte (c) o exigir. 

 

c) cálculo da área de cada um dos triângulos identificados no gráfico, a partir de 

duas variáveis e do ângulo definido anteriormente. Para calcular a área do triângulo é 
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necessário conhecer seus lados; porém, só existiam dois lados conhecidos, determinando-se o 

terceiro lado através da Equação 3.1. 

 

c.1. obtenção do lado desconhecido do triângulo: 

 Equação (3.1) 

Onde:  

dn = lado desconhecido do triângulo; 

vpn = valor padronizado do indicador; 

cos α = cosseno do ângulo x formado entre as variáveis e os eixos. 

 

Determinados os valores dos três lados do triângulo, calcula-se o semiperímetro 

(Equação 3.2).  

 

c.2. cálculo do semiperímetro do triângulo: 

 
Equação (3.2) 

Onde: 

pn = indicadores; 

vpn = valor padronizado do indicador; 

dn = lado desconhecido do triângulo; 

S = área do triângulo. 

 

Determinado o semiperímetro, calcula-se a área do triângulo (Equação 3.3).  

 

c.3. cálculo da área do triângulo: 

 Equação (3.3) 

Onde: 

Sn = área do triângulo n; 

pn = valor padronizado do indicador; 

vpn = valor padronizado do indicador; 

dn = lado desconhecido do triângulo; 

 

d) cálculo do IS a partir do somatório de todas as áreas dos triângulos (Equação 

4). 
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Equação (4) 

 

Onde:  

IS = Índice de Sustentabilidade; 

N = número total de indicadores;  

Sn = área do triângulo n; 

 

A aplicação do gráfico tipo radar para gerar um IS conforme Calorio (1997), para 

os municípios do baixo curso da BHRAM/RN, permite uma análise comparativa entre suas 

variáveis através da agregação sistêmica dos seus indicadores, tornando esse método com 

interface de baixa complexidade de aplicação, elevada capacidade de compreensão das 

interações entre os indicadores, fácil apresentação dos dados e satisfatório potencial educativo 

e pedagógico dos resultados.  

 

CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS E AMBIENTAIS DA POPULAÇÃO DAS 

ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO CAMPO PETROLÍFERO CANTO DO AMARO, RN, 

BRASIL 

No baixo curso da BHRAM/RN localiza-se o Campo Petrolífero Canto do Amaro 

– CPCA/RN, sendo considerado a  maior região de produção nacional de petróleo em terra, no 

ano de 2014 vem operando com 1.109 poços de petróleo e/ou gás (PORTAL BRASIL, 2014) 

em uma infraestrutura de exploração, perfuração e produção de petróleo e gás situada em 

comunidades rurais dos municípios de Mossoró e Areia Branca. 

No município de Mossoró estão Piquiri I (24 M 706901 9451925), Piquiri II (24 

M 702513 9438926), Sussuarana (24 M 681313 9423802), Passagem de Pedra (24 M 690237 

9429644), Carmo (24 M 695490 9425198) e Melancias (24 M 693187 9423071); as 

comunidades no município de Areia Branca são Serra Vermelha (24 M 704645 9440764), 

Garavelo I, II, III e IV  (24 M 709561 9445306), Freire (24 M 709622 9445363), Reforma I, 

II e III (24 M 703521 9439802) e Canto do Amaro (24 M 710153 9447466) (FIGURA 11).  
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Figura 11 – Localização das comunidades rurais da área do CPCA/RN 

 
Fonte:  Jorge Luís de Oliveira Pinto Filho  

 

Diante da possibilidade da pressão da atividade petrolífera, torna-se crucial 

investigar as condições socioambientais e econômicas da população situada no território do 

CPCA/RN, bem como a infraestutrutura das comunidades rurais, tendo em vista que a partir 

dessa constatação é possível compreender o reflexo das atividades antrópicas na qualidade de 

vida das populações locais. 

Para isso, desenvolveu-se uma pesquisa descritiva (descreve as características de 

dada população ou fenômeno em estudo) e exploratória (torna o problema mais explícito), 

utilizando meios de pesquisa bibliográfica e de campo, através da perpecção ambiental (GIL, 

2006).   

A percepção ambiental é fundamental para que possamos compreender melhor as 

inter-relações entre o homem e o ambiente no qual ele vive, as expectativas, satisfações e 

insatisfações, valores e condutas, como cada indivíduo percebe, reage e responde 

diferentemente frente às ações sobre o meio (MELAZO, 2005).  

A percepção ambiental sendo considerada uma ferramenta de compreender as 

condições de determinado ambiente foi utilizada para caracterizar a situação socioeconômica 

e ambiental da população das comunidades rurais ao entorno do CPCA/RN, bem como 
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identificar o reflexo da atividade petrolífera na qualidade de vida dos mesmos, através dos 

procedimentos: a) definição do instrumento de pesquisa, b) processo de amostragem, c) 

pesquisa de campo e d) tratamento de dados.  

a) Instrumento de pesquisa 

Adotou-se como instrumento de pesquisa um questionário semi-estruturado 

abordando os aspectos: perfil socioeconômico dos questionados: questões sobre a faixa etária, 

gênero, profissão, origem, escolaridade, renda e tempo de residência na comunidade; 

condições de saneamento ambiental das comunidades: abastecimento de água, drenagem, 

esgotamento sanitário, gestão de resíduos sólidos, saúde pública, controle de zoonoses, 

habitação e educação ambiental e sanitária (FUNASA, 2011); principais problemas da área de 

estudo.   

b) Processo de amostragem 

No processo de amostragem, o procedimento se deu por meio de sorteio, do total 

de 750 residências, usando como fonte de dados Unidade Básica de Saúde – UBS (2013) das 

comunidades rurais pertencentes à região do CPCA/RN.   

Segundo Bolfarine e Bussab (2005), o tamanho da amostra para uma população 

de 750 (N=750), com margem de erro de 5%, confiança de 95% e variabilidade máxima, foi:

 

 

Em que: 

N =Tamanho da população; 

Z∝/2 = é o valor crítico da distribuição de probabilidade normal (o Teorema do 

Limite Central é a base da Teoria de Amostragem, sendo na prática a determinação do 

intervalo de confiança. Para 90% de confiança, Z=1,645; para 95%, Z é igual a 1,96); 

E  = Margem de erro (para mais e para menos – em percentual) 
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A amostragem definida foi de 254 questionários, distribuídos de forma 

proporcional entre as comunidades rurais investigadas (Tabela 07).  

Tabela 07 – Distribuição das famílias questionadas por comunidades do CPCA/RN, 2013. 

COMUNIDADE MUNICIPIO DOMÍCÍLIOS AMOSTRAGEM 

Serra Vermelha Areia Branca 100 34 

Garavelo Areia Branca 20 7 

Freire Areia Branca 30 10 

Reforma Areia Branca 100 34 

Canto do Amaro Areia Branca 70 24 

Piquiri I Mossoró 80 27 

Piquiri II Mossoró 80 27 

Sussuarana Mossoró 110 36 

Passagem de Pedra Mossoró 80 27 

Carmo Mossoró 40 14 

Melancias Mossoró 40 14 

TOTAL 750 254 

 

c) Pesquisa de campo 

A obtenção dos dados em campo iniciou-se com a aplicação do pré-teste da 

pesquisa, no qual foram aplicados 25 questionários (10% da amostra total) no mês de janeiro 

de 2014. Durante essa fase, não existiu recusa, sendo executada de forma ágil. A análise do 

pré-teste possibilitou o ajuste das perguntas, variáveis, alternativas, respostas e a definição da 

logística, custos, horário e tempo.  

Depois ocorreu o survey, entre fevereiro e julho de 2014, com aplicação dos 

questionários nas comunidades rurais de Areia Branca e nas de Mossoró. A escolha pelo 

método de survey deve-se ao fato de permitir enunciados descritivos, explicativos e 

exploratórios sobre uma população, isto é, descobrir a distribuição de certos traços e atributos 

com uma amostra dessa população (BABBIE, 2001).  

d) Tratamento de dados 

Ao final da realização da pesquisa de campo, os dados foram checados e inseridos 

no banco de dados no Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 16.0, software 

estatístico utilizado para montagem, processamento e análise descritiva. 
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TEORES DE METAIS PESADOS EM SOLOS DO CAMPO PETROLÍFERO CANTO 

DO AMARO, RN, BRASIL 

Na área do CPCA/RN, além da população das comunidades rurais, os 

compartimentos ambientais também sofrem com a interferência industrial, dentre estes 

destaca-se o solo em função dos seus diversos usos.  

O solo é o destino de muitos poluentes que podem alterar o equilíbrio e os ciclos 

naturais (ACIOLI et al., 2009; TEIXEIRA et al., 2009). As áreas contaminadas que são 

compreendidas como aquelas em que há comprovadamente poluição causada pela disposição 

inadequada de resíduos depositados, acumulados, armazenados, enterrados ou infiltrados, 

manejo inadequado de substâncias perigosas nos processos industriais em operação, 

armazenamento inadequado, vazamentos, acidentes, além da desativação de processos 

produtivos (VALENTIM, 2007); com exposição de modo lento e gradual durante longo 

período de tempo e em baixas doses (GÜNTER, 2006); podem influenciar na saúde humana 

pelo contato direto e frequente com as pessoas (MADRID et al., 2002); principalmente 

através de doenças crônico-degenerativas, distúrbios respiratórios, hepáticos, renais, 

cardiovasculares, reprodutivos e neurológicos, além do câncer, o qual pode surgir muito 

tempo depois da exposição (GÜNTER, 2006).  

O processo de avaliação da contaminação do solo adotado neste estudo baseia-se 

no modelo desenvolvido por Tarvainen e Jarva (2011) para bases geoquímicas na Finlândia, 

através dos procedimentos:  

a) identificação da necessidade de avaliação (história e informações do local e; 

identificação da existência de perigos potenciais); 

b) avaliação básica (descrição do local e; investigação das diretrizes de valores de 

referências locais); 

c) avaliação expandida (definição e objetivos da avaliação; determinação da 

existência dos riscos de migração, saúde e ecológico e; descrição dos riscos). 

Nessa perspectiva, para o atual estudo adotou-se os seguintes procedimentos 

metodológicos: a) localização e caracterização do CPCA/RN; b) reconhecimento da área de 

estudo e; monitoramento dos teores de metais pesados nas áreas investigadas.  

a) Localização e caracterização do CPCA/RN  

O CPCA/RN está localizado entre os municípios de Mossoró e Areia Branca 

(Figura 12.a), numa distância de cerca de 260 km de Natal e de 20 km da cidade de Mossoró. 

Situa-se na parte nordeste da Bacia Potiguar emersa, sobre um alto estrutural denominado de 
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“Alto de Mossoró”, adjacente à “linha de charneira” de Areia Branca, numa área requerida de 

aproximadamente, 362,791 km² (ANP, 2009).  

O clima predominante dessa área conforme classificação de KÖPPEN é 

semiárido, sendo tipo BSw seco muito quente, das estepes quentes de baixa latitude e altitude 

(KÖPPEN E GEIGER, 1928). Essa região também é caracterizada por escassez de chuvas e 

com distribuição de irregular, de forte insolação, elevados índices de evaporação e altas 

temperaturas.  

Esse campo encontra-se inserido, geologicamente, na Província Borborema, sendo 

constituído por diversas unidades geológicas: Depósitos colúvio-eluviais – N23c (sedimentos 

arenosos argilosos, arenosos e conglomeráticos, inconsolidados) (Figura 12.b); Depósitos de 

mangues – N23m (areias finas, siltes, argilas e material orgânico lamoso) (Figura 12.c); 

Depósitos aluvionares – N4a (areias, cascalhos e níveis de argilas); Grupo Barreiras – ENb 

(Arenitos e conglomerados, intercalações de silititos e argilitos); e Formação Jandaíra – K2j 

(calcarenitos e calcilutitos bioclásticos, cinza claros e amarelados, níveis de evaporito na 

base) (ANGELIM, 2007). 

Os recursos hídricos superficiais da área do CPCA/RN encontram-se totalmente 

inserido nos domínios da bacia hidrográfica Apodi-Mossoró, sendo banhando pelos rios 

Apodi-Mossoró (Figura 12.d) e do Carmo (Figura 12.e). (CPRM, 2005) Quanto às águas 

subterrâneas, essa região está inserido no Domínio Hidrogeológico Intersticial e no Domínio 

Hidrogeológico Karstico-fissural. O Domínio Intersticial é composto de rochas sedimentares 

do Grupo Barreiras, Depósitos Colúvio-eluviais, Depósitos Flúvio-lagunares e dos Depósitos 

Aluvionares. O Domínio Karstico-fissural é constituído pelos calcários da Formação Jandaíra 

(CPRM, 2005). 

Os principais tipos de solo da área do CPCA/RN são:  

a) GLEISSOLO Tiomórfico Húmico solódico (solos com horizonte sulfúrico e/ou 

materiais sulfídricos dentro de 100 cm de superfície);  

b) GLEISSOLO Tiomórfico Húmico solódico (solos com horizonte sulfúrico e/ou 

materiais sulfídricos dentro de 100cm de superfície) + PLANOSSOLO Háplico (Não posssui 

elementos que possa classifica-lo nos outros critérios de planossolos) + NEOSSOLO Flúvico 

(solos A C, oriundos de sedimentos aluviais);  

c) LATOSSOLO Vermelho Amarelo Eutrófico (textura média intermediário) + 

ARGISSOLO Vermelho Amarelo Eutrófico (relevo plano com caatinga hiperxerófila) + 

NEOSSOLO Distróficos + ARGISSOLO Vermelho Amarelo Eutrófico (relevo plano com 

caatinga hiperxerófila);  
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d) LATOSSOLO Vermelho Amarelo Eutrófico (textura média intermediário) + 

ARGISSOLO Vermelho Amarelo Eutrófico(relevo plano com caatinga hiperxerófila) + 

NEOSSOLO Distróficos (relevo plano com caatinga hiperxerófila) + CAMBISSOLO 

Eutrófico (com A fraco raso, textura média e relevo plano substrato calcário com caatinga 

hiperxerófila);  

e) ARGISSOLO Vermelho Amarelo Eutrófico (com argila de alta atividade 

abrúptico textura média seixosa de relevo suave ondulado com caatinga hiperxerófila) + 

ORGANOSSOLO Eutrófico (com A fraco e/ou moderado com textura média e/ou argilosa 

fase rochosa de relevo plano e suave ondulado substrato de calcário com caatinga 

hiperxerófila) + ARGISSOLO Vermelho Amarelo Eutrófico (com argila de alta atividade 

abrúptico textura média seixosa de relevo suave ondulado com caatinga hiperxerófila) 

(BRASIL, 1968).   

Quanto a avaliação dos riscos e vulnerabilidade na infraestrutura exploratória no 

CPCA/RN Costa Filho, Barbosa e Petta (2010) identificaram a predominância dos solos 

Neossolos Flúvicos, Cambissolos Háplicos + Neossolos Flúvicos, Gleissolos Tiomórficos, 

Cambissolos Háplicos + Neossolos Litólicos, Argissolos Vermelho-Amarelos (Figura 12.f) + 

Neossolos Lilóticos, Latossolos Vermelho Amarelo + Neossolos Quartzarênicos (Figura 12.g) 

e, Latossolos vermelho Amarelo na região. Estes solos apresentam alta porcentagem de areia, 

ou seja, alta permeabilidade.  

Diante desses aspectos físicos a área tem uma formação vegetal do tipo Caatinga 

Hiperxerófila, com predomínio de cactáceas e plantas de porte mais baixas (Figura 12.h); 

Carnaubal, com espécie predominante a palmeira carnaúba (Figura 12.i) e; Vegetação 

Halófila, com espécie que suporta grande salinidade em decorrência da penetração da água do 

mar nas regiões baixas marginais dos cursos d’ água (CPRM, 2005).  
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Figura 12 – Localização e caracterização da área do CPCA, no baixo curso da BHRAM/RN. 
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12.h 

 

12.i 

 
Legenda: 12.a – Localização do CPCA/RN; 12.b – Depósitos colúvio-eluviais; 12.c – Depósitos de mangues; 12.d – 

Rio Apodi-Mossoró; 12.e – Rio do Carmo; 12.f – Solos Argissolos Vermelho-Amarelos; 12.g – Solos Neossolos 

Quartzarênicos; 12.h – Vegetação da Caatinga e; 12.i – Carnaubal.  

Fonte: Jorge Luís de Oliveira Pinto Filho. 

 

b) Reconhecimento da área de estudo 

Para o desenvolvimento do trabalho inicialmente realizaram-se visitas ao CPCA, 

durante o ano de 2013 com a finalidade de identificar os diferentes tipos de usos da área e 

suas potenciais fontes de poluição utilizando o Check-List, por ser um método rápido e 

conciso (SÁNCHEZ, 2012). As variáveis abordadas nessa lista foram embasadas em Derísio 

(2012), sendo as seguintes: localização da área de estudo, localização dos usuários dos 

recursos naturais, tipos de usos dos recursos naturais, possíveis fontes potenciais ou 

efetivamente poluidoras da área de estudo, efeitos da poluição ambiental e técnicas de 

controle da poluição ambiental. 

A região tem diversas áreas em vulnerabilidade aos processos erosivos (Figura 

13.a), seja por causas naturais (erosão gravidade, erosão fluvial, erosão pluvial, erosão eólica, 

erosão marinha) seja por intensificação da ação antrópica (estradas, terraplanagem, gasodutos, 

poços de petróleo, mineração de areia, retirada das matas ciliares do rio do Carmo). A 

mineração de areia (Figura 13.b) é realizada para sua utilização como material de empréstimo 

em estradas, terraplanagem, taludes e construção civil, na execução das fases de exploração, 

perfuração e produção de petróleo do CPCA.  

O tráfego de veículos leves e pesados (Figura 13.c) é intenso, tornando-se uma 

potencial fonte de poluição do ar por metais pesados, através das emissões atmosféricas 

veiculares.  

Tanto as áreas de poços de petróleo ativos (Figura 13.d) como as com poços de 

petróleos desativados (Figura 13.e) geram efluentes líquidos, lama e resíduos semissólidos 

que tem elevado potencial de alteração das propriedades do solo. Nas fases de exploração, 

perfuração e produção de petróleo também são gerados resíduos sólidos (Figura 13.f) e 

semissólidos (borra do petróleo - Figura 13.g) que são descartados de maneira inadequada 

(próximos a ambiente aquático, em contato com animais, sem coletores, dentre outras 
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situações) acarretando sérios riscos para poluição e contaminação dos compartimentos 

ambientais, principalmente, o solo.  

O estuário dos rios Apodi-Mossoró e Carmo (Figura 13.h), onde se localiza o 

CPCA, é região propícia para estabelecimento de inúmeras outras atividades econômicas 

(pesca, turismo, carcinicultura, navegação). Assim a área de estudo encontra-se em contato 

direto com a carcinicultura (13.i), que também pode ser configurada como uma potencial 

fonte de poluição, principalmente em virtude dos despejos dos efluentes gerados nos sistemas 

ambientais.  

No entorno do CPCA existem áreas nas quais a intervenção humana ainda é 

incipiente, com vegetação do tipo caatinga arbustiva hiperxerófila, sendo consideradas como 

áreas naturais (Figura 13.j), que serão utilizadas como referências para o background da área 

investigada. 

Figura 13 – Ambientes com diferentes tipos de usos no CPCA, 2013.  
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13.g 

 

13.h 

 
13.i 

 

13.j 

 
Legenda: 13.a – Processos erosivos; 13.b – Mineração de areia; 13.c – Tráfego de veículos; 13.d – Poços de 

petróleo ativos; 13.e – Poços de petróleo desativados; 13.f – Geração de resíduos sólidos; 13.g – Geração de 

semissólidos; 13.h – Rio do carmo; 13.i – Área de carcinicultura e; 13.j – Área natural.  

Fonte: Jorge Luís de Oliveira Pinto Filho 

 

c) Monitoramento dos teores de metais pesados nas áreas do CPCA/RN 

O processo de monitoramento dos teores de metais pesados nas áreas do 

CPCA/RN é composto pelas etapas: i) coleta das amostras de solo; ii) preparo das amostras de 

solo; iii) análise laboratorial e;  iv) análise estatística.  

i) Coleta das amostras de solo 

Foram coletadas 65 amostras com auxílio de trado holandês, da camada de 0-20 

cm nos solos da área de estudo. As amostras foram acondicionadas em sacos de polietileno 

devidamente identificados. Os locais de coleta foram georreferenciados com auxílio de GPS 

de navegação Garmin (Tabela 08). Os solos coletados foram categorizados da seguinte 

maneira: área de vulnerabilidade de processos erosivos; área de jazida de areia; área de 

influência de tráfego de veículos; área com poços de petróleo ativos; área com poços de 

petróleo desativados; área com resíduos sólidos; área com borra de petróleo; área de margens 

do rio do Carmo; área de carcinicultura; área natural próxima ao CPCA.  

Tabela 08 – Descrição das amostras de solo, coletadas na camada de 0-20 cm, em ambientes 

com diferentes tipos de uso, na área do CPCA/RN RN, 2014. 

AMOSTRA 
COORDENADAS DATA 

DESCRIÇÃO DA ÁREA 
X Y 2013 

Ponto 01 694587 9429015 11/mai Processo Erosivo 

Ponto 02 692901 9428424 11/mai Poço Desativado  
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Ponto 03 696487 9431325 18/mai Carcinicultura 

Ponto 04 696853 9434106 01/jun Resíduos Sólidos  

Ponto 05 697248 9433386 01/jun Margens do Rio do Carmo 

Ponto 06 696210 9432524 01/jun Poço Desativado 

Ponto 07 696495 9431336 01/jun Poço Ativo  

Ponto 08 695653 9432281 01/jun Poço Desativado 

Ponto 09 695751 9429918 01/jun Resíduos Sólidos  

Ponto 10 695439 9430039 01/jun Poço Ativo 

Ponto 11 695488 9429895 01/jun Poço Ativo 

Ponto 12 687499 9426031 01/jun Resíduos da Borra de Petróleo 

Ponto 13 691910 9430313 01/jun Poço Ativo 

Ponto 14 691917 9430309 01/jun Poço Ativo 

Ponto 15 694952 9428197 08/jun Margens do Rio do Carmo 

Ponto 16 694398 9427002 08/jun Natural  

Ponto 17 694464 9427710 08/jun Poço Desativado 

Ponto 18 693843 9427703 08/jun Poço Desativado 

Ponto 19 691262 9425997 08/jun Poço Ativo 

Ponto 20 701950 9438551 27/jul Poço Ativo 

Ponto 21 692677 9427860 08/jun Poço Ativo 

Ponto 22 691984 9426946 08/jun Resíduos Sólidos  

Ponto 23 692378 9427522 08/jun Poço Desativado 

Ponto 24 691501 9427820 08/jun Tráfego de Veículos Pesados 

Ponto 25 701290 9434370 15/jun Poço Ativo 

Ponto 26 701205 9434547 15/jun Poço Ativo 

Ponto 27 701214 9433478 15/jun Poço Desativado 

Ponto 28 699759 9433321 15/jun Poço Ativo 

Ponto 29 700645 9433234 15/jun Poço Ativo 

Ponto 30 701060 9432776 15/jun Poço Ativo 

Ponto 31 700932 9432497 15/jun Poço Desativado 

Ponto 32 699628 9431683 15/jun Natural 

Ponto 33 699821 9434503 29/jun Resíduos Sólidos 

Ponto 34 701782 9433093 29/jun Resíduos Sólidos 

Ponto 35 693967 9428438 01/jun Poço Ativo 

Ponto 36 701832 9431925 29/jun Natural 

Ponto 37 701935 9433762 06/jul Resíduos Sólidos 

Ponto 38 701645 9433434 06/jul Poço Desativado 

Ponto 39 701127 9433639 06/jul Poço Desativado 

Ponto 40 701669 9434168 06/jul Resíduos Sólidos 

Ponto 41 701293 9434373 06/jul Poço Ativo 

Ponto 42 701334 9436328 06/jul Resíduos Sólidos 

Ponto 43 701648 9437094 06/jul Resíduos Sólidos 

Ponto 44 703335 9434552 13/jul Resíduos Sólidos 

Ponto 45 703968 9430016 13/jul Natural 

Ponto 46 703541 9432907 13/jul Jazida de Areia 

Ponto 47 700460 9436398 14/jul Resíduos Sólidos 

Ponto 48 702749 9437717 14/jul Resíduos Sólidos 

Ponto 49 702852 9438633 14/jul Resíduos Sólidos 

Ponto 50 704582 9435276 20/jul Poço Ativo 

Ponto 51 706840 9433115 20/jul Resíduos Sólidos 

Ponto 52 706715 9432864 20/jul Natural 
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Ponto 53 703780 9437765 27/jul Poço Ativo 

Ponto 54 706274 9435962 27/jul Natural 

Ponto 55 703070 9439391 27/jul Tráfego de Veículos Pesados 

Ponto 56 698948 9434735 27/jul Resíduos Sólidos 

Ponto 57 709199 9439733 28/jul Poço Ativo 

Ponto 58 709508 9440079 28/jul Poço Desativado 

Ponto 59 709049 9440128 28/jul Poço Ativo 

Ponto 60 710548 9440707 28/jul Poço Ativo 

Ponto 61 716532 9443053 10/ago Poço Desativado 

Ponto 62 717188 9443576 10/ago Poço Ativo 

Ponto 63 718659 9444437 10/ago Poço Desativado 

Ponto 64 718793 9444586 10/ago Poço Ativo 

Ponto 65 718543 9445562 10/ago Poço Desativado 
Fonte: Jorge Luís de Oliveira Pinto Filho 

 

ii) Preparo das amostras de solo  

As amostras de solos foram levadas para o Laboratório de Análises de Solos da 

EMPARN em Natal–RN, sendo secas ao ar, destorroadas, homogeneizadas e passadas em 

peneira de 2,0 mm de abertura de malha (ABNT 50), obtendo-se a Terra Fina Seca ao Ar – 

TFSA. Foram quarteadas manualmente para obtenção de alíquotas representativas para as 

análises de caracterização dos solos e determinação dos metais pesados. 

iii) Análise laboratorial   

O procedimento analítico adotado correspondeu à metodologia do manual de 

métodos de análises do solo EMBRAPA (2011). Para a obtenção dos teores totais de Cd, Cu, 

Cr, Pb, Fe, Mn, Ni e Zn utilizou-se o método USEPA 3050B, da Agência Ambiental dos 

EUA, recomendado pela norma da CETESB (2005) (USEPA, 1998), mediante digestão com 

ataque ácido de HNO3 e H2O2.  

O controle de qualidade da análise se deu utilizando 2 amostras de solos 

apresentando valores certificados dos metais, e soluções multielementares de referência 

(spikes) para os metais analisados. Curvas de calibração para determinação dos metais foram 

preparadas com padrões 1000 mg L
-1

 (TITRISOL®, Merck) utilizando-se água ultrapura 27 

para diluição; todas as curvas de calibração apresentaram valores de r superiores a 0,999.  

Após a digestão todos os extratos foram analisados por Espectrofotometria de 

Absorção Atômica – EAA, empregando-se o sistema chama-ar-acetileno, em um aparelho 

com limites de detecção de 0,01 mg L
-1

 para os metais pesquisados.  

iv) Análise estatística  

Os dados foram submetidos para análise estatística, utilizando o programa 

Microsoft Office Excel versão 2007 e os resultados obtidos  foram comparados com os 
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valores orientadores para qualidade de solo da Decisão de Diretoria da CETESB n° 195/2005 

e da Resolução do CONAMA n° 420/2009; com valores de áreas naturais do Brasil e; com 

valores de estudos da qualidade de solo de áreas petrolíferas do mundo.  

 

AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO HUMANO DAS 

COMUNIDADES RURAIS DO CAMPO PETROLÍFERO CANTO DO AMARO, RN, 

BRASIL 

Os recursos hídricos agem como integradores dos processos biogeoquímicos de 

qualquer região (Ribeiro et al., 2007), tendo dessa forma sua qualidade influenciada pelas 

alterações nos demais compartimentos ambientais. Pontes, Marques e Marques (2012) 

identificaram correlação entre a deterioração da qualidade das águas com os usos e ocupações 

do solo, principalmente devido ao lançamento de efluente industrial e esgoto das áreas 

urbanizadas. A crise da água no século XXI, é resultado de um conjunto de problemas 

ambientais agravados com outros problemas relacionados à economia e ao desenvolvimento 

social (GLEICK, 2000).  

O CPCA/RN encontra-se localizado em uma área com considerável pressão 

antrópica e próximo de comunidade rurais que vivem em condições socioeconômicas e 

ambientais frágeis, tornando uma região de vulnerabilidades, riscos e ameaças. Nesse sentido, 

buscou-se avaliar o sistema de abastecimento de água para consumo humano com a finalidade 

de identificar os possíveis riscos à saúde humana e definir ações prioritárias, já que Azevedo 

et al. (2000) afirmam que  o planejamento e a implementação de políticas precisam ser 

tomadas para atenuar a problemática hídrica, sendo os programas de monitoramento 

ambiental os melhores procedimentos de avaliação, gerando informações que subsidiem ações 

para minimizar a poluição da água.  

A pesquisa classifica-se conforme sua finalidade em descritiva (descreve as 

características de dada população ou fenômeno em estudo) e exploratória (torna o problema 

mais explícito). Quanto aos meios utilizados, enquadra-se como bibliográfica, campo e 

experimental (GIL, 2006), mediante os procedimentos teóricos e metodológicos: a) descrição 

qualititativa do abastecimento humano da área de estudo e; b) monitoramento da qualidade da 

água para abastecimento humano na área investigada.  

 

a) descrição qualitativa do abastecimento humano da área de estudo  

A descrição qualitativa do abastecimento humano das comunidades rurais da área 

do CPCA/RN se deu com a caracterização desse sistema por meio da perpeção ambiental, já 
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que é um mecanismo que possibilita melhor compreender as inter-relações entre o homem e o 

ambiente no qual vive, as expectativas, satisfações e insatisfações, valores e condutas, como 

cada indivíduo percebe, reage e responde diferentemente frente às ações sobre o meio 

(MELAZO, 2005).  

Sendo assim, os procedimentos adotados para caracterizar o sistema de 

abastecimento de água para consumo humano da área de estudo, bem como identificar o 

reflexo dessas condições na qualidade de vida dos mesmos, foram: i) - definição do 

instrumento de pesquisa, ii) processo de amostragem, iii) pesquisa de campo e, iv) tratamento 

de dados.  

i) Instrumento de pesquisa  

Adotou-se como instrumento de pesquisa um questionário semi-estruturado 

abordando os aspectos do sistema de abastecimento de água para consumo humano: tipo de 

água para beber, limpeza de frutos e legumes, e limpeza de utensílios de manipulação de 

alimentos; tipo de tratamento de água para beber, limpeza de frutos e legumes, e limpeza de 

utensílios de manipulação de alimentos; avaliação da qualidade e quantidade da água do 

abastecimento; os principais problemas do abastecimento e as doenças com maiores 

ocorrências na região investigada.  

ii) Processo de amostragem 

No processo de amostragem, o procedimento se deu por meio sorteio, do total de 

750 residências, usando como fonte de dados Unidade Básica de Saúde – UBS (2013) das 

comunidades rurais pertencentes à região do CPCA/RN.   

Segundo Bolfarine e Bussab (2005), o tamanho da amostra para uma população 

de 750 (N=750), com margem de erro de 5%, confiança de 95% e variabilidade máxima, foi:

 

 

Em que: 

N =Tamanho da população; 

Z∝/2 = é o valor crítico da distribuição de probabilidade normal (o Teorema do 

Limite Central é a base da Teoria de Amostragem, sendo na prática a determinação do 

intervalo de confiança. Para 90% de confiança, Z=1,645; para 95%, Z é igual a 1,96); 

E  = Margem de erro (para mais e para menos – em percentual) 
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A amostragem definida foi de 254 questionários, distribuídos de forma 

proporcional entre as comunidades rurais investigadas (Tabela 09).  

Tabela 09 – Distribuição das famílias questionadas para avaliação  do abastecimento de água 

para consumo humano por comunidades rurais do CPCA/RN, 2013. 
COMUNIDADE MUNICIPIO DOMÍCÍLIOS AMOSTRAGEEM  

Serra Vermelha Areia Branca 100 34 

Garavelo I, II, III e IV Areia Branca 20 7 

Freire Areia Branca 30 10 

Reforma I, II e III Areia Branca 100 34 

Canto do Amaro Areia Branca 70 24 

Piquiri I Mossoró 80 27 

Piquiri II Mossoró 80 27 

Sussuarana Mossoró 110 36 

Alto de Pedra Mossoró 80 27 

Carmo Mossoró 40 14 

Melancias Mossoró 40 14 

TOTAL 750 254 

Fonte: Jorge Luís de Oliveira Pinto Filho 

 

iii) Pesquisa de Campo 

No período entre fevereiro e março de 2014 ocorreu o survey, com aplicação dos 

questionários nas comunidades rurais de Areia Branca e nas de Mossoró. A escolha pelo 

método de survey deve-se ao fato de permitir enunciados descritivos, explicativos e 

exploratórios sobre uma população, isto é, descobrir a distribuição de certos traços e atributos 

com uma amostra dessa população (BABBIE, 2001).  

iv) Tratamento de Dados 

Ao final da realização da pesquisa de campo, os dados foram checados e inseridos 

no banco de dados no Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 16.0, software 

estatístico utilizado para montagem, processamento e análise descritiva.  

 

b) monitoramento da qualidade da água para abastecimento humano na área investigada  

A partir da avaliação qualitativa do abastecimento humano de água na área do 

CPCA/RN realizou-se o monitoramento da qualidade de água, sendo compreendido pelas 

etapas: i) amostragem (localização dos pontos de coleta, escolha das variáveis, determinação 

da frequência e tipo de amostragem estatística); ii) pesquisa de campo (coletas das amostras 

de água); iii) análise laboratorial (definição de parâmetros e metodologias) e; iv) tratamento 

de dados (manuseio de dados, análise de dados, preparação de relatórios e utilização dos 

dados obtidos para efeito de tomada de decisão) (WARD, 2001).   
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i) Processo de amostragem 

Quanto ao processo de amostragem, foram coletadas amostras de água de 25 

domicílios, já que para Bolfarine e Bussab (2005), os quais consideram que uma amostra 

igual ou superior a 25 é considerada normal, estabelecendo uma amostragem não 

probabilística, conforme Tabela 10. Este número representa 10% do total de moradores 

entrevistados.   

Tabela 10 – Distribuição das amostras de água por comunidades rurais do CPCA/RN, 2014. 
COMUNIDADE MUNICIPIO DOMÍCÍLIOS PERCEPÇÃO  AMOSTRAS 

Serra Vermelha Areia Branca 100 34 2 

Garavelo I, II, III e IV Areia Branca 20 7 1 

Freire Areia Branca 30 10 1 

Reforma I, II e III Areia Branca 100 34 6 

Canto do Amaro Areia Branca 70 24 2 

Piquiri I Mossoró 80 27 2 

Piquiri II Mossoró 80 27 2 

Sussuarana Mossoró 110 36 4 

Alto da Pedra Mossoró 80 27 2 

Carmo Mossoró 40 14 1 

Melancias Mossoró 40 14 2 

TOTAL 750 254 25 

Fonte: Jorge Luís de Oliveira Pinto Filho 

 

ii) Pesquisa de Campo 

As 25 amostras de água foram coletadas no período de 21 a 27/03/2014 utilizando 

metodologia definida pela American Public Health Association – APHA (1995) da área de 

estudo, em que os locais foram georreferenciados com auxílio de GPS de navegação Garmin 

(Tabela 11).  

Tabela 11 – Descrição das amostras de água por comunidades rurais do CPCA/RN, 2014. 

PONTOS 
COORDENADAS 

HORÁRIO COMUNIDADE 
SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO X Y 

01 706327 9442560 9:16 Serra Vermelha Carro Pipa¹ 

02 707494 9443507 9:24 Serra Vermelha Carro Pipa 

03 709766 9445462 9:41 Garavelo  Carro Pipa 

04 710264 9446048 9:59 Freire Carro Pipa 

05 704652 9440754 10:55 Canto do Amaro Carro Pipa 

06 703517 9439887 11:11 Canto do Amaro Carro Pipa 

07 712798 9446908 11:33 Reforma  Carro Pipa 

08 706327 9442560 11:57 Reforma Carro Pipa 

09 716358 9443123 12:15 Reforma  Carro Pipa 

10 711362 9436435 13:03 Reforma Carro Pipa 

11 716031 9437745 13:31 Reforma Carro Pipa 

12 715704 9442421 13:42 Reforma Carro Pipa 

13 706327 9445290 11:03 Piquiri I Poço² 

14 701770 9438229 11:21 Piquiri I Poço 

15 701253 9437594 11:31 Piquiri II Poço 

16 701180 9437637 11:42 Piquiri II Poço 

17 696972 9429126 11:59 Sussuarana Poço 

18 696822 9429181 12:10 Sussuarana Poço 

19 6967730 9428853 12:13 Sussuarana Poço 
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20 695669 9424544 14:08 Sussuarana Poço 

21 693166 9423051 15:53 Melancia Poço 

22 690239 9429646 16:24 Melancia Poço 

23 690260 9429625 16:34 Carmo Poço 

24 696816 9428695 12:21 Alto da Pedra Poço 

25 690569 9430412 17:00 Alto da Pedra Poço 

¹ - as amostras coletadas de carro pipa tem como origem os poços de abastecimento humano de água potável do 

munícípio de Areia Branca – RN;  

² - as amostras coletadas de poços tem como origem os poços de abastecimento humano de água potável das 

comunidades rurais de Mossoró – RN, porém não tem informações do tipo de aquífero captado.  

Fonte: Jorge Luís de Oliveira Pinto Filho 

 

As amostras de águas coletadas estão distribuídas em todas comunidades rurais da 

área do CPCA/RN (FIGURA 14).  

Figura 14 – Localização dos pontos de coletas de amostras de água nas comunidades rurais 

próximas da área do CPCA/RN.  

 
Fonte: Jorge Luís de Oliveira Pinto Filho 

 

iii) análise laboratorial 

Partindo do pressuposto que o baixo curso da BHRAM/RN sofre atualmente 

considerável intervenção antrópica, foi realizada uma caracterização físico-química da água 

desse ambiente levando em consideração os seguintes parâmetros: Turbidez, pH, CE, Dureza 

Total, Amônia, Nitrito, Nitrato, Cálcio, Magnésio, Ferro, Oxigênio Dissolvido e Teor de Óleo 

e Graxas. Com o potencial risco de poluição e contaminação industrial foram analisados os 
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metais Cd, Cr, Cu, Pb e Zn, já que estes são os elementos mais comuns resultantes de 

influência industrial: Ca, Ba, Cu, Mn, Na, Pb, Zn, Cd, Hg, Cr, Ni, U e V (HORTELLANI ET 

AL., 2008). 

As amostras foram encaminhadas para Aquanalous Laboratório, em Natal-RN, 

para realização dos testes de verificação, obedecendo aos procedimentos metodológicos 

definidos pela APHA (1995). Os metais pesados foram analisados por Espectrofotometria de 

Absorção Atômica – EAA, empregando-se o sistema chama-ar-acetileno, com limite de 

detecção de 0,01 mg L
-1

 (Tabela 12).  

Tabela 12 – Parâmetros, unidades, técnica analítica e limite de detecção do método utilizado. 
PARÂMETRO  UNIDADE PROCEDIMENTO LIMITE DE DETECÇÃO 

Condutividade μS/cm  Potenciometria - 

Dureza mg/L  Método volumétrico 1,00 

Cálcio mg/L  Método volumétrico 0,24 

Magnésio mg/L  Método volumétrico 0,24 

Nitrato mg/L  Método colorimétrico 0,24 

Nitrito mg/L  Método colorimétrico 0,02 

Amônia Total 
mg/L Método colorimétrico do 

reagente Nessler 
0,24 

pH Adimensional  Potenciometria - 

Oxigênio Dissolvido mg/L  Método volumétrico - 

Turbidez UT Método colorimétrico 5,00 

Ferro Total mg/L  Método colorimétrico 0,04 

Metais Pesados mg/L  Standard Methods 1995 0,01 

Óleos e Graxas mg/L  Método gravimétrico 0,40 

Fonte: Jorge Luís de Oliveira Pinto Filho 

 

iv) Tratamento de dados 

Os dados foram submetidos para análise estatística, utilizando o Statistical 

Package for Social Sciences – SPSS versão 17.0, software estatístico, do coeficiente de 

variação e correlação de Pearson (r) e; foram comparados com os valores orientadores para 

qualidade de água das Resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA n° 

357/2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o 

seu enquadramento;  n° 386/2008, que dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais 

para o enquadramento das águas subterrâneas e; da Portaria do Ministério da Saúde n° 

2.914/2011, que dispõe sobre os procedimentos de controle e vigilância da qualidade da água 

para consumo humano e seu padrão de potabilidade e; dados de estudos da qualidade da água.  
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IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS DO CAMPO PETROLÍFERO 

CANTO DO AMARO/RN COM SISTEMA PRESSÃO-ESTADO-IMPACTO-

RESPOSTA 

A predominância dos indicadores econômicos em detrimento dos sociais e 

ambientais dos municípios do baixo curso da BHRAM/RN juntamente com as alterações nos 

compartimentos ambientais e nas comunidades locais da área do CPCA/RN indica que se faz 

necessário identificar os impactos da atividade petrolífera na área de estudo por meio de uma 

ferramenta de sustentabilidade.  

A pesquisa classifica-se conforme sua finalidade em descritiva (descreve as 

características de dada população ou fenômeno em estudo) e, exploratória (torna o problema 

mais explícito). Quanto aos meios utilizados, enquadra-se como de campo e bibliográfica, 

através da aplicação do sistema de indicador de sustentabilidade Pressão-Estado-Impacto-

Resposta – PEIR (GIL, 2006).   

A metodologia PEIR foi adaptada pelo Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente – PNUMA a partir do método Pressão/Estado/Resposta – PER da OCDE para 

selecionar os descritores e indicadores de sustentabilidade (WINOGRAD, 1996).  

A matriz PEIR é um instrumento analítico que objetiva retratar, as pressões que as 

atividades humanas exercem sobre o meio ambiente, como estas alteram a qualidade dos 

recursos naturais, os impactos causados e a reação da sociedade (PNUMA, 2002).  

Os quatros aspectos envolvidos na metodologia PEIR visam: a) as Pressões que as 

atividades humanas impõem sobre o meio ambiente através de suas atividades e processos; b) 

o Estado em que se encontra o Meio Ambiente, mostrando a condição atual em termo de 

qualidade ambiental; c) os Impactos causados pela atividade humana e suas consequências ou 

condição de saúde e bem-estar da população, economia, ecossistemas e; d) a Resposta da 

Sociedade às ações necessárias para mitigar, adaptar, prevenir, deter ou reverter impactos 

negativos sobre o meio ambiente, produzidos pelas atividades humanas. (PNUMA, 2002).  

A análise ambiental do CPCA/RN a partir da aplicação do sistema de avaliação 

PEIR se deu com coleta de dados da seguinte forma: levantamento teórico da caracterização 

da área; descrição do processo produtivo da atividade econômica (levantamento teórico e 

pesquisa em campo) e determinação in loco dos indicadores de sustentabilidade PEIR.  

Para subsidiar o levantamento dos indicadores do PEIR no CPCA/RN utilizou-se 

o método Check-List em visitas iniciadas mensais de 06/2013 até 06/2014 com a finalidade de 

identificar as fontes de poluição da área de estudo, por ser um método rápido e conciso 

(SÁNCHEZ, 2012).  



85 

 

As variáveis abordadas no Check-List foram embasadas em Derísio (2012), sendo 

as seguintes: localização da área de estudo; localização dos usuários dos recursos naturais; 

tipos de usos dos recursos naturais; possíveis fontes potenciais ou efetivamente poluidoras da 

área de estudo; efeitos da poluição ambiental e técnicas de controle da poluição ambiental. 

Os dados primários e secundários obtidos foram expostos através de uma matriz 

de interação (Sánchez, 2012) que permite determinar a significação dos impactos ambientais 

identificados, já que é uma técnica bidimensional que relacionam ações com fatores 

ambientais, sendo inicialmente formuladas para suprir as deficiências das listagens (check-

list) (OLIVEIRA; MOURA, 2009).  

Por fim, os dados foram analisados mediante discussão com estudos dos impactos 

ambientais na atividade petrolífera no CPCA, no Brasil e no mundo.  

 

PROPOSTAS DE DIRETRIZES DE GESTÃO AMBIENTAL PARA ÁREA DO 

CAMPO PETROLÍFERO CANTO DO AMARO, RN, BRASIL 

A pesquisa classifica-se conforme sua finalidade em descritiva (descreve as 

características de dada população ou fenômeno em estudo) e exploratória (torna o problema 

mais explícito). Quanto aos meios utilizados, enquadra-se estudo bibliográfico (levantamento 

de informações da área de estudo) e pesquisa de campo, através do levantamento de impactos 

ambientais do CPCA/RN para propor ações de gestão ambiental (GIL, 2006). 

Para Santos (2004) gestão ambiental é entendida como uma integração entre o 

diagnóstico ambiental (conhecimento da realidade); planejamento ambiental  (elaboração de 

propostas para consolidação e/ou alteração parcial e/ou total da realidade) e; gerenciamento 

ambiental (monitoramento das propostas).  

A proposição de ações de gestão ambiental para o CPCA/RN baseado em Santos 

(2004) se deu com coleta de dados da seguinte forma: fase 01 - diagnóstico ambiental 

(levantamento teórico da caracterização da área, descrição do processo produtivo da atividade 

econômica, identificação dos impactos ambientais e descrição das ações desenvolvidas); fase 

02 – planejamento ambiental (levantamento das ações de gestão ambiental para atenuar os 

impactos ambientais determinados na fase anterior); e; fase 03 – gerenciamento ambiental 

(propor aspectos de monitoramento das ações de gestão ambiental).  

Fase 01 – Diagnóstico Ambiental 

A Fase 01 - Diagnóstico Ambiental consiste no reconhecimento da realidade atual 

da área investigada, para isso, é composta por três etapas sequenciais: Etapa 01 - inventário; 
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Etapa 02 – reconhecimento da área; Etapa 03 – identificação dos impactos ambientais e; 

Etapa 04 – ações de gestão ambiental  desenvolvidas na área investigada.  

Etapa 01 – Inventário   

O inventário do CPCA/RN consiste na sua caracterização, através de 

levantamento de dados secundários junto aos órgãos oficiais das características: política; 

socioeconômicas e físico-ambientais da região. Para concretização desta etapa realizou-se 

coleta dos dados dos municípios de Mossoró e Areia Branca, onde fica situado o campo de 

petróleo investigado, utilizando como base os resultados: do CPRM do ano de 2005 para 

economia, geologia, vegetação e recursos hídricos; do IDEMA do ano de 2008 para fundação 

dos municípios, clima e solos; do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE do 

ano de 2010 para os aspectos sociais.  

Etapa 02 - Visita de Reconhecimento da Área de Estudo 

Durante, o período de 07 a 11 de Outubro de 2015, realizaram visitas no 

CPCA/RN para identificar o processo produtivo da atividade petrolífera nessa área 

investigada, a partir da definição de Thomas (2004), que contempla as  etapas: prospecção; 

avaliação de formação; exploração; perfuração; complementação; elevação e; produção.  

Etapa 03 – Identificação dos Impactos Ambientais 

Nessa fase são identificados os aspectos e impactos ambientais em função das 

atividades, processos e produtos desenvolvidos na área de exploração de petróleo do 

CPCA/RN. Assim, com auxílio do método de Avaliação de Impactos Ambientais – AIA 

check-list determinou-se os impactos ambientais na área de estudo levando em consideração 

os aspectos ambientais, econômicos e sociais com relação ao processo produtivo (SÁNCHEZ, 

2012).   

A escolha dessa ferramente deve-se ao fato de ser considerado um método rápido 

e conciso (SÁNCHEZ, 2012), onde utilizou como base as variáveis de localização da área de 

estudo; localização dos usuários dos recursos naturais; tipos de usos dos recursos naturais; 

possíveis fontes potenciais ou efetivamente poluidoras da área de estudo; efeitos da poluição 

ambiental e técnicas de controle da poluição ambiental (DERÍSIO, 2012). 

Os dados primários e secundários obtidos foram expostos em um primeiro 

momento através de uma tabela para correlacionar as principais leis ambientais e outras 

normas aplicadas para o controle e gerenciamento dos respectivos impactos ambientais e em 

um segundo momento por meio de de uma matriz de interação (SÁNCHEZ, 2012).  
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Etapa 04 – Ações de gestão ambiental desenvolvidas  

Por fim, na fase de diagnóstico ambiental da área investigou-se as ações 

ambientais desenvolvidas na área de estudo visando atenuação da problemática junto à órgãos 

ambientais federal, estadual e municipal; as empresas atuantes na área e outras instituições 

por meio de dados secundários dessas representações.   

Fase 02 – Planejamento Ambiental  

A Fase 02 – Planejamento Ambiental tem por finalidade a elaboração de 

propostas para consolidação e/ou alteração parcial e/ou total da realidade visando atingir 

sustentabilidade da área investigada.  

O conceito de planejamento vem sendo discutido corriqueiramente no meio 

científico, apresentando definições com enfoque em diversas variáveis. Para Friedmann 

(1987), planejamento corresponde à coleta e análise de informações disponibilizadas a serviço 

do interesse público, com a finalidade de direcionar as diversas atividades econômicas e o 

desenvolvimento social. Aliando a este conceito observou-se também a abordagem de 

Conyers e Hills (1984), em que o planejamento corresponde à escolha de alternativas acerca 

da utilização dos recursos disponíveis, visando o cumprimento de metas específicas dentro de 

um determinado prazo. Corroborando tal pensamento, Fidalgo (2003) refere-se às metas e aos 

objetivos como sendo a expressão das prioridades do planejamento. 

Além desses fatores, é importante enaltecer que o planejamento ambiental deve 

levar em consideração aspectos sobre área, escala e temporalidade. Para Santos e Pivello 

(1998) a definição da unidade de trabalho deve iniciar com a compreensão das interações e 

pressões sobre os sistemas naturais ou antrópicos a serem estudados, com isso, a delimentação 

da área de estudo deste artigo consiste no CPCA/RN e as comunidades rurais circunvizinhas. 

Em termos de escala, o estudo focou o baixo curso do rio do Carmo, principal tributário do 

Rio Apodi-Mossoró, ou seja, será uma micro-bacia adotada como unidade investigada; tendo 

em vista que diversos estudos vêm utilizando a micro-bacia como escala, como por exemplo, 

Young (2000) e Lagrotti (2000), devido ser uma unidade geográfica natural e possibilita a 

identificação de fatores socioeconômicos e ambientais homogêneos. Quanto à temporalidade, 

Santos (2004) afirma que é representada por meio da construção de cenários: o cenário 

passado (o que foi), o cenário real (o que é) e o cenário futuro (o que será); assim, construiu-

se uma proposta com base na realidade atual, em que se buscará o desenvolvimento de ações, 

bem como projetar um novo cenário da área.  

Dentro de uma perspectiva holística, Slocombe (1993) evidencia que 

planejamento ambiental enfoca o ambiente biofísico em que vivem as pessoas e comunidades, 
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analisa os efeitos de atividades de desenvolvimento, através de um processo baseado em 

metas, planos e regulamentos. Assim, para elaborar o planejamento ambiental Santos (2004) 

enfatiza que deve ter a adequação de ações à potencialidade, vocação local e à capacidade de 

suporte, por meio do desenvolvimento harmônico da região e a manutenção da qualidade do 

ambiente físico, biológico e social.  

Diante das definições expostas, pode configurar que abordagem de planejamento 

ambiental utilizada neste trabalho, evidencia que trata-se de um processo, que inclui: objetivo, 

ação, responsabilidade, meta e prazo, através da atenuação da problemática socioeconômica e 

ambiental da região.  

Fase 03 – Gerenciamento Ambiental  

Para garantir o acompanhamento das ações propostas na fase anterior realizou-se a 

proposição de aspectos de gerenciamento ambiental com finalidade da avaliação da eficiência 

e/ou a eficácia das ações que deverão ser implementadas a curto, médio e longo prazos, onde 

envolve os critérios de etapas, monitoramento, indicadores e responsável pela análise. 
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CAPÍTULO 01 – INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE DOS MUNICÍPIOS DO 

BAIXO CURSO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO APODI-MOSSORÓ/RN¹ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

“Descobrir consiste em olhar para o que todo mundo está vendo  

e pensar uma coisa diferente”. (Roger Von Oech).  
 

¹- Artigo submetido ao periódico Sociedade & Natureza (UFU. Online). ISSN (1982-4513). Avaliação na Área 

Ciências Ambientais Qualis 2014 (B1). Normas da Revista (Anexo 01). 
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RESUMO – A Bacia Hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró – BHRAM está inserida no 

território do Estado do Rio Grande do Norte, sendo seu baixo curso objeto deste estudo por 

apresentar atividades de exploração de petróleo e gás, mineração de areia, exploração de 

calcário, atividade salineira, comércio e serviços, transporte de cargas, construção civil, 

turismo e hotelaria, fruticultura irrigada, carcinicultura, pesca, pecuária e geração de energia 

eólica. Objetivou-se elaborar um índice de sustentabilidade socioeconômico e ambiental para 

a região do baixo curso da bacia. Utilizou-se a metodologia de índice de sustentabilidade a 

partir do gráfico de radar, na qual os valores dos componentes ambiental, social e econômico 

foram dispostos em um diagrama. Nesta abordagem, a área formada pelo maior polígono 

resultante corresponde à área de sustentabilidade. Como resultados, a dimensão econômica 

apresentou maior sustentabilidade, destacando-se o subindicador consumo de energia (%). A 

dimensão ambiental apresentou resultados similares para os subindicadores taxa de domicílios 

que tem acesso à água (%) e taxa de domicílios que tem acesso a coleta de lixo (%), sendo 

estes os de maiores índices dessa dimensão. Quanto à dimensão social, verificou-se que os 

subindicadores taxa de mortalidade infantil (%), taxa de analfabetismo da população de 15 

anos ou mais de idade (%) e taxa de crescimento da população (%) apresentaram os menores 

níveis de todos. Portanto, existe uma concentração dos melhores índices na dimensão 

econômica, enquanto a dimensão ambiental encontra-se em uma situação intermediária e, a 

dimensão social ainda possui valores inferiores.  

PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento Sustentável; Índices Ambientais; Metodologia de 

Radar.  

 

ABSTRACT – The Apodi-Mossoró Watershed - BHRAM is part of the territory of Rio 

Grande do Norte State. Its lower course is object of this study because it presents economic 

potential for oil and gas extraction, sand mining, limestone exploration, sea salt production, 

trade and services, vehicle traffic, cargo transportation, construction, tourism, irrigated fruit, 

shrimp farming, fishing, livestock and wind power generation. The objective was to draw up a 

socio-economic and environmental sustainability index for the lower course of BHRAM 

region.  The radar type graphic was used in order to measure and analyze the sustainability of 

this area. In this approach the values of environmental, social, and economic components are 

disposed in the corners of a graph radar type. The area formed by the largest resulting polygon 

corresponds to the sustainable rate for the investigated area. As a result, the economic 



92 

 

dimension showed greater sustainability, highlighting the subindicador energy consumption 

(%). The environmental dimension showed similar results for the households that has access 

to water (%) and households that have access to garbage collection (%), being these the 

highest rates of this dimension. As for the social dimension, it was found that the infant 

mortality rate sub-indicators (%) Illiteracy rate of population aged 15 or older (%) and 

Population Growth Rate (%), had the lowest levels of all. Therefore, there is a concentration 

of the best rates in the economic dimension, whereas the environmental dimension is in an 

intermediate situation, and the social dimension still displays lower values. 

KEYWORDS: Sustainable Development; Environmental indices; Hydrographic basin; Radar 

methodology. 

 

 

INTRODUÇÃO 
A atual crise ambiental proporciona uma nova visão do mundo que transforma os 

paradigmas do conhecimento teórico e os saberes práticos em uma espécie de revisão de 

racionalidades e paradigmas que regem a relação entre a sociedade e a natureza (LEFF, 2006). 

Nesse alinhamento, percebe-se que a relação entre os problemas do meio ambiente e o 

processo de desenvolvimento se legitima pelo surgimento do conceito de desenvolvimento 

sustentável (GUIMARÃES, 1997).  

Como o conceito de desenvolvimento sustentável provém de um longo processo 

histórico de reavaliação crítica da relação existente entre a sociedade civil e seu meio natural, 

existe uma variedade de abordagens, tendo sempre como finalidade a busca de uma nova 

maneira de a sociedade se relacionar com seu ambiente de forma a garantir a sua própria 

continuidade e a de seu meio externo (BELLEN, 2006).  

Montibeller Filho (2004) define sustentabilidade como a busca de eficácia 

econômica, social, e ambiental objetivando atender às necessidades e anseios da população 

atual, sem desconsiderar os das gerações futuras. Bellen (2006); Hardi e Barg (1997) e; 

Rutherford (1997) afirmam que para assegurar a sustentabilidade do desenvolvimento devem-

se considerar os fatores social, ecológico e econômico, dentro da temporalidade de curto, 

médio e longo prazo.  

A sustentabilidade econômica abrange alocação e distribuição eficientes dos 

recursos naturais dentro de uma escala apropriada. Na perspectiva social a ênfase é dada à 

presença do ser humano na ecosfera. No contexto ambiental a principal preocupação 

encontra-se nos impactos das atividades humanas sobre o meio ambiente (BELLEN, 2006).  

O maior desafio do desenvolvimento sustentável consiste na compatibilização da 

análise com a síntese (RUTHERFORD, 1997). Para Bellen (2006) há a necessidade de se 

desenvolver ferramentas que procurem mensurar a sustentabilidade; com isso surgem os 

indicadores com o objetivo de agregar e quantificar informações de modo que sua 

significância fique mais aparente, simplificando as informações sobre fenômenos complexos 

tentando melhorar o processo de comunicação; tornando-se possível proporcionar a 

transformação do conceito de desenvolvimento sustentável numa definição mais operacional.  

Várias ferramentas vêm sendo desenvolvidas e aplicadas para avaliar níveis de 

sustentabilidade em diferentes dimensões e escalas, como por exemplo: Pressão Estado 

Resposta (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD, 1998); 

Pegada Ecológica (Wackernagel e Rees, 1996); Barômetro da Sustentabilidade (Prescott-

Allen, 1997); Painel da Sustentabilidade (Hardi e Zdan, 2000); Força Motriz Estado Resposta 

(United Nations Conference on Sustainable Development – UNCSD, 1996); Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDH (United Nations Development Programme – UNDP, 1990 e 

1995); Total Material Consumption – TMC e Total Material Input – TMI (Weizsäcker, 

Lovins e Lovins, 1995); Biodiversity indicators for policy-makers do World Resources 
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Institute – WRI (Hammond et al.,1995); System of Integrated Environmental and Economic 

Accounting – SEEA (United Nations Organisation – ONU, 1993); Monitoring Environmental 

Progress – MEP (World Bank, 1995) e; Gráfico e/ou Diagrama de Radar (Calorio, 1997).  

O Gráfico de Radar consiste em um método de avaliação da sustentabilidade a 

partir da coleção de indicadores medidos em um sistema, permitindo conforme Lightfoot et al. 

(1993) a produção de informações visuais que são úteis para comparar sistemas ao longo do 

tempo e do espaço. A aplicação dessa ferramenta vem sendo realizada em diversos estudos, 

dentre os quais se destacam os de comparação da sustentabilidade de áreas geográficas 

(Egilmez, Gumus e Kucuvkar, 2015; Velis et al., 2012 e; Villarejo e Lopez, 2014); os de 

análise de sustentabilidade de sistemas agrícolas (Paracchini et al., 2015; Calorio, 1997 e; 

Douglas, 1990) e; e os de ilustração de índices já estabelecidos através do uso do gráfico do 

radar (Ding et al., 2014; Mainali e Silveira, 2015; Pandey et al., 2011 e; Yoon, Kim e Moon, 

2014).  

Os indicadores de sustentabilidade são considerados como componentes de 

avaliação do progresso em relação ao desenvolvimento sustentável (Gallopin, 1996) e vem 

sendo aplicados em estudos de sustentabilidade de bacias hidrográficas por metodologias 

diferenciadas (Chaves e Alipaz, 2007; Catano et al., 2009; Cortés et al., 2012; Kronemberger, 

Carvalho, Clevelário Junior, 2004; Kronemberger et al., 2008; Calijuri et al., 2009; Carvalho, 

Kelting e Silva, 2011 e; Fernandes e Barbosa, 2011).  

As bacias hidrográficas são sistemas importantes porque são consideradas como 

unidade de planejamento e gestão territorial:  
 

 

A bacia hidrográfica como unidade de planejamento [...] constitui um sistema 

natural bem delimitado no espaço, composto por um conjunto de terras 

topograficamente drenadas por um curso d´água e seus afluentes, onde as interações, 

pelo menos físicas, são integradas e, assim, mais facilmente interpeladas. [...] Além 

disso, constitui-se numa unidade espacial de fácil reconhecimento e caracterização. 

Sendo assim, é um limite nítido para ordenação territorial, considerando que não há 

área de terra, por menor que seja, que não se integre a uma bacia hidrográfica e, 

quando o problema central é água, a solução deve estar estreitamente ligada ao seu 

manejo e manutenção (SANTOS, 2004, p. 40). 

 

 

No baixo curso da Bacia Hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró/Rio Grande do 

Norte – BHRAM/RN encontra-se uma frágil região estuarina, com presença de comunidades 

tradicionais e de intensa intervenção antrópica, relacionada principalmente com de exploração 

de petróleo e gás, mineração de areia, exploração de calcário, atividade salineira, comércio e 

serviços, urbanização, tráfego de veículos, transporte de cargas, construção civil, turismo e 

hotelaria, fruticultura irrigada, carcinicultura, pesca, pecuária e geração de energia eólica, 

tornando-se uma área de vulnerabilidade socioambiental e econômica, sendo esta 

vulnerabilidade agravada em virtude das condições de clima semiárido, que compreende parte 

da área. 

O objetivo geral deste trabalho é elaborar um índice de sustentabilidade 

socioeconômica e ambiental para a região do baixo curso da BHRAM/RN, por meio do 

gráfico tipo radar, a fim de mensurar e analisar a sustentabilidade desta região. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Delimitação e caracterização da área de estudo 

A BHRAM/RN (Figura 01) abrange 52 municípios, situa-se na zona semiárida do 

Nordeste brasileiro, e está inserida totalmente no território do Estado do Rio Grande do Norte. 

Localiza-se na microrregião do Oeste Potiguar, ocupando uma área de 14.276 km², o que 
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corresponde a 26,8% do território do Rio Grande do Norte, sendo formada por quatro 

unidades de análise: alto curso (Cel. João Pessoa, Dr. Severiano, José da Penha, Luís Gomes, 

Major Sales, Paraná, Riacho de Santana, São Miguel, Ten. Ananias e, Venha Ver); médio 

curso superior (Água Nova, Alexandria, Almino Afonso, Antonio Martins, Encanto, 

Francisco Dantas, Frutuoso Gomes, Itaú, João Dias, Lucrécia, Marcelino Vieira, Martins, 

Messias Targino, Olho d’Água dos Borges, Patu, Pau dos Ferros, Pilões, Portalegre, Rafael 

Fernandes, Rafael Godeiro, Riacho da Cruz, Rodolfo Fernandes, São Francisco do Oeste, 

Serrinha dos Pintos, Serrinhas dos Pintos, Severiano Melo, Taboleiro Grande, Umarizal e, 

Viçosa); médio curso inferior (Apodi, Campo Grande, Caraúbas, Felipe Guerra, Governador 

Dix Sept Rosado, Janduís e, Upanema) e; baixo curso (Areia Branca, Baraúna, Grossos, 

Mossoró, Serra do Mel e Tibau) (SEMARH, 2015).  

Representa a maior bacia hidrográfica genuinamente potiguar, na qual são 

cadastrados 618 açudes, totalizando um volume de 469.714.600 km³ de água, equivalentes a 

27,4% do total de açudes e 10,7% dos volumes de água acumulados no Estado, segundo 

dados da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN, 2010).  

 
       Figura 01 – Localização da área de estudo 

 

Procedimentos Metodológicos  

Com a finalidade de investigar a sustentabilidade dos municípios do baixo curso 

da BHRAM/RN, elaborou-se um Índice de Sustentabilidade – IS dos municípios de Areia 

Branca-RN, Baraúna-RN, Grossos-RN, Mossoró-RN, Serra do Mel-RN e Tibau-RN, 

desenvolvido por Calorio (1997). Este autor gerou um IS através da plotagem de 

subindicadores em um gráfico tipo radar. Esse diagrama produz informações visuais que são 

úteis para comparar sistemas ao longo do tempo e do espaço (LIGHTFOOT ET AL., 1993).  

O cálculo de um IS pela metodologia de Calorio (1997) é simples e rápido e o 

produto é de fácil visualização e compreensão, permitindo comparação entre uma variável ou 

outra. A metodologia enquadra-se dentro os requisitos propostos por Bellen (2006) para uma 

ferramenta de avaliação da sustentabilidade: os valores dos indicadores devem ser 

mensuráveis; deve existir disponibilidade de dados; a metodologia para coleta, processamento 

e construção dos indicadores deve ser transparente e padronizada; os meios para construir e 
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monitorar os indicadores devem estar disponíveis; os indicadores devem ser financeiramente 

viaveis; e deve existir aceitação política dos indicadores. O mesmo autor afirma que para 

transformar o conceito de desenvolvimento sustentável numa definição mais operacional, os 

indicadores de sustentabilidade devem definir as seguintes características: escopo da 

ferramenta, esfera ou unidade de análise, tipos de dados e sua organização, forma de 

participação e construção do indicador e, interface do método.  

No presente trabalho o escopo corresponde aos valores dos componentes 

ambiental, social e econômico, que são dispostos nos raios de um gráfico tipo radar, 

calculando-se a área formada pelo maior polígono resultante, formando assim um IS para a 

área investigada. A unidade de análise são os municípios do baixo curso da BHRAM/RN. 

Como dados quantitativos foram utilizados os valores do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE do ano de 2010 para os seguintes subindicadores: I-Taxa de domicílios que 

tem acesso à água (%); II- Taxa de domicílios que tem acesso ao esgotamento sanitário (%); 

III- Taxa de domicílios que tem acesso à coleta de lixo (%); IV- Taxa de mortalidade infantil 

(%); V- Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade (%); VI- Taxa de 

crescimento da população em (%); VII-PIB per capita a preços correntes (PIB per capita); 

VIII- Valor de rendimento nominal médio mensal das pessoas de 10 anos ou mais (Reais per 

capita) e IX- Consumo total de energia per capita (%). Vale salientar que a escolha destes 

subindicadores deveu-se ao fato destes terem sido considerados representativos para analisar o 

grau de sustentabilidade da área alvo deste estudo, dentro da perspectiva ambiental 

(subindicadores I, II e III), social (subindicadores IV, V e VI) e econômica (subindicadores 

VII, VIII e IX).  

A construção do IS dos municípios do baixo curso da BHRAM/RN ocorreu de 

forma top-down, na qual a participação na coleta e construção dos dados é de 

responsabilidade dos especialistas (BELLEN, 2006).  

A metodologia de Calorio (1997) para cálculo do IS dos municípios analisados a 

partir de gráfico tipo radar (Figura 02), segue os passos: a) transformação dos valores dos 

indicadores; b) obtenção do valor do ângulo formado entre as variáveis e os eixos do gráfico; 

c) cálculo da área de cada um dos triângulos identificados no gráfico, a partir de duas 

variáveis e do ângulo definido anteriormente e; d) cálculo do IS a partir do somatório de todas 

as áreas dos triângulos.  

a) transformação dos valores dos indicadores: visa padronizar os valores dos 

indicadores para vpn, conforme descrito a seguir, eliminando os efeitos de escala e de unidade 

de medida, uma vez que representam indicadores diferentes, o que assegura que cada um 

deles tenha o mesmo peso relativo na determinação do índice (DOUGLAS, 1990; TORRES, 

1990). 

 
Equação (1) 

Onde:  

vpn = valor do indicador n padronizado; 

Xn = valor original do indicador n; 

X = valor médio de todos os indicadores; 

S = desvio-padrão para todos os indicadores;  

5 = constante acrescentada por CALORIO (1997). 
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Figura 02 - Gráfico tipo radar, utilizado para gerar um IS (CALORIO, 1997). 

 

Onde: 

In = indicadores; 

α = ângulo formado entre as linhas de comprimento de dois indicadores adjacentes; 

vpn = valor padronizado do indicador; 

dn = lado desconhecido do triângulo; 

Sn = área do triângulo n; 

IS = Índice de Sustentabilidade. 

 

b) obtenção do valor do ângulo formado entre as variáveis e os eixos do gráfico: 

 
Equação (2) 

Onde:  

α = ângulo formado entre dois indicadores, em radianos; 

N = número total de indicadores; e 

π/180 = fator de transformação de graus em radianos, se a rotina para cálculo do cosseno no 

passo seguinte (c) o exigir. 

 

c) cálculo da área de cada um dos triângulos identificados no gráfico, a partir de 

duas variáveis e do ângulo definido anteriormente. Para calcular a área do triângulo é 

necessário conhecer seus lados; porém, só existiam dois lados conhecidos, determinando-se o 

terceiro lado através da Equação 3.1. 

 

c.1. obtenção do lado desconhecido do triângulo: 

 Equação (3.1) 

Onde:  

dn = lado desconhecido do triângulo; 

vpn = valor padronizado do indicador; 

cos α = cosseno do ângulo x formado entre as variáveis e os eixos. 

 

Determinados os valores dos três lados do triângulo, calcula-se o semiperímetro 

(Equação 3.2).  

 

c.2. cálculo do semiperímetro do triângulo: 

 
Equação (3.2) 
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Onde: 

pn = indicadores; 

vpn = valor padronizado do indicador; 

dn = lado desconhecido do triângulo; 

S = área do triângulo. 

 

Determinado o semiperímetro, calcula-se a área do triângulo (Equação 3.3).  

 

c.3. cálculo da área do triângulo: 

 Equação (3.3) 

Onde: 

Sn = área do triângulo n; 

pn = valor padronizado do indicador; 

vpn = valor padronizado do indicador; 

dn = lado desconhecido do triângulo; 

 

d) cálculo do IS a partir do somatório de todas as áreas dos triângulos (Equação 

4). 

 

Equação (4) 

 

Onde:  

IS = Índice de Sustentabilidade; 

N = número total de indicadores;  

Sn = área do triângulo n; 

 

A aplicação do gráfico tipo radar para gerar um IS conforme Calorio (1997), para 

os municípios do baixo curso da BHRAM/RN, permite uma análise comparativa entre suas 

variáveis através da agregação sistêmica dos seus indicadores, tornando-se esse método com 

interface de baixa complexidade de aplicação, elevada capacidade de compreensão das 

interações entre os indicadores, fácil apresentação dos dados e, satisfatório potencial 

educativo e pedagógico dos resultados.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados de dois dos indicadores (PIB per capita e valor de rendimento nominal) 

não se encontravam em porcentagem, razão pela qual foi realizada a transformação destes 

valores, tomando-se o maior como sendo 100% e recalculando os demais proporcionalmente 

ao valor máximo. Verifica que o Município de maior PIB per capita é o de Areia Branca 

(Tabela 01), enquanto que o de maior valor de rendimento nominal é o de Mossoró (Tabela 

02).  
 

Tabela 01 – Transformação do PIB per capita em % dos municípios do baixo curso da BHRAM/RN. 

Município PIB per capita % 

Areia Branca 18.048,47 100,000 

Baraúna 8.562,89 47,444 

Grosso 12.671,04 70,206 

Mossoró 13.455,04 74,550 

Serra do Mel 6.189,77 34,295 
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Tibau 9.925,37 54,993 
Fonte: IBGE (2010). 

 

Tabela 02 – Transformação do Valor de Rendimento Nominal em % dos municípios do baixo curso da 

BHRAM/RN. 

Município Valor de Rendimento Nominal (R$ per capita) % 

Areia Branca 931,56 77,400 

Baraúna 580,88 48,263 

Grosso 880,79 73,182 

Mossoró 1.203,56 100,000 

Serra do Mel 575,38 47,807 

Tibau 766 63,645 
Fonte: IBGE (2010). 

 

Os dados coletados para os nove subindicadores escolhidos, referentes aos 

municípios estudados, estão organizados na Tabela 03.  

 

 
Tabela 03– Dados coletados dos subindicadores dos municípios do baixo curso da BHRAM/ RN 

¹ - para obter os dados da desse subindicador utilizou-se a transformação da Tabela 01. 

² - para obter os dados da desse subindicador utilizou-se a transformação da Tabela 02. 

Fonte: IBGE (2010). 

 

Os limites de uma bacia hidrográfica não correspondem aos limites municipais 

oficiais. A soma da área de todos os municípios inseridos na BHRAM/RN é 4.194,849 km
2
 

(linha 01 da tabela 04). A partir de dados da SEMARH (2015) foi obtida a informação da área 

de cada município efetivamente inserida na BHRAM/RN (linha 02 da tabela 04). A soma de 

todas estas áreas totaliza 3.183,524 km
2
. Tomando-se este valor como 100%, calculou-se o 

Coeficiente de Média Ponderada para cada município (linha 04 da Tabela 04), valor este 

utilizado para os cálculos que se encontram na tabela 05.  

 

INDICADOR 
Areia 

Branca 
Baraúna Grosso Mossoró 

Serra do 

Mel 
Tibau Média 

I- Taxa de domicílios que tem 

acesso a água (%) 
84,630 69,800 83,840 91,970 83,510 71,940 80,948 

II - Taxa de domicílios que tem 

acesso ao esgotamento sanitário 

(%) 

29,400 9,800 18,300 64,600 1,400 31,300 25,800 

III- Taxa de domicílios que tem 

acesso a coleta de lixo % 
93,700 70,810 86,780 92,920 29,390 86,900 76,750 

IV - Taxa de Mortalidade Infantil 

% 
5,700 5,710 0,000 6,480 11,240 36,360 10,915 

V - Taxa de analfabetismo da 

população de 15 anos ou mais de 

idade % 

16,400 28,100 25,900 13,180 25,200 22,600 21,897 

VI - Taxa de Crescimento da 

População % 
1,240 2,780 1,390 2,150 2,490 1,530 1,930 

VII - PIB per capita a preços 

correntes %¹ 
100,00 47,444 70,206 74,550 34,295 54,993 65,581 

VIII - Valor de Rendimento 

Nominal Médio Mensal das 

Pessoas de 10 anos ou mais % ² 

77,400 48,263 73,182 100,000 47,807 63,645 68,383 

IX - Consumo total de energia 

per capita % 
98,000 98,000 98,000 99,000 98,000 99,000 98,330 
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Tabela 04 – Informações da área da BHRAM/RN e dos municípios do seu baixo curso em Km². 

¹ - a inclusão do município de Tibau – RN deve-se pela relação socioeconômica que mantém com os outros 

municípios e que o fluxo de águas subterrâneas transcendem mais de um município (SEMARH, 2015).  

 

O cálculo da dimensão de cada um dos indicadores (Tabela 05) se deu a partir da 

determinação da média ponderada do valor do subindicador para cada município (Tabela 03), 

utilizando o Coeficiente da Média Ponderada da área do município calculado a partir da área 

do respectivo município efetivamente inserida na Bacia Hidrográfica em Km² (linha 04 da 

Tabela 04).  

A Taxa de domicílios que tem acesso à água, por exemplo, foi calculada da 

seguinte maneira: [(84,630 x 6,96) + (69,800 x 11,35) + (83,840 x 3,18) + (91,970 x 65,94) + 

(83,510 x 7,24) +  + (71,940 x 5,34)]/100 = 83,21941, valor que se encontra na linha 01 da 

tabela 05. O cálculo foi executado de maneira análoga para os outros indicadores. 

 
Tabela 05 – Dimensão dos indicadores dos municípios do baixo curso da BHRAM/RN 

Indicador 
Dimensão do 

Indicador¹ 

I- Taxa de domicílios que tem acesso a água (%) 83,21941 

II - Taxa de domicílios que tem acesso ao esgotamento sanitário (%) 46,45964 

III- Taxa de domicílios que tem acesso a coleta de lixo % 80,77385 

IV - Taxa de Mortalidade Infantil % 6,151928 

V - Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade % 15,68457 

VI - Taxa de Crescimento da População % 2,045148 

VII - PIB per capita a preços correntes %¹ 66,25693 

VIII - Valor de Rendimento Nominal Médio Mensal das Pessoas de 10 anos ou mais % ² 82,63669 

IX - Consumo total de energia per capita % 93,50236 

¹- Valor obtido a partir do produto dos subindicadores para cada município (Tabela 03) com a área do Município 

que esta inserida na Bacia Hidrográfica, em Km² (Tabela 04).  

 

Com base nos dados coletados calculou-se o IS obedecendo a metodologia de 

Calorio (1997) sendo os resultados mostrados na Tabela 06. 
 

Tabela 06 – Dados utilizados para o cálculo do IS para 9 sub- indicadores por meio de método de CALORIO 

(1997). 

Indicador 

(I) 

Dimensão do 

Indicador¹ 

Dimensão 

Padronizada (vp)² 

Lado Desconhecido do 

Triângulo (d)³ 
Semiperímetro

4 
Área (S)

5 

I 83,21941 1,026851109 1,060934211 1,021892599 0,014521078 

II 46,45964 -0,044000123 0,989719524 0,95066434 0,013513621 

III 80,77385 0,95560928 2,044692222 0,891047458 0,374144016 

IV 6,151928 -1,218206587 0,783082221 -0,687817445 0,36823249 

Informações da área da BHRAM 

em Km² 

Areia 

Branca 
Baraúna Grosso Mossoró 

Serra do 

Mel 
Tibau¹ Total 

Total da Área do Município Km² 357,625 825,682 126,458 2.099,330 616,514 169,237 4.194,849 

Área do Município que esta 

inserida na BHRAM/RN Km² 
221,728 361,484 101,170 2.099,330 230,576 169,237 3.183,524 

% da Área do Município que está 

inserida na BHRAM/RN % 
62% 43,78% 80% 100% 37,40% 100% - 

Coeficiente de Média Ponderada 

%  
6,96% 11,35% 3,18% 65,94% 7,24% 5,32% 100,00% 

Área Total da BHRAM/RN Km² 14.276 
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V 15,68457 -0,940510524 0,86407341 -0,707139274 0,404395024 

VI 2,045148 -1,337841433 1,779187882 0,487031186 0,229053969 

VII 66,25693 0,532715924 0,692392252 1,117492031 0,172902464 

VIII 82,63669 1,009875886 0,852618846 1,594449509 0,430508192 

IX 93,50236 1,326404286 0,852664216 1,602959806 0,437744698 

IS
6
 2,445015551 

α
7
 40 

¹- Valor obtido a partir da Tabela 5. 
2-

 Valor obtido a partir da Equação 1. 
3-

 Valor obtido a partir da Equação 3.1. 
4-

 Valor obtido a partir da Equação 3.2. 
5-

 Valor obtido a partir da Equação 3.3. 
6-

 Valor obtido a partir da Equação 4. 
7-

 Valor obtido a partir da Equação 2. 
 

Os temas que apresentaram maiores representações gráficas referem-se aos 

subindicadores VII a IX pertencentes à dimensão econômica. A dimensão ambiental apresenta 

representação intermediária, contendo os subindicadores de I a III. Por último, em situação de 

menor sustentabilidade apresentam-se os subindicadores da dimensão social, que estão 

representados de IV a VI (Figura 03).  

 
Figura 03– Representação gráfica do IS para 9 subindicadores por meio de método de CALORIO (1997) dos 

municípios do baixo curso da BHRAM/RN. 

 

Percebe-se que a dimensão econômica é preponderante em relação às outras no 

que se refere à sua contribuição para a sustentabilidade, com destaque para o subindicador IX 

(Figura 03), referente ao consumo de energia. Tal situação configura-se em função da 

existência de atividades econômicas de maior importância para a região, que são de 

exploração de petróleo e gás, mineração de areia, exploração de calcário, atividade salineira, 

comércio e serviços, transporte de cargas, construção civil, turismo e hotelaria, fruticultura 

irrigada, carcinicultura, pesca, pecuária e geração de energia eólica. 

Esses resultados de predominância da dimensão econômica são corroborados por 

Carvalho, Kelting e Silva (2011) em estudo sobre a sustentabilidade dos 51 municípios da 

BHRAM/RN a partir do Índice de Pressão Socioeconômica – IPS e o Índice de Gestão 

Ambiental Municipal – IGAM. Os autores apontaram que os municípios do baixo curso da 

bacia apresentam as maiores taxas de IPS, conforme a seguir: Areia Branca (62%), Baraúna 

(34%), Grosso (51%), Mossoró (68%), Serra do Mel (28%) e, Tibau (30%); ressaltam ainda 

que os municípios que possuem maiores produtividades agropecuária e industrial, são os de 
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Baraúna (51,00%), Areia Branca (100%), Mossoró (55,00%) e Grossos (55,00%) 

(CARVALHO, KELTING E SILVA, 2011).  

Ao comparar os valores obtidos na dimensão econômica com os de outros 

estudos, nota-se similaridade dos dados do presente trabalho (68, 363% - ver tabela 3) com os 

resultados de Kronemberger, Carvalho e Cleveário Jr. (2004) para Valor de Rendimento 

Nominal Médio Mensal, já que os autores encontraram taxa de 67% para esse subindicador.  

Ainda com base na Figura 02, constatou-se que a dimensão ambiental apresentou 

resultados similares para os subindicadores I e III, que consistem, respectivamente, na taxa de 

domicílios que tem acesso à água (80,948% - ver tabela 3) e na taxa de domicílios que tem 

acesso a coleta de lixo (76,750% - ver tabela 3). Entretanto, quando se trata no subindicador II 

[Taxa de domicílios que tem acesso ao esgotamento sanitário (25,800% - ver tabela 3)] 

percebe-se uma diminuição acentuada no valor do deste subindicador com relação aos outros 

dois. Calijuri et al. (2009) investigaram os indicadores de saúde ambiental e de saneamento 

em munícipio de Tucuruí, Estado do Pará, no Norte do Brasil e encontraram valores de 70% 

da população com acesso ao abastecimento de água, 54% dos domicílios contemplados com 

serviço de coleta de resíduos sólidos e apenas 3% dos domicílios com os esgotos domésticos 

coletados. Apesar dos resultados obtidos para os subindicadores I e III serem melhores que os 

de Calijuri et al. (2009), ainda assim constata-se fragilidade no subindicador II.  

É oportuno destacar que a situação se agrava ou é corroborada em virtude de, 

dentre os seis municípios investigados apenas Mossoró-RN possuir uma secretaria exclusiva 

de meio ambiente (CARVALHO; KELTING; SILVA, 2011), fazendo com que esta temática 

não seja prioridade nas discussões locais. Por outro lado, ao investigaram quais municípios 

possuem Agenda 21 local, os autores constataram que nenhum município pertencente ao 

baixo curso possui tal instrumento. A partir de tal fato, infere-se que a ausência dessas 

políticas públicas ambientais nos municípios investigados contribui para a insustentabilidade 

da dimensão ambiental.  

No que tange à dimensão social, verifica-se que os subindicadores IV (Taxa de 

Mortalidade Infantil – 10,915% –  ver tabela 3), V (Taxa de analfabetismo da população de 15 

anos ou mais de idade  – 21,897% –  ver tabela 3) e VI (Taxa de Crescimento da População  –

– 1,930% –  ver tabela 3), apresentam os menores níveis de todos (Figura 02). Fernandes e 

Barbosa (2011) aplicaram os Indicadores Socioeconômicos e Ambientais no Modelo DPSIR 

(Força Motriz / Pressão / Estado/Impacto/Resposta) em municípios de Influências da 

Desertificação no Ceará (Crato e Barbalha) e Piauí (Araripina e Marcolândia) e constataram 
uma expressiva evolução na redução da mortalidade infantil em menores de 1 (um) ano de idade, 

realidade esta que não reflete a dos municípios do baixo curso da BHRAM/RN, que encontram na 

dimensão social sua maior vulnerabilidade.  

Ao avaliarem a sustentabilidade de uma bacia hidrográfica através da matriz 

Pressão-Estado-Resposta da OECD (2003) Chaves e Alipaz (2007); Catano et al. (2009) e 

Córtes et al. (2012) também constataram que a dimensão ambiental comportou-se de maneira 

similar, situando em estágio intermediário em comparação com outras dimensões. Entretanto 

Kronemberger et al. (2008) ao analisarem o desenvolvimento sustentável no Brasil a partir da 

aplicação do barômetro da sustentabilidade constataram que o Brasil tem condição quase 

insustentável e apresenta melhor desempenho nos aspectos sociais do que nos ambientais. A 

avaliação em escala local realizada no baixo curso da BHRAM/RN e a dimensão continental 

do Brasil pode ser a causa da discrepância dos resultados, pois foram utilizadas unidades 

geográficas de análises diferentes. 
 

 

CONCLUSÃO 

A metodologia de CALORIO (1997) foi uma ferramenta útil na avaliação dos 
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indicadores sustentabilidade dos municípios do baixo curso da BHRAM/RN, já que permitiu 

identificar e comparar a situação das diferentes dimensões analisadas. A representação gráfica 

do IS da área permitiu uma análise rápida e abrangente, através de nove subindicadores.  

Verificou-se na área estudada desta bacia hidrográfica que existe uma 

concentração dos melhores índices na dimensão econômica, enquanto a dimensão social ainda 

possui valores bastante inferiores. A dimensão ambiental encontra-se numa situação 

intermediária em relação às outras duas.  

É possível constatar que em todas as três dimensões existem diferenças 

significativas dos seus subindicadores, ocasionando assim uma interdependência para análise 

dos fatores que impulsionaram a variabilidade dos resultados, com a finalidade de conhecer as 

potencialidades e fragilidades da área investigada. 

A determinação e visualização do IS de uma bacia hidrográfica em gráfico de 

radar constitui uma metodologia simples e financeiramente viável para se avaliar o nível de 

sustentabilidade de uma área geográfica e acompanhar a sua evolução no decorrer do tempo. 

Pode auxiliar na tomada de decisões dentre de processos de planejamento e gestão de bacias 

hidrográficas para gestores, pesquisadores e usuários da água. 

Diante desses resultados, fica evidente a necessidade de investimento com 

urgência em programas sociais e de infraestrutura de saneamento ambiental, além da 

definição de um planejamento estratégico para efetivação de políticas públicas.  
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“A tarefa não é tanto ver aquilo que ninguém viu, mas pensar o que ninguém ainda pensou 

sobre aquilo que todo mundo vê.” (Arthur Schopenhauer).  
 

¹- Artigo publicado no periódico Sustentabilidade em Debate. ISSN (2177-7675). Avaliação na Área Ciências 

Ambientais Qualis 2014 (B1). Normas da Revista (Anexo 02). 
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Resumo – Este artigo tem por objetivo descrever as condições socioeconômicas e 
ambientais das comunidades rurais do campo petrolífero Canto do Amaro. Os 
procedimentos metodológicos utilizados foram: realização de pré-teste; aplicação de 
questionário pelo método de survey; análise estatística descritiva pelo software 
SPSS. Constatou-se que apesar da importância da região analisada, a população 
encontra-se em um cenário de grandes restrições socioeconômicas. Observou-se 
também uma acentuada deficiência dos componentes de saneamento ambiental das 
comunidades rurais investigadas. Verificou-se com base na percepção ambiental 
dos moradores questionados que os principais problemas da área são: 
abastecimento de água; falta de coleta de lixo; falta de esgotamento sanitário; 
poluição sonora; desmatamento; desperdício de água; desemprego; violência; 
pavimentação; falta de escola; iluminação pública e energia elétrica. Portanto, para 
atenuar a referida problemática torna-se necessário é imprescindível investir no 
desenvolvimento sustentável e includente para não se ter uma sociedade de anomia 
e valores enfraquecidos.  
 
Palavras-Chave: Percepção Ambiental. Indústria do Petróleo. Desenvolvimento 
Sustentável.  
 
Abstract – This article aims to describe the socioeconomic and environmental 
conditions of rural communities near the oilfield Canto do Amaro. The methodological 
procedures used were conducting pre-test; application of the questionnaire survey 
method and; Descriptive statistical analysis by SPSS software. It was found that 
despite the importance of the analyzed region is in a scenario of great socio-
economic constraints. There was also a marked deficiency of environmental 
sanitation components of rural communities investigated. It is based on 
environmental awareness of the residents asked that the main area of the problems 
are: water supply; lack of garbage collection; lack of sanitation; noise pollution; 
deforestation; waste of water; unemployment; violence; paving; lack of school; Public 
lighting and electricity. So to alleviate that problem becomes necessary is essential to 
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invest in sustainable and inclusive development not to have a society of anomie and 
weak values. 
 
Keywords: Environmental Perception; Oil industry. Sustainable Development. 
 
 

1. INTRODUÇÃO  

Na região do Oeste do Estado do Rio Grande do Norte, localiza-se a 

Bacia Hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró/RN - BHRAM/RN, que ocupa uma área de 

14.276 km² (26,8% do território estadual), sendo composta por quatro unidades: alto 

curso, médio curso superior, médio curso inferior e, baixo curso (SEMARH, 2015). 

No baixo curso da BHRAM/RN encontra-se uma região estuarina de 

potencial econômico, que possibilitou o estabelecimento de comunidades e o 

desenvolvimento de atividades produtivas, relacionadas com exploração de petróleo 

e gás, mineração de areia e calcário, atividade salineira, comércio e serviços, 

urbanização, tráfego de veículos, transporte de cargas, construção civil, turismo e 

hotelaria, fruticultura irrigada, carcinicultura, pesca, pecuária e energia eólica.  

Ainda no baixo curso dessa bacia, localiza-se o Campo Petrolífero Canto 

do Amaro – CPCA, região de maior produção nacional de petróleo em terra, 

composta por 1.109 poços de petróleo e/ou gás (PORTAL BRASIL, 2014) numa 

infraestrutura de exploração, perfuração e produção. Apesar dessa dinâmica 

econômica, essa área encontra-se com riscos e vulnerabilidades socioambientais 

através dos aspectos e impactos ambientais na geração de emissões atmosféricas, 

resíduos sólidos e semissólidos, efluentes líquidos e, ruídos; poluição hídrica, 

terrestre, sonora, atmosférica e visual; supressão vegetal; processos erosivos; 

interferência na flora e fauna; alteração nos ecossistemas e na dinâmica de uso do 

solo; riscos à saúde dos trabalhadores; pressão nas comunidades locais; 

interferências nas atividades tradicionais e; pressão nos serviços públicos.  

A problemática do CPCA vem sendo debatida por Cunha e Baeninger 

(2000), Barbosa, Souza Neto e Silva Filho (2007), Oliveira e Santos (2007), Costa 

Filho, Barbosa e Petta (2008), Costa Filho et al. (2009), Costa Filho, Barbosa e Petta 

(2010), IBGE (2010), Santos (2009), Medeiros, Cunha e Almeida (2011), Correia e 

Jerônimo (2012), Petta e Campos (2013), Meneses e Paula (2014) e, Oliveira e 

Jerônimo (2014). No entanto, estes estudos não abordaram as condições 

socioeconômicas e ambientais da população das comunidades rurais da região.  
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Os reflexos da exploração do petróleo em núcleos habitacionais poderão 

ser entendidos através da percepção ambiental, pois trata de uma tomada de 

consciência e compreensão pelo homem do ambiente no sentido mais amplo, 

envolvendo bem mais que uma percepção sensorial individual, como a visão ou 

audição (WHYTE, 1978).  A percepção ambiental pode ser utilizada como 

instrumento em defesa do meio ambiente que visa reaproximar o homem da 

natureza, possibilitando uma melhora na qualidade de vida, despertando o respeito e 

uma maior responsabilidade desses indivíduos com o meio que os cerca 

(FERNANDES & PELISSARIA, 2003). 

A percepção ambiental vem sendo usada para analisar os aspectos de 

saneamento ambiental em comunidades rurais em estudos de Heller (1997); Jalan e 

Ravaillon (2003); Wright et al. (2004); Hernández et al. (2007); Al-Shayah e 

Mahmoud (2008); Souza e Leite (2008); Besen et al. (2010); Hosoi (2011); Costa et 

al. (2014); COOPERVIDA (2014) e; Vicq e Leite (2014).  

No Brasil, a utilização da percepção ambiental vem ocorrendo sob 

diversos prismas no que se referem influências das pressões das atividades 

produtivas humanas aos meios físico, biótico e antrópico. Mencionam-se estudos 

realizados em energia eólica (Moreira, Vidal, Viana e Oliveira, 2013), no turismo 

(Lima e Lopes, 2014), na agricultura (Américo, Carvalho, Gonzaga, Lima e Araújo, 

2012), na pesca (Barreto, Daltro, Silva e Bernardes, 2014), em navegação (Holanda 

et al., 2011), na produção de amianto (Moniz, Castro e Peres, 2011), no cultivo de 

tabaco (Riquinho e Hennington, 2014), em hidrelétrica (Candiani, Pentearo, 

Cendretti, Santos e Biondi, 2013), em barragem de água (Arcaro e Gonçalves, 2012) 

e em celulose (Corona e Silva, 2010). Entretanto, ainda não aplicou essa ferramenta 

com população das áreas de influência da exploração de petróleo e gás.  

A percepção dos principais problemas em áreas de exploração de 

petróleo e gás no mundo vem sendo discutida em estudos de Forbes et al. (2009), 

Idemudia (2009), Theodori (2009) Cruz (2010), Akpomuvie, Orhioghene e Benedict 

(2011), Colborn et al. (2011), Dallmann et al. (2011), Odoemene (2011), Abbas e 

Fasona (2012), Janjua et al. (2012), D’Andrea e Reddy (2013), Al-Qahtani (2014), 

Ekanem, Nwachukwu e Etuk (2014) e, Idemudia (2014). Em função dos resultados 

dos estudos citados e da multiplicidade e intensidade das atividades econômicas 

realizadas na área do CPCA/RN, tornam-se primordiais estudos sobre a percepção 

ambiental dos moradores das comunidades rurais aí existentes.  
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Este trabalho objetiva investigar as condições socioeconômicas e 

ambientais das comunidades rurais próximas ao CPCA/RN. Para isso elencou-se os 

objetivos específicos: descrever o perfil socioeconômico dos moradores da área 

investigada; mencionar as condições de saneamento ambiental da região estudada; 

apontar os problemas do local investigado a partir da visão da população.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1. Delimitação e caracterização da área de estudo 

No baixo curso da BHRAM/RN, localiza-se o CPCA/RN, que vem sendo 

explorado desde 1986, com uma reserva de 116 milhões de barris de óleo, numa 

área de aproximadamente 362,791 km² (ANP, 2009). 

O CPCA/RN é a maior região de produção nacional de petróleo em terra, 

no ano de 2014 vem operando com 1.109 poços de petróleo e/ou gás (PORTAL 

BRASIL, 2014) em uma infraestrutura de exploração, perfuração e produção de 

petróleo e gás situada em comunidades rurais dos municípios de Mossoró e Areia 

Branca. No município de Mossoró estão Piquiri I (24 M 706901 9451925), Piquiri II 

(24 M 702513 9438926), Sussuarana (24 M 681313 9423802), Passagem de Pedra 

(24 M 690237 9429644), Carmo (24 M 695490 9425198) e Melancias (24 M 693187 

9423071); as comunidades no município de Areia Branca são Serra Vermelha (24 M 

704645 9440764), Garavelo I, II, III e IV  (24 M 709561 9445306), Freire (24 M 

709622 9445363), Reforma I, II e III (24 M 703521 9439802) e Canto do Amaro (24 

M 710153 9447466) (FIGURA 01). 
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Figura 01 – Localização da área de estudo 

 

2.2. Procedimentos Teóricos e Metodológicos 

A pesquisa classifica-se conforme sua finalidade em descritiva (descreve 

as características de dada população ou fenômeno em estudo) e exploratória (torna 

o problema mais explícito). Quanto aos meios utilizados, enquadra-se como 

bibliográfica e de campo, através de estudo de percepção ambienta (GIL, 2006).   

A percepção ambiental é fundamental para que possamos compreender 

melhor as inter-relações entre o homem e o ambiente no qual vive, as expectativas, 

satisfações e insatisfações, valores e condutas, como cada indivíduo percebe, reage 

e responde diferentemente frente às ações sobre o meio (MELAZO, 2005).  

A percepção ambiental sendo considerada uma ferramenta de 

sustentabilidade através da reaproximação do homem com a natureza foi utilizada 

para compreender as condições socioeconômicas e ambientais da população das 

comunidades rurais ao entorno do CPCA/RN, bem como identificar o reflexo da 

atividade petrolífera na qualidade de vida dos mesmos, através dos procedimentos: 

a) definição do instrumento de percepção ambiental, b) processo de amostragem, c) 

pesquisa de campo e, d) tratamento de dados.  

a) Instrumento de Percepção Ambiental  
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Adotou-se como instrumento de percepção ambiental um questionário 

semi-estruturado abordando os aspectos: perfil socioeconômico dos questionados: 

questões sobre a faixa etária, gênero, profissão, origem, escolaridade, renda e 

tempo de residência na comunidade; condições de saneamento ambiental das 

comunidades: abastecimento de água, drenagem, esgotamento sanitário, gestão de 

resíduos sólidos, saúde pública, controle de zoonoses, habitação e educação 

ambiental e sanitária (FUNASA, 2011); principais problemas da área de estudo.   

b) Processo de Amostragem 

No processo de amostragem, o procedimento se deu por meio sorteio, do 

total de 750 residências, usando como fonte de dados Unidade Básica de Saúde – 

UBS (2013) das comunidades rurais pertencentes à região do CPCA/RN.   

Segundo Bolfarine e Bussab (2005), o tamanho da amostra para uma 

população de 750 (N=750), com margem de erro de 5%, confiança de 95% e 

variabilidade máxima, foi:

 

 

Em que: 
N =Tamanho da população; 

Z∝/2 = é o valor crítico da distribuição de probabilidade normal (o Teorema 
do Limite Central é a base da Teoria de Amostragem, sendo na prática a 
determinação do intervalo de confiança. Para 90% de confiança, Z=1,645; para 95%, 
Z é igual a 1,96); 

E  = Margem de erro (para mais e para menos – em percentual) 
 

A amostragem definida foi de 254 questionários, distribuídos de forma 

proporcional entre as comunidades rurais investigadas (Tabela 01).  

Tabela 01 – Distribuição da amostragem de famílias questionadas por comunidades rurais nos 
município pertencente ao CPCA/RN, 2013. 

COMUNIDADE MUNICIPIO DOMÍCÍLIOS AMOSTRAGEM 

Serra Vermelha Areia Branca 100 34 

Garavelo Areia Branca 20 7 

Freire Areia Branca 30 10 

Reforma Areia Branca 100 34 

Canto do Amaro Areia Branca 70 24 

Piquiri I Mossoró 80 27 

Piquiri II Mossoró 80 27 

Sussuarana Mossoró 110 36 

Passagem de Pedra Mossoró 80 27 

Carmo Mossoró 40 14 

Melancias Mossoró 40 14 

TOTAL 750 254 
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c) Pesquisa de Campo 

A obtenção dos dados em campo iniciou-se com a aplicação do pré-teste 

da pesquisa, no qual foram aplicados 25 questionários (10% da amostra total) no 

mês de janeiro de 2014. Durante essa fase, não existiu recusa, sendo executada de 

forma ágil. A análise do pré-teste possibilitou o ajuste das perguntas, variáveis, 

alternativas, respostas e a definição da logística, custos, horário e tempo.  

Depois ocorreu o survey, entre fevereiro e julho de 2014, com aplicação 

dos questionários nas comunidades rurais de Areia Branca e nas de Mossoró. A 

escolha pelo método de survey deve-se ao fato de permitir enunciados descritivos, 

explicativos e exploratórios sobre uma população, isto é, descobrir a distribuição de 

certos traços e atributos com uma amostra dessa população (BABBIE, 2001).  

e) Tratamento de Dados 

Ao final da realização da pesquisa de campo, os dados foram checados e 

inseridos no banco de dados no Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 

versão 16.0, software estatístico utilizado para montagem, processamento e análise 

descritiva.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1. PERFIL SOCIOAMBIENTAL DOS MORADORES DAS COMUNIDADES 

RURAIS EM ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO CPCA/RN  

A maior parcela da população tem uma faixa etária entre 25 a 29 anos 

(13,4%), enquanto que com o menor percentual estão os que apresentam acima de 

70 anos, com 2,80% (TABELA 02). As pessoas idosas (acima de 60 anos) 

representam 13,1% da população local, o que a caracteriza como envelhecida 

quando comparada à realidade brasileira de 11,0%, conforme IBGE (2010). A maior 

participação dos idosos na população total, ou seja, o envelhecimento populacional 

deve-se a combinação de elevação da expectativa de vida e redução da taxa de 

fecundidade (COSTANZI E ANSILIERO, 2009).  

Tabela 02 – Faixa etária dos moradores das comunidades rurais do CPCA/RN, 2014. 

Faixa Etária População do CPCA/RN ¹ Brasil ² 

Até 19 anos 5,90% 33,10% 

20 a 24 anos 4,40% 9,00% 

25 a 29 anos 13,40% 8,90% 

30 a 34 anos 12,50% 8,20% 
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35 a 39 anos 11,30% 7,20% 

40 a 44 anos 10,90% 6,80% 

45 a 49 anos 10,90% 6,20% 

50 a 54 anos 8,80% 5,30% 

55 a 59 anos 8,80% 4,30% 

60 a 64 anos 5,90% 3,40% 

65 a 69 anos 4,40% 2,60% 

Acima de 70 anos 2,80% 5,00% 

Total 100,00% 100,00% 

¹ - Dados obtidos nesta pesquisa. ² - IBGE (2010). 
 

O perfil do gênero dos moradores apresentou discrepância quando 

confrontado com o contexto brasileiro. Obtiveram neste estudo dados de 37,20% 

para masculino e 62,80% para feminino; enquanto a população brasileira encontra-

se dividida ente 51,0% de mulheres e 49,0% de homens (IBGE, 2010). Infere-se que 

a realidade encontrada ocorre devido às mulheres permanecerem mais tempo em 

suas residências do que os homens e estarem disponíveis no horário da entrevista.  

A origem da população é praticamente exclusiva da região, já que 92,20% 

afirmaram que são do Rio Grande do Norte. Entretanto, ainda observou-se presença 

de pessoas de outros estados: Paraíba (5,30%), Ceará (1,60%), Minas Gerais 

(0,30%), Rio de Janeiro (0,30%) e São Paulo (0,30%). Tal fenômeno pode ser 

explicado pelo fato de na região Nordeste terem acontecido alguns deslocamentos 

populacionais internos com papel de absorção migratória regional para outros 

estados, com destaque para o Rio Grande do Norte, Sergipe e Bahia e Ceará 

(CUNHA E BAENINGER, 2000). Ainda é possível inferir que a instalação dos 

Projetos de Assentamentos – PA nos municípios de Areia Branca/RN e Mossoró/RN 

contribuíram para inicio de um ciclo migratório na região.  

O tempo de permanência em uma região influencia a identificação das 

pessoas com o ambiente na qual estão inseridas. Na área de estudo observa-se um 

quadro de fixação de residência consolidado, tendo em vista que aproximadamente 

75,00% estão na área há mais de 10 anos (25,30% entre 10 a 20 anos, 24,10% 

entre 20 a 30 anos e 25,00% há mais de 30 anos), enquanto que os residentes com 

período de moradia recente são 25,00% (5,30% até 1 ano, 12,20% entre 2 a 5 anos 

e, 7,8% entre 6 a 10 anos). Resultados semelhantes foram obtidos por Abbas e 

Fasona (2012) ao investigarem a influência da atividade petrolífera na região do 

Delta do Níger, na Nigéria, já que identificaram que 75,57% vivem nessa área há 

mais de 10 anos. O maior envolvimento com o lugar ocorre com nativos e com 
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pessoas com maior tempo de permanência, mesmo ainda não sendo possível, 

determinar um mínimo de tempo de envolvimento (HERNÁDEZ ET AL, 2007).  

A escolaridade formal é fundamental para inserção no mercado de 

trabalho, principalmente em processos produtivos modernos que exigem mão de 

obra especializada. Na área de estudo observou-se uma população com baixo 

índice de escolaridade: 12,40% (ensino fundamental completo), 42,80% (ensino 

fundamental incompleto), 8,40% (alfabetizadas) e, 4,40% (não são alfabetizadas) 

(FIGURA 02). Tal situação merece atenção ainda mais quando comparados com os 

resultados obtidos por Abbas e Fasona (2012) ao investigarem as condições 

socioeconômicas da população do Delta do Níger na Nigéria, já que encontram nível 

de escolaridade de ensino superior para 28,20% da população.  

 
Figura 02 – Escolaridade dos moradores das comunidades do CPCA/RN, 2014. 

 

Quando indagados se trabalham, 37,20% dos moradores questionados 

mencionam que sim, enquanto 62,80% apontam que não. Tal situação pode ser 

explicada devido ao baixo nível de escolaridade da população e, principalmente 

devido ao fato de a atividade econômica predominante na área (setor petrolífero) 

exigir uma mão de obra qualificada.  

Apesar dos circuitos produtivos (de extração de sal e petróleo e a 

produção de frutas tropicais) provocarem impactos na economia urbana de Mossoró 

(SANTOS, 2009), observa-se que nas comunidades rurais do CPCA/RN ainda não 

existe uma integração da população local com a indústria do petróleo, já que apenas 

1,70% trabalham nesse setor econômico (FIGURA 03). Corroborando tal resultado, 

Abbas e Fasona (2012) apontaram que no Delta do Níger, Nigéria, as ocupações 
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que prevalecem são: pesca (28,17%); agricultura (25,90%); serviços públicos 

(20,00%); comércio (14,10%); vinícolas (8,30%) e, outros (3,60%). Infere-se que a 

inserção profissional na atividade petrolífera ocorre com a população do centro 

urbano, tornando a população rural marginalizada quanto acesso ao emprego.  

 
Figura 03 – Profissão dos moradores das comunidades do CPCA/RN, 2014. 

 

O cenário de baixo nível de escolaridade, maior parcela da população 

com ocupações informais e baixo índice de pessoas que trabalham reflete 

diretamente nos rendimentos familiares. Os resultados obtidos mostram população 

com vulnerabilidade econômica: 49,10% (até 1 Salário Mínimo – SM), 30,30% (mais 

de 1 e até 2 S.M.), 1,60% (mais de 2 e até 4 S.M.), 0,60% (mais de 4 S.M.), 17,80% 

(não apresentam renda) e, 0,60% (não responderam). Abbas e Fasona (2012) 

ratificam estes dados ao enfatizarem que 79,10% da população do Delta do Níger, 

Nigéria vivem com menos de 150 dólares por mês. Diante desse quadro deduz-se 

que, apesar do dinamismo econômico oportunizado pela indústria petrolífera, a 

distribuição de renda ocorre de forma centralizada, onde os residentes das 

comunidades rurais de áreas de exploração de petróleo também estão sujeitos a 

ficarem afastados dessa ascensão econômica.  

O cenário de vulnerabilidade econômica de comunidades em áreas de 

exploração de petróleo e gás torna-se mais agravante devido ao fato de, além de 

não ser oportunizada a inserção da população local na cadeia produtiva, a indústria 

petrolífera causa intervenção nas atividades econômicas tradicionais. Mendes 

(2012) constatou que no Campo de Petróleo de Carmópolis/SE que os territórios 
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petrolíferos são invasivos e excludentes, sobrepõem ao espaço cultivo do gado, 

desaparecendo atividades econômicas tradicionais. Cruz (2010) identificou 

interferência nas atividades de agricultura, pesca e extrativismo por causa do 

Gasoduto Coari-Manaus – PGCM em comunidades rurais amazônicas. Essa linha 

de pensamento é corroborada por Forbes et al. (2009) ao concluirem que 

comunidades indígenas na Rússia são afetadas por atividades petrolíferas devido a 

perda de seus modos tradicionais de subsistências. O derramamento de óleo e 

queima de gás também afetam os modos de sobrevivência de comunidades 

tradicionais no Delta do Níger, Nigéria; Akpomuvie, Orhioghene e Benedict (2011) e 

Odoemene (2011), respectivamente, identificaram que as atividades econômicas 

(pesca, navegação e agricultura) são afetadas e até mesmo interrompidas e, a 

exploração desse recurso ameaça o sistema de suporte de vida (terra). Dallmann et 

al. (2011) também identificaram que atividades tradicionais (criação de renas, pesca 

e caça) na Sibéria, Rússia são afetadas pelos impactos da expoloração de petróleo 

e gás. Que seja de nosso conhecimento, inexistem na área do CPCA/RN ações da 

indústria petrolifera para incentivar o arranjo produtivo das comunidades, carecendo 

de dados que confirmem se há intervenção industrial nas ocupações da população.  

 

3.2. ASPECTOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS 

EM ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO CPCA/RN  

O abastecimento de água é fundamental para qualidade da saúde 

humana. Em comunidades rurais nas áreas de influências do CPCA/RN constatou-

se um sistema de composição variada, sendo para beber: carro pipa (44,06%), poço 

(27,81%) e água mineral (23,13%); para limpeza de frutas e legumes: carro pipa 

(61,55%) e poço (36,55%); para limpeza de utensílios de manipulação de alimentos: 

carro pipa (61,25%) e poço (36,55%) (TABELA 03). Essa situação merece destaque, 

tendo em vista que é freqüentemente observada qualidade microbiológica da água 

reduzida no local de consumo quando comparado com a fonte, apresentando 

possivelmente contaminação na coleta, transporte, armazenamento e extração da 

água (WRIGHT ET AL., 2004; VARGHESE, 2004). Aliado a estes fatores Jalan e 

Ravaillon (2003) prevêem a importância de um sistema de água encanada na 

redução de diarréia em crianças. Diante desse quadro, são notórios os riscos à 

saúde da população das comunidades investigadas, principalmente em virtude da 

inexistência de uma padronização no sistema de abastecimento de água potável.  
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Tabela 03 – Sistema de abastecimento de água das comunidades do CPCA/RN, 2014. 

TIPOS DE 
USOS 

FONTES DE ÁGUA 

CAERN POÇO 
CARRO 

PIPA 

CAERN E 
CARRO 

PIPA 

POÇO E 
CARRO 

PIPA 

ÁGUA 
MINERAL 

OUTROS 

Beber 0,31% 27,81% 44,06% 0,94% 0,94% 23,13% 2,81% 

Limpeza de 
frutas e 
legumes 

0,63% 36,25% 61,55% - 0,63% - 0,94% 

Limpeza de 
utensílios 

0,63% 36,55% 61,25% - 0,63% - 0,94% 

 

A situação torna-se mais preocupante quando investigada a forma de 

tratamento de água utilizada no sistema de abastecimento de água das 

comunidades pesquisadas, já que os maiores valores foram para utilização da água 

sem tratamento em todos os tipos de usos: água para beber (42,2%), limpeza de 

frutas e legumes (78,4%) e, limpeza de utensílios de manipulação de alimentos 

(81,25%) (TABELA 04). A consolidação desse cenário se deu possivelmente devido 

à deficiência na sensibilização da importância da qualidade da água para saúde 

humana. 

Tabela 04 – Sistema de tratamento de água das comunidades do CPCA/RN, 2014. 

TIPOS 
DE 

USOS 

FORMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS 

SEM 
TRATAMENTO 

TRATAMENTO 
COM FILTRO 

TRATAMENTO 
POR 

FERVURA 

TRATAMENTO 
COM CLORO 

ÁGUA 
MINERAL 

OUTROS 

Beber 42,2% 26,6% 1,9% 6,6% 22,2% 0,5% 

Limpeza 
de frutas 

e 
legumes 

78,4% 10,0% 2,2% 7,2% - 2,2% 

Limpeza 
de 

utensílios 
81,25% 10,0% 2,81% 5,63% - 0,31% 

 
Na percepção dos moradores os problemas do abastecimento de água 

das comunidades analisadas também se estendem para aspectos quantitativos: 

pouca água (29,35%); freqüência irregular (66,30%) e; pouca água e freqüência 

irregular (4,35%). Apesar das deficiências identificadas, a população avalia 

positivamente este serviço, com valores de: ótimo (3,4%), bom (49,7%), regular 

(31,9%), ruim (10,3%) e, péssimo (4,7%). Este evento ocorre em virtude do acesso 

recente a utilização da água, fazendo com que a população mesmo reconhecendo 

limitações, considere satisfatória a disponibilidade hídrica quando comparada com o 

passado.  

Diante dos problemas da oferta de água nas comunidades rurais 

investigadas, pode-se inferir que existe um comprometimento na qualidade de vida 
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da população local. Heller (1997) destaca que o padrão de qualidade de vida de uma 

população está diretamente relacionado à disponibilidade e qualidade de sua água, 

sendo esta o recurso natural mais crítico à saúde humana e mais susceptível a 

impor limites ao desenvolvimento.  

A drenagem de águas pluviais foi o aspecto de saneamento ambiental 

que apresentou menos relevância, em virtude da maioria da população não 

reconhecer este componente como incômodo, através da avaliação: 4,69% (não 

souberam responder), 60,63% (não representa problemas), 34,06% (problemas com 

alagamentos) e, 0,63% (fica alagado, mas sem problemas). Tal situação deve-se, 

provavelmente, à permeabilidade dos solos da área na qual se encontram as 

comunidades rurais da área analisada, Costa Filho, Barbosa e Petta (2010) 

investigando a capacidade da textura dos solos do CPCA/RN influenciar na 

infiltração, adsorção e percolação dos fluidos constataram que a maioria dos solos 

tem alta porcentagem de areia, ou seja, alta permeabilidade.  

Os esgotos não coletados causam prejuízos socioambientais em 

comunidades rurais ao redor do mundo, sobretudo nos países em desenvolvimento 

(AL-SHAYAH E MAHMOUD, 2008; MOUSSAVI ET AL., 2010). A realidade das 

áreas investigadas no CPCA não difere, já que os moradores questionados 

apontaram que seus efluentes são despejados de maneira inadequada, com os 

destinos: 37,81% (fossa e solo), 28,13% (fossa), 25,31% (solo), 4,38% (fossa, solo e 

plantas), 2,81% (plantas), 0,94% (solo e plantas) e, 0,63% (outros).   

Apesar de situação desconfortável, a população das comunidades 

analisadas considera importante a instalação de um sistema de tratamento de 

efluentes domésticos, com avaliação: 33,13% (muito importante), 61,56% 

(importante), 2,50% (tanto faz) e, 2,81% (preferem que resolvam outros problemas). 

O desafio do saneamento brasileiro é desenvolver programas de saneamento em 

comunidades isoladas que exigem soluções independentes e estratégias 

diferenciadas que respeitem a identidade natural e social do lugar (HOSOI, 2011). 

Dentre estas ações, merece destaque, instalação de fossas sépticas (Vicq e Leite, 

2014), utilização de esgoto doméstico tratado para fins agrícolas (Souza e Leite, 

2008) e, a aplicação de esgoto doméstico como fertilizantes para produção de 

alimento (Costa et al., 2014).  

A gestão de resíduos sólidos nas comunidades rurais próximas ao 

CPCA/RN apresenta inúmeras deficiências, principalmente no que diz respeito à 
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forma de tratamento e o seu destino final, distribuído da seguinte maneira: 45,89% - 

coletados pela prefeitura, 42,44% - queimados, 5,84% - enterrados, 5,04% - 

disponibilizados em terrenos baldios, 0,53% -reciclados e 0,27% - coletados de 

forma seletiva. A disposição inadequada dos resíduos sólidos causa impactos 

socioambientais, tais como degradação do solo, comprometimento dos corpos 

d'água e mananciais, intensificação de enchentes, contribuição para a poluição do ar 

e proliferação de vetores de importância sanitária e catação em condições 

insalubres (BESEN ET AL., 2010). 

As condições de habitação comprometem a qualidade de vida da 

população, razão pela qual avaliou-se a condição das residências dos moradores 

questionados. Os resultados mostram que 77,19% das residências são próprias e 

quitadas, 10,94% próprias e ainda em pagamento, 5,00% são emprestadas, 4,38% 

pertencem ao INCRA e 2,50% são alugadas.  

A estrutura de residência é um importante aspecto de salubridade 

ambiental, tendo em vista que pode ser um local de proliferação de vetores de 

doenças. Nesta pesquisa identificou-se que 95,62% são do tipo de alvenaria, 

enquanto 4,38% ainda são de taipas. O tipo de cobertura predominante é telha 

(93,44%) e laje (6,56%). O piso teve predominância de cimento (73,12%), cerâmica 

(25,94%) e barro (0,94%) (TABELA 05).  

Tabela 05 – Estrutura das residências das comunidades do CPCA/RN, 2014. 

ASPECTOS CARACTERÍSTICAS 

TIPO DE 
CONSTRUÇÃO 

ALVENARIA TAIPA MADEIRA 

95,62% 4,38% 0,00 

TIPO DE 
COBERTURA 

TELHA LAJE LONA 

93,44% 6,56% 0,00 

TIPO DE PISO 
CIMENTO CERÂMICA BARRO 

73,12% 25,94% 0,94% 

 

Diante das condições de saneamento ambiental da área de estudo 

investigou-se a freqüência da existência de vetores de doenças nas residências: 

roedores e morcegos nunca estão presentes em 41,56% e 39,38% das casas, 

respectivamente; baratas e formigas ocorrem de forma regular em 38,44% e 36,56% 

das casas, respectivamente (TABELA 06).  

Tabela 06 – Freqüência de vetores de doenças nas residências da área do CPCA/RN, 2014. 

VETOR 

FREQUÊNCIA 

NUNCA 
QUASE 
NUNCA 

REGULAR 
COM 

FREQUÊNCIA 
COM MUITA 

FREQUÊNCIA 

ROEDORES 41,56% 33,44% 22,19% 2,50% 0,31% 

MORCEGOS 39,38% 23,75% 27,80% 8,13% 0,94% 

BARATAS 16,25% 25,31% 38,44% 19,06% 0,94% 

FORMIGAS 6,25% 11,88% 36,55% 36,88% 8,44% 
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A freqüência de forma regular de vetores de doenças na região torna-se 

um cenário propício para proliferação de doenças transmitidas por esses elementos. 

Assim, investigou-se que a existência de doenças relacionadas com a ausência de 

controle de zoonoses nas residências dos moradores. A maioria dos questionados 

(93,44%) mencionaram que nunca tiveram nenhuma doença, tendo sido citados 

também leptospirose (2,19%), toxoplasmose (1,88%), raiva (1,56%) e calazar 

(0,94%).  O baixo índice destas doenças deve-se ao controle de zoonoses: 85,94% 

dos questionados mencionaram existência dessas ações, 12,19% apontaram que 

não e; 1,88% não sabiam.  

A localização das comunidades rurais estudadas próximas de uma área 

de exploração de petróleo e gás aliada com as fragilidades do saneamento 

ambiental tem potencial para refletir efeitos adversos na saúde da população local. 

Nesta perspectiva, indagaram-se quais as doenças dos moradores questionados. As 

mais citadas foram gripe (27,7%), dor de cabeça (24,6%), pressão (12,0%), diarreia 

(10,5%), doenças respiratórias (3,9%) e coluna (3,9%) (FIGURA 04).  

 

 
Figura 04 – Doenças citadas pelos moradores questionados das comunidades do CPCA/RN, 2014. 
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Apesar de não constatar ainda nenhuma doença relacionada diretamente 

com atividade petrolífera, esse aspecto merece atenção, já que em outras áreas 

identificaram a proliferação de doenças a partir da exploração de petróleo e gás. No 

Delta do Níger, Nigéria Akpomuvie, Orhioghene e Benedict (2011) mostraram que 

nessa região existe uma tendência emergente de doenças cancerígenas devido à 

exposição das pessoas aos elementos radioativos da queima do gás e, começam a 

desenvolver sintomas de doenças respiratórias brônquicas. Na costa da Louisiana, 

EUA D’Andrea e Reddy (2013) indicam que a exposição humana para 

derramamento de óleo no Golfo do México tem um potencial de induzir tanto 

toxicidade hepática quanto hematológica. No Paquistão Janjua et al. (2012) também 

encontraram efeitos adversos na saúde em envolvidos em operações de limpezas 

de derramamento de óleo, como disfunção crónica respiratória, anomalias 

cromossômicas,  ansiedade, angústia, depressão e cânceres (leucemia e linfomas).  

Para assegurar a salubridade ambiental de uma determinada comunidade 

é necessária a realização de projetos de educação ambiental e sanitária. Nas 

comunidades rurais investigadas a existência de tais ações vem sendo apontada por 

50,62% dos questionados, enquanto 49,38% relatam que não existem. A 

participação dos moradores nesses projetos torna a realidade agravante, já que 

40,62% responderam que participam, enquanto que 59,38% mencionaram que não 

participam. Tal situação pode ser explicada pela concentração das ações em 

comunidades rurais próximas dos perímetros urbanos, em virtude, sobretudo, da 

logística na implementação.  

Dentre as ações desenvolvidas nas comunidades rurais de influência do 

CPCA/RN são perceptíveis os projetos da Cooperativa de Assessoria e Serviços 

Múltiplos ao Desenvolvimento Rural – COOPERVIDA em parceria com Petróleo 

Brasileiro S.A. – PETROBRAS: acesso a água, geração de renda, autonomia 

familiar, agricultura familiar, sistemas de Produção Agroecológica Integrada e 

Sustentável – PAIS, produção de polpas de frutas no projeto de assentamento Serra 

Vermelha e comunidades Piquiri I e II (COOPERVIDA, 2014). O estabelecimento de 

ações de sustentabilidade em outras áreas de exploração de petróleo e gás no 

mundo ocorre há mais tempo e com maior freqüência. No Delta do Níger, Nigéria 

são desenvolvidos projetos de desenvolvimento sustentável no combate a pobreza 

incentivados pela Shell Petroleum Development Company – SPDC (EKANEM, 

NWACHUKWU E ETUK, 2014). Idemudia (2009; 2014) também relatam que são 
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desenvolvidas iniciativas de cidadania corporativa pelas multinacionais de petróleo 

no Delta do Níger, Nigéria. Na área de Jubail, Província Oriental da Arábia Saudita 

são desenvolvidos projetos de educação ambiental com ênfase na prevenção e 

controle de riscos ambientais com a comunidade local, tendo em vista que essa 

população se encontra em uma área susceptível a inúmeros danos (AL-QAHTANI, 

2014). Para o CPCA, analogamente, faz-se necessária à efetivação de ações que 

visem à sustentabilidade da área de exploração de petróleo e gás analisada, através 

da busca da eficácia econômica, social, e ambiental objetivando atender às 

necessidades e anseios da população atual, sem desconsiderar os das gerações 

futuras (MONTIBELLER FILHO, 2004). 

 

3.3. PERCEPÇÃO DOS MORADORES DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS DAS 

COMUNIDADES RURAIS EM ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO CPCA/RN  

Ao investigar se a atividade petrolífera interfere na vida dos moradores 

das comunidades rurais investigadas, 24,10% apontam que interferem, enquanto 

69,10% afirmaram que não tem nenhuma relação; 6,60% não souberam responder e 

0,30% não responderam.  

De uma lista de opções pré-definidas, os entrevistados foram convidados 

a apresentar três problemas a serem resolvidos com maior urgência no CPCA. A 

principal problemática apontada nas comunidades rurais do CPCA/RN é a saúde 

(24,4%). Em seguida vem os problemas com viés ambientais: abastecimento de 

água (19,5%), falta de coleta de lixo (14,1%), falta de esgotamento sanitário (8,5%), 

poluição sonora (1,7%), desmatamento (0,8%) e desperdício de água (0,8%).  

Outros problemas com urgência para serem solucionados são de cunho 

socioeconômico: desemprego (15,5%) e violência (0,8%). Por fim, deficiências na 

infraestrutura: pavimentação (6,8%), falta escola (3,0%), iluminação pública (2,5%) e 

energia elétrica (0,8%) (FIGURA 05).  
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Figura 05 – Principais problemas das comunidades do CPCA/RN, 2014. 

 
 

Estes problemas também se encontram presente em outras áreas de 

exploração de petróleo e gás de várias localidades. No município de Coari, estado 

de Amazonas, região Norte do Brasil, Almeida e Souza (2008) identificaram 

problemas relacionados com processos migratórios, através da fixação crescente e 

contínua nas periferias da cidade, em condições subumanas e insalubres. No Delta 

do Níger, Nigéria vários estudos apontam relatos da população sobre os efeitos da 

atividade petrolífera: degradação das terras vinculadas com derramamento de óleo e 

tubulações de oleodutos (Abbas e Fasona, 2012); derramamento de petróleo, 

queima de gás, queimadas, erosão, falta de coleta de lixo, proliferação de doenças 

através da água, migração, conflitos armados, corrupção e criminalidade 

(Akpomuvie, Orhioghene e Benedict, 2011); conflitos e confrontos inter e intra 

étnicos causados pela luta da posse de recursos (terra) e a partilha financeira a 

partir do petróleo (Odoemene, 2011); tráfico e crime (Theodori, 2009); impactos na 

saúde (Colborn et al., 2011). Al-Qahtani (2014) investigou os efeitos da indústria 

petroquímica ao meio ambiente na cidade de Jubail, Província de Oriental da Árabia 

Saudita, e identificou que os entrevistados apontam inúmeros perigos dessa 

atividade econômica: perda de vegetação, alterações climáticas, deslizamento de 

terra, inundações, condições meteorológicas extremas, perturbação das atividades 

econômicas e perda de ocupação para as pessoas que dependiam principalmente 

na agricultura. No Noroeste da Rússia a população investigada mencionou 
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problemas com poluição dos recursos hídricos, degradação das pastagens e 

descarte de resíduos (DALLMANNET ET AL., 2011).  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O CPCA/RN é responsável pela maior produção de petróleo e gás em 

terra no Brasil, através de 1.109 poços (PORTAL BRASIL, 2014) em uma 

infraestrutura de exploração, perfuração e produção de petróleo e gás, causando 

pressão socioeconômica e ambiental, pois se encontra próximo a zona costeira, 

estuário e comunidades tradicionais.  

Apesar da importância econômica, a região encontra-se em um cenário 

de restrições socioeconômicas, através de baixos índices de escolaridades, 

elevadas taxas de população sem vínculo empregatício, níveis inferiores de 

empregos formais, com a atividade petrolífera e reduzidos valores de rendimentos 

econômicos. 

Nas comunidades rurais investigadas identificaram-se essas deficiências 

nos componentes de saneamento ambiental: abastecimento de água em sua maioria 

ainda ocorre com carro pipa, sendo consumida sem tratamento prévio; inexistência 

de esgotamento sanitário, já que uma parcela representativa despeja os efluentes 

para fossa, solo e plantas e; gestão dos resíduos sólidos irregular, sendo coletados 

por serviço público nas comunidades de Mossoró e queimados, enterrados ou 

destinados no solo nas demais áreas.  

A percepção dos moradores, questionados sobre os principais problemas 

a serem solucionados com maior urgência na região, revela que estes estão 

relacionados com a saúde pública; com viés ambiental (abastecimento de água, falta 

de coleta de lixo, falta de esgotamento sanitário, poluição sonora, desmatamento e 

desperdício de água); de cunho socioeconômicos (desemprego e violência); e de 

âmbito estrutural (pavimentação, falta escola, iluminação pública, e energia elétrica).  

Diante desse contexto, é necessário investir em ações que contribuam 

para o desenvolvimento sustentável e includente da área de estudo, para minimizar 

os efeitos de uma sociedade de anomia e valores enfraquecidos, como em outras 

localidades de exploração de petróleo. Recomendam-se ainda estudos sobre a 

poluição industrial da atividade petrolífera, a qualidade dos compartimentos 

ambientais (água, solo, ar e biota) e saúde humana do CPCA/RN para determinar a 

correlação entre essas interfaces.  
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Resumo – Objetivou-se avaliar os teores de metais pesados no solo em vários ambientes do campo petrolífero 

Canto do Amaro, localizado no baixo curso do rio Apodi-Mossoró/RN/ Brasil. Foram coletadas 65 amostras de 

solo em diversos ambientes, incluindo locais de áreas naturais ou com mínima influência antrópica. A obtenção 

dos teores de Cd, Cu, Cr, Pb, Fe, Mn, Ni e Zn foi efetuada pelo método USEPA-3050B, sendo os extratos 

analisados por Espectrofotometria de Absorção Atômica-EAA. Os teores encontrados para Cu, Cr, Pb e Ni nos 

solos do CPCA foram inferiores aos valores de referência estipulados pela CETESB (2005) e os teores de 

prevenção estipulados pela Resolução do CONAMA 420/2009.  Os teores de Fe foram superiores aos valores de 

referência da qualidade para o Estado do Pernambuco, enquanto que o Mn foi inferior. A contaminação do 

solo ocorre de forma pontual com Cd, Fe e Zn.  

 

Palavras-Chave: Atividade Petrolífera; Poluição do Solo; Metais em Solos.  

 

Abstract – The objective of this work was assessing the levels of heavy metals in soil in many environments of 

Canto do Amaro oilfield, located in the lower course of the Apodi-Mossoró River /RN, Brazil. Sixty-five soil 

samples were collected in several environments, including natural areas or environments with minimal human 

influence. The contents of Cd, Cu, Cr, Pb, Fe, Mn, Ni, and Zn were obtained by the USEPA-3050B method, being 

the extracts analyzed by Atomic absorption spectrophotometry-EAA. The levels found for Cu, Cr, Pb and Ni in 

the soils of CPCA were below the reference values stipulated by CETESB (2005) and the levels of prevention 

established by CONAMA resolution 420/2009. The levels of Fe were higher than the values of reference of 

quality for the State of Pernambuco, while the Mn were inferior. Punctual oil contamination occurs with Cd, Fe 

and Zn.  

 

Keywords: Oil Activity; Soil pollution; Metals in soils. 

 

 

1 – INTRODUÇÃO  

O solo é um compartimento ambiental conforme sua qualidade pode ser utilizado para diversos 

fins, como na fixação e nutrição da vida vegetal; na fundação para construções, edificações, aterros e estradas; 

no armazenamento de combustíveis fósseis e recursos hídricos; na extração de materiais e minerais; no 

depósito final de resíduos sólidos, efluentes líquidos e emissões atmosféricas.  

Diante de vários tipos de usos este recurso natural pode ter sua qualidade ambiental alterada 

através processos de poluição natural, poluição urbana, poluição industrial e poluição agropastoril com o 

incremento de teores totais de metais pesados.  
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Estudos sobre qualidade do ambiente com influência industrial vêm sendo desenvolvidos nos 

últimos anos, principalmente porque estas atividades proporcionam acúmulo de elementos tóxicos no 

ambiente e aumentam o risco a saúde dos habitantes que vivem em torno de indústrias (BOSCO, VARRICA E 

DONGARRA, 2005; NADAL ET AL., 2007; YANG ET AL., 2004). 

À discussão sobre poluição do solo, precede a identificação dos valores de referência da 

qualidade para metais pesados em solos no Brasil e no mundo. Em nível estadual esta questão vem sendo 

abordada por CETESB (2005) em São Paulo; Licht et al. (2006) no Paraná; Hugen et al. (2013) em Santa 

Catarina; Payes et al. (2010) no Espírito Santo; Biondi et al. (2011) em Pernambuco; COPAM (2011) em Minas 

Gerais; Pierangeli et al. (2015) em Mato Grosso; e Preston et al. (2014) no Rio Grande do Norte. Em se tratando 

de Brasil Fadigas et al. (2010) e CONAMA (2009) estabeleceram valores orientadores para qualidade de solos. 

Teores médios de metais pesados em solo no mundo foram apresentados por Kabata-Pendias (2011).  

A investigação da contaminação do solo por metais pesados no caso da indústria petrolífera vem 

sendo relatada por Afkhami, Karbassi e Nasrabadi (2013) no Irã; Elliot et al. (2013) no Canadá;  Bai et al. (2011) 

e Li et al. (2009) na China; Osuji e Onojake (2004), Olawoyin, Oyewole e Grayson et al. (2012) e, Onojake e 

Frank (2013) na Nigéria. Dentre os trabalhos que reportam sobre a influência de tráfego de veículos no 

incremento de metais pesados no solo, citam-se os de Duong e Lee (2011) na Coreia e; Nazzal, Rosen e Al-

Rawabdeh (2013) no Canadá. 

Na Região Oeste do Estado do Rio Grande do Norte, localiza-se a Bacia Hidrográfica do Rio Apodi-

Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte – BHRAM/RN, que em seu baixo curso contempla uma considerável 

intervenção antrópica, relacionada principalmente com exploração de petróleo e gás, mineração de areia, 

exploração de calcário, atividade salineira, comércio e serviços, urbanização, tráfego de veículos, transporte de 

cargas, construção civil, turismo e hotelaria, fruticultura irrigada, carcinicultura, pesca, pecuária e geração de 

energia eólica, tornando-se uma área com potencial de contaminação do solo pelo incremento de metais 

pesados.  

Especificamente, no baixo curso da BHRAM, localiza-se o Campo Petrolífero Canto do Amaro – 

CPCA, região de maior produção nacional de petróleo em terra, composta por 1.109 poços de petróleo e gás 

(Portal Brasil, 2014) em uma correspondente infraestrutura de exploração e transporte de óleo e/ou gás 

(cavaletes de sustentação; central de tratamento dos cascalhos de perfuração; cisternas de proteção; dutos; 

estação de tratamento de efluentes; estação de tratamento de óleo; estações coletoras de óleo; estações de 

bombeamento; estações receptoras de óleo; estradas; incineradores; jazidas de mineração de areia; lagoas de 

tratamento; linhas de produção; linhas de surgência; linhas de vapor com 70º C; linhas elétricas de alta tensão; 

poços de injeção; poços de petróleo; sondas de perfuração e; veículos de transportes de óleo).  

Em função dos efeitos para o meio ambiente decorrentes das atividades exploratórias do 

petróleo, justificam-se estudos relacionados às condições dos solos do CPCA. Este trabalho tem por objetivo 

avaliar os teores de Cádmio (Cd), Cobre (Cu), Cromo (Cr), Chumbo (Pb), Ferro (Fe), Manganês (Mn), Níquel (Ni) 

e Zinco (Zn) em vários ambientes do CPCA.  

 

 

2 – MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 – Localização e caracterização do CPCA/RN  

O CPCA/RN está localizado entre os municípios de Mossoró e Areia Branca (Figura 01.a), a cerca 

de 260 km de Natal e 20 km da cidade de Mossoró. Situa-se na parte nordeste da Bacia Potiguar emersa, sobre 

um alto estrutural denominado de “Alto de Mossoró”, adjacente à “linha de charneira” de Areia Branca, numa 

área requerida de aproximadamente, 362,791 km² (ANP, 2009).  

O clima predominante dessa área conforme classificação de KÖPPEN é semiárido, sendo tipo BSw 

seco muito quente, das estepes quentes de baixa latitude e altitude (KÖPPEN E GEIGER, 1928). Essa região 

também é caracterizada por escassez de chuvas e com distribuição de irregular, de forte insolação, elevados 

índices de evaporação e altas temperaturas.  

Este campo encontra-se inserido, geologicamente, na Província Borborema, sendo constituído 

por diversas unidades geológicas: Depósitos colúvio-eluviais (sedimentos areno argilosos, arenosos e 
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conglomeráticos, inconsolidados) (Figura 01.b); Depósitos de mangues (areias finas, siltes, argilas e material 

orgânico lamoso) (Figura 01.c); Depósitos aluvionares (areias, cascalhos e níveis de argilas); Grupo Barreiras –

(Arenitos e conglomerados, intercalações de silititos e argilitos); e Formação Jandaíra (calcarenitos e calcilutitos 

bioclásticos, cinza claros a amarelados, níveis de evaporito na base) (ANGELIM, 2006). 

Os recursos hídricos superficiais da área do CPCA/RN encontram-se totalmente inserido nos 

domínios da bacia hidrográfica Apodi-Mossoró, sendo banhando pelos rios Apodi-Mossoró (Figura 01.d) e do 

Carmo (Figura 01.e). (CPRM, 2005). Quanto às águas subterrâneas essa região está inserida no Domínio 

Hidrogeológico Intersticial e no Domínio Hidrogeológico Karstico-fissural. O Domínio Intersticial é composto de 

rochas sedimentares do Grupo Barreiras, Depósitos Colúvio-eluviais, Depósitos Flúvio-lagunares e dos 

Depósitos Aluvionares. O Domínio Karstico-fissural é constituído pelos calcários da Formação Jandaíra (CPRM, 

2005). 

Os principais tipos de solo da área são: a) GLEISSOLO Tiomórfico Húmico solódico; b) GLEISSOLO 

Tiomórfico Húmico solódico + PLANOSSOLO Háplico + NEOSSOLO Flúvico; c) LATOSSOLO Vermelho Amarelo 

Eutrófico + ARGISSOLO Vermelho Amarelo Eutrófico + NEOSSOLO Distróficos + ARGISSOLO Vermelho Amarelo 

Eutrófico; d) LATOSSOLO Vermelho Amarelo Eutrófico + ARGISSOLO Vermelho Amarelo Eutrófico + NEOSSOLO 

Distróficos + CAMBISSOLO Eutrófico e; e) ARGISSOLO Vermelho Amarelo Eutrófico + ORGANOSSOLO Eutrófico 

+ ARGISSOLO Vermelho Amarelo Eutrófico (BRASIL, 1968).  

Em avaliação dos riscos e vulnerabilidades na infraestrutura exploratória no CPCA/RN Costa Filho, 

Barbosa e Petta (2010) identificaram os solos Neossolos Flúvicos, Cambissolos Háplicos + Neossolos Flúvicos, 

Gleissolos Tiomórficos, Cambissolos Háplicos + Neossolos Litólicos, Argissolos Vermelho-Amarelos (Figura 01.f) 

+ Neossolos Lilóticos, Latossolos Vermelho Amarelo + Neossolos Quartzarênicos (Figura 01.g) e, Latossolos 

vermelho Amarelo na região. Estes solos apresentam alta porcentagem de areia, ou seja, alta permeabilidade.  

Diante desses aspectos físicos a área tem uma formação vegetal do tipo Caatinga Hiperxerófila, 

com predomínio de cactáceas e plantas de porte mais baixas (Figura 01.h); Carnaubal, com espécie 

predominante a palmeira carnaúba (Figura 01.i); e Vegetação Halófila, com espécie que suporta grande 

salinidade em decorrência da penetração da água do mar nas regiões baixas marginais dos cursos d’ água 

(CPRM, 2005).          

01.a       
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01.b 

 

01.c 

 
01.d 

 

01.e 

 
01.f 

 

01.g 

 
01.h 

 

01.i 

 
 
Figura 01 – Localização e caracterização da área do CPCA, no baixo curso da BHRAM/RN, 2013.  
Legenda: 01.a – Localização do CPCA/RN; 01.b – Depósitos colúvio-eluviais; 01.c – Depósitos de mangues; 01.d – Rio Apodi-Mossoró; 01.e – 
Rio do Carmo; 01.f – Solos Argissolos Vermelho-Amarelos; 01.g – Solos Neossolos Quartzarênicos; 01.h – Vegetação da Caatinga e; 01.i – 
Carnaubal. 

 

2.1 – Reconhecimento da área de estudo 

Para o desenvolvimento do trabalho inicialmente realizaram-se visitas ao CPCA, durante o ano de 

2013 com a finalidade de identificar os diferentes tipos de usos da área (Figura 02) e suas potenciais fontes de 

poluição utilizando o Check-List, por ser um método rápido e conciso (SÁNCHEZ, 2012). As variáveis abordadas 

nessa lista foram embasadas em Derísio (2012), sendo as seguintes: localização da área de estudo, localização 

dos usuários dos recursos naturais, tipos de usos dos recursos naturais, possíveis fontes potenciais ou 

efetivamente poluidoras da área de estudo, efeitos da poluição ambiental e técnicas de controle da poluição 

ambiental. 

A região tem diversas áreas em vulnerabilidade aos processos erosivos (Figura 02.a), seja por 

causas naturais (erosão gravidade, erosão fluvial, erosão pluvial, erosão eólica, erosão marinha) e/ou 

intensificados pela ação antrópica (estradas, terraplanagem, gasodutos, poços de petróleo, mineração de areia, 

retirada das matas ciliares do rio do Carmo). A mineração de areia (Figura 02.b) é realizada para sua utilização 
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como material de empréstimo em estradas, terraplanagem, taludes e construção civil, na execução das fases 

de exploração, perfuração e produção de petróleo do CPCA.  

O tráfego de veículos leves e pesados (Figura 02.c) é intenso, tornando-se uma potencial fonte de 

poluição do ar por metais pesados através das emissões atmosféricas veiculares.  

Tanto as áreas de poços de petróleo ativos (Figura 02.d) como as com poços de petróleos 

desativados (Figura 02.e) geram efluentes líquidos, lama e resíduos semissólidos que tem elevado potencial de 

alteração das propriedades do solo. Nas fases de exploração, perfuração e produção de petróleo também são 

gerados resíduos sólidos (Figura 02.f) e semissólidos (borra do petróleo - Figura 02.g) que são descartados de 

maneira inadequada (próximos a ambiente aquático, em contato com animais, sem coletores, dentre outras 

situações) acarretando sérios riscos para poluição e contaminação dos compartimentos ambientais, 

principalmente, o solo.  

O estuário dos rios Apodi-Mossoró e Carmo (Figura 02.h), onde se localiza o CPCA, é região 

propícia para estabelecimento de inúmeras outras atividades econômicas (pesca, turismo, carcinicultura, 

navegação). Assim a área de estudo encontra-se em contato direto a carcinicultura (02.i), que também pode 

ser configurada como uma potencial fonte de poluição, principalmente em virtude dos despejos dos efluentes 

gerados nos sistemas ambientais.  

No entorno do CPCA existem áreas nas quais a intervenção humana ainda é incipiente, com 

vegetação do tipo caatinga arbustiva hiperxerófila, sendo consideradas como áreas naturais (Figura 02.j), que 

serão utilizadas como referências para o background da área investigada. 
02.a 

 

02.b 

 
02.c 

 

02.d 

 
02.e 

 

02.f 
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02.g 

 

02.h 

 
02.i 

 

02.j 

 
 

Figura 02 – Ambientes com diferentes tipos de usos no CPCA, 2013.  

Legenda: 02.a – Processos erosivos; 02.b – Mineração de areia; 02.c – Tráfego de veículos; 02.d – Poços de petróleo ativos; 02.e – Poços de 

petróleo desativados; 02.f – Geração de resíduos sólidos; 02.g – Geração de semissólidos; 02.h – Rio do carmo; 02.i – Área de carcinicultura 

e; 02.j – Área natural. 

 

 

2.2 – Coleta das amostras de solo 

Foram coletadas 65 amostras com auxílio de trado holandês, da camada de 0-20 cm nos solos da 

área de estudo. As amostras foram acondicionadas em sacos de polietileno devidamente identificados. Os 

locais de coleta foram georreferenciados com auxílio de GPS de navegação Garmin. Os solos coletados foram 

categorizados da seguinte maneira: área de vulnerabilidade de processos erosivos (Figura 02.a); área de jazida 

de areia (Figura 02.b); área de influência de tráfego de veículos (Figura 02.c); área com poços de petróleo ativos 

(Figura 02.d); área com poços de petróleo desativados (Figura 02.e); área com resíduos sólidos (Figura 02.f); 

área com borra de petróleo (Figura 02.g); área de margens do rio do Carmo (Figura 02.h); área de carcinicultura 

(02.i); área natural próxima ao CPCA (Figura 02.j).  

 

2.3 – Preparo das amostras de solo  

As amostras de solos foram levadas para o Laboratório de Análises de Solos da EMPARN em 

Natal–RN, onde foram secas ao ar, destorroadas, homogeneizadas e passadas em peneira de 2,0 mm de 

abertura de malha (ABNT 50), obtendo-se a Terra Fina Seca ao Ar – TFSA. Foram quarteadas manualmente para 

obtenção de alíquotas representativas para as análises de caracterização dos solos e determinação dos metais 

pesados. 

 

2.4 – Análise Laboratorial   

O procedimento analítico adotado correspondeu à metodologia do manual de métodos de 

análises do solo EMBRAPA (2011). Para a obtenção dos teores totais de Cd, Cu, Cr, Pb, Fe, Mn, Ni e Zn, utilizou-

se o método USEPA 3050B, da Agência Ambiental dos EUA, recomendado pela norma da CETESB (2005) 

(USEPA, 1998), através da digestão com ataque ácido de HNO3 e H2O2.  

O controle de qualidade da análise se deu utilizando 2 amostras de solos apresentando valores 

certificados dos metais, e soluções multielementares de referência (spikes) para os metais analisados. Curvas 
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de calibração para determinação dos metais foram preparadas com padrões 1000 mg L
-1

 (TITRISOL®, Merck) 

utilizando-se água ultrapura 27 para diluição; todas as curvas de calibração apresentaram valores de r 

superiores a 0,999.  

Após a digestão todos os extratos foram analisados por Espectrofotometria de Absorção Atômica 

– EAA, empregando-se o sistema chama-ar-acetileno, em um aparelho com limites de detecção de 0,01 mg L
-1

 

para os metais pesquisados.  

 

2.5 – Análise Estatística  

Os dados foram submetidos para análise estatística, utilizando o programa Microsoft Office Excel 

versão 2007 e, os resultados obtidos foram comparados com os valores orientadores para qualidade de solo da 

Decisão de Diretoria da CETESB n° 195/2005 e da Resolução do CONAMA n° 420/2009; com valores de áreas 

naturais do Brasil e; com valores de estudos da qualidade de solo de áreas petrolíferas do mundo.  

 

 

3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os teores totais médios dos metais pesados dos solos de diferentes ambientes do CPCA estão 

apresentados na Tabela 01. Estes correspondem a valores médios e o número de amostras analisadas em cada 

categoria (n) encontra-se entre parêntesis. O maior valor de cada elemento analisado em uma dada coluna 

encontra-se em negrito, enquanto que o menor valor está sublinhado. Para fins da discussão, aqui são 

considerados como ambientes indiretamente relacionados com atividades petrolíferas os de processos 

erosivos, de jazidas de areia e de tráfego de veículos. Os ambientes diretamente relacionados com atividades 

petrolíferas são os locais de poços ativos e desativados, áreas de descarte de resíduos sólidos e com borra de 

petróleo. 

Os ambientes que estão relacionados diretamente com a indústria do petróleo foram os que se 

comportaram com maiores níveis médios dos metais pesados estudados. Os solos de poços ativos foram os 

que apresentaram teores mais elevados para Cu (2,30 mg kg
-1

), Cr (0,82 mg kg
-1

) e Fe (104,70 mg kg
-1

). No 

mesmo contexto, outras duas categorias também demonstraram maiores níveis de metais pesados (poços 

desativados com 1,36 mg kg
-1 

de Ni e resíduos sólidos com 3,76 mg kg
-1 

de Pb. Entretanto, três outros tipos de 

usos dos solos apresentaram maiores valores (áreas naturais com 0,71 mg kg
-1 

de Cd; rio do Carmo com 226,76 

mg kg
-1 

de Mn; e carcinicultura com 78,53 mg kg
-1 

de Zn) (TABELA 01).  

Ao comparar os teores totais médios obtidos com a legislação brasileira vigente sobre qualidade 

de solo observa-se que apenas a o Cd (nos ambientes jazida de areia e área natural – ver Tabela 01) e Zn (no 

ambiente de carcinicultura – ver Tabela 01) ultrapassaram os valores orientadores para qualidade de solo da 

CETESB (2005), enquanto todos foram inferiores aos estipulados pelo CONAMA (2009). Os elementos Fe e Mn 

não são estabelecidos pelas legislações citadas.  

Ao analisar os teores de metais pesados de diferentes ambientes no CPCA, constatou-se que para 

alguns tipos de usos inferioridade em comparação com outros estudos. Para área de influência do tráfego de 

veículos evidencia-se que todos os dados obtidos foram inferiores (Tabela 01) quando comparados com dados 

de Duong e Lee (2011) de estrada de trafego intenso na cidade industrial de Ulsan, na Coréia: 1,92 mg kg
-1 

de 

Cd; 134,70 mg kg
-1 

de Cu; 111,28 mg kg
-1 

de Pb; 180,00 mg kg
-1 

de Ni e; 28,38 mg kg
-1 

de Zn) e; Nazzal, Rosen e 

Al-Rawabdech (2013) na região de rodovias urbanas em Toronto, no Canadá (0,51 mg kg
-1 

de Cd; 162,00 mg kg
-1 

de Cu; 197,00 mg kg
-1 

de Cr;182,80 mg kg
-1 

de Pb; 40.052,00 mg kg
-1 

de Fe; 1.202,20 mg kg
-1 

de Mn; 58,80 mg 

kg
-1 

de Ni e; 200,30 mg kg
-1 

de Zn).  

 

Tabela 01 – Estatística descritiva para os teores médios dos metais pesados das amostras de solo, coletadas na 

camada de 0-20 cm, em ambientes com diferentes tipos de uso, no CPCA, Mossoró-RN, 2013.  

Ambientes 

Metais Pesados 

Cd Cu Cr Pb Fe Mn Ni Zn 

-------------------------------------------------- mg kg
-1

--------------------------------------------------- 
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Processo erosivo (n=1)³ 0,29 1,05 0,26 2,48 93,97 14,99 0,08 19,15 

Jazida de areia (n=1) 0,66 1,64 ALD¹ 3,09 46,74 12,94 1,02 20,73 

Tráfego de veículos (n=2) 0,31 0,49 0,48 3,66 28,98 16,79 1,19 1,54 

Poços ativos (n=22) 0,45 2,30 0,82 3,11 104,70 34,21 1,16 45,18 

Poços desativados (n=14) 0,25 1,34 0,54 3,63 31,76 36,19 1,36 24,60 

Resíduos sólidos (n=15) 0,28 1,70 0,17 3,76 29,06 20,50 0,50 15,15 

Borra de Petróleo (n=1) ALD¹ 0,82 0,23 0,09 70,98 46,83 0,10 4,22 

Rio do Carmo (n=2) 0,17 0,63 0,57 ALD¹ 125,56 226,76 1,28 4,41 

Carcinicultura (n=1) 0,05 1,86 ALD¹ 1,18 48,25 12,00 0,12 78,53 

Área Natural (n=6) 0,71 1,17 0,29 2,93 65,55 22,28 1,00 36,64 

CETESB (2005) 0,50 35,00 40,00 17,00 ND² ND² 13,00 60,00 

CONAMA (2009) 1,30 60,00 75,00 72,00 ND² ND² 30,00 300,00 

¹ ALD: Abaixo do limite de detecção. 

² ND: Não determinado.  

³ n: Número de amostras.  

 

A tabela 02 ilustra os teores em locais de intervenção da atividade petrolífera no CPCA (poços 

ativos, poços desativados, resíduos sólidos e, borra de petróleo) e os de outras áreas de exploração de petróleo 

no mundo. O maior teor de um dado elemento analisado em uma coluna está em negrito e o menor valor está 

sublinhado. No CPCA os solos das áreas de poços ativos, de poços desativados e de resíduos sólidos 

apresentam teores mais elevados de metais pesados do que os solos com borra de petróleo. 

O comportamento dos teores de metais pesados em solos em locais com intervenção relacionada 

com a indústria do petróleo no CPCA foram em sua maioria inferiores aos comparados com os de outras 

regiões do mundo com essa atividade econômica, com exceção aos trabalhos desenvolvidos por Osuji e 

Onojake (2004) e Onojake e Frank (2013) desenvolvidos na Nigéria (os teores médios de Cd, Cu, Cr, Pb e Ni 

determinados por estes autores foram superiores) e por Afkhami, Karbassi e Nasrabadi (2013) investigados no 

Irã (os valores médios de Cr, Pb, Ni e Zn obtidos por estes autores foram superiores) (TABELA 02).  

 

Tabela 02 – Teores de metais pesados em solos de várias regiões de exploração de petróleo no mundo e 

estatística descritiva para os metais pesados das amostras de solo, coletadas na camada de 0-20 cm, em locais 

com diferentes intervenções relacionadas à atividade de petróleo no CPCA, Mossoró-RN, 2013. O maior valor 

de cada elemento analisado encontra-se em negrito, enquanto que o menor valor está sublinhado. 

Região 

Metais Pesados 

Autores Cd Cu Cr Pb Fe Mn Ni Zn 

-------------------------------------------------- mg kg
-1

-------------------------------------------------- 

Canadá¹ - 72,80 - 8,40 - - 12,30 - Elliot et al. (2013) 

China² 0,88 31,39 64,06 29,24 - - 28,12 95,79 Bai et al. (2011) 

China³ 1,03 294,30 - 182,1 - - - 386,10 Li et al. (2009) 

Irã
4
 7,90 10,24 0,54 0,27 16.000,00 - 0,27 7,65 

Afkhami, Karbassi e 

Nasrabadi (2013) 

Nigéria
5
 1,31 28,29 13,22 895,92 1.303,50 201,80 42,70 58,26 

Olawoyin, Oyewole e 

Grayson et al. (2012) 

Nigéria
6
 - 

0,50 a 

13,40 

0,20 a 

0,80 
- - - 

0,60 a 

4,80 
- Onojake e Frank (2013) 

Nigéria
7
 <0,2 

0,15-

0,30 
- 

0,32-

0,80 
- - 

0,53-

18,00 
- Osuji e Onojake (2004) 

P
o

ço
s 

A
ti

vo
s 

d
o

 C
P

C
A

8  

Média 0,45 2,30 0,82 3,11 104,70 34,21 1,16 45,18 

Próprios autores 

 

DP
9 

0,52 3,04 1,19 2,80 130,85 40,26 0,89 76,91 

Mínimo 0,00 0,05 0,00 0,28 8,38 3,61 0,00 1,25 

Máximo 1,88 14,29 4,32 10,39 611,93 169,30 3,15 356,63 

CV
10

 (%) 116,67% 132,10% 144,14% 89,89% 124,98% 117,71% 76,44% 170,24% 
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P

o
ço

s 

D
es

at
iv

ad
o

s 
d

o
 

C
P

C
A

8  

Média 0,25 1,34 0,54 3,63 31,76 36,19 1,36 24,60 

Próprios autores 

 

DP 0,24 1,15 0,66 2,52 22,31 52,11 1,25 31,61 

Mínimo 0,00 0,28 0,00 0,08 7,86 3,57 0,00 0,81 

Máximo 0,79 3,97 1,72 8,29 80,54 149,03 4,29 108,25 

CV (%) 94,04% 85,82% 120,77% 69,35% 70,25% 143,97% 91,80% 128,50% 

R
es

íd
u

o
s 

Só
lid

o
s 

d
o

 

C
P

C
A

8  

Média 0,28 1,70 0,17 3,76 29,06 20,50 0,50 15,15 

Próprios autores 

 

DP 0,20 2,38 0,20 4,68 25,83 21,88 0,71 20,58 

Mínimo 0,03 0,20 0,00 0,00 3,92 3,57 0,00 0,86 

Máximo 0,61 8,96 0,62 15,11 85,07 93,33 2,07 84,50 

CV (%) 71,51% 139,88% 118,09% 124,59% 88,89% 106,72% 143,72% 135,90% 

B
o

rr
a 

d
e 

P
et

ró
le

o
 d

o
 

C
P

C
A

8  

Média 0,00 0,82 0,23 0,09 70,98 46,83 0,10 4,22 

Próprios autores 
 

DP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mínimo 0,00 0,82 0,23 0,09 70,98 46,83 0,10 4,22 

Máximo 0,00 0,82 0,23 0,09 70,98 46,83 0,10 4,22 

CV (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
1-Procedimento analítico: Fração<0,063mm; Método: digestão com Água Régia; Leitura: Espectrometria de Massas com Plasma 

Indutivamente Acoplado;  

2-Procedimento analítico: Fração<0,149mm; Método: digestão com HClO4, HNO3, HF; Leitura: Espectrometria 

de Emissão Atômica por Plasma Acoplado Indutivamente; 

3-Procedimento analítico: Fração< 2,00mm; Método: digestão com ataque HClO4, HNO3, HF; Leitura: Cu e Zn com  Espectrometria 

de Emissão Atômica com Chama; Cd e Pb com Espectrometria de Emissão Atômica com Forno de Grafite;  

4-Procedimento analítico: Fração<0,063mm; Método: digestão com HNO3-HClO4; Leitura: Espectrometria de Emissão Óptica por Plasma 

Acoplado Indutivamente;  

5-Procedimento analítico: Fração< 2,00 mm; Método: digestão com HNO3 e H2O2; Leitura: Espectrofotômetro de Absorção Atômica; 

6-Procedimento analítico: Fração< 2,00 mm; Método: digestão com citrato de sódio, ácido cítrico, H2O2, H2SO4, HNO3; Leitura: 

Espectrofotômetro de Absorção Atômica;  

7-Procedimento analítico: Sem Informações; Método: digestão com citrato de sódio, ácido cítrico, H2O2, H2SO4, HNO3; Leitura:  

Espectrofotômetro de Absorção Atômica;  

8-Procedimento analítico: Fração< 2,00 mm; Método: digestão com HNO3 e H2O2; Leitura: Espectrofotometria de Absorção Atômica. 

Amostras do CPCA/RN/Brasil; 

9-DP – Desvio Padrão; 

10-CV – Coeficiente de Variação. 

 

Com relação aos resultados da tabela 2 e seu significado para a discussão, cabem algumas 

considerações no que concerne à metodologia empregada nos trabalhos de pesquisa citados. Os estudos de 

Elliot et al. (2013) e Afkhami, Karbassi e Nasrabadi (2013) foram conduzidos com as amostras na fração <0,063 

mm, a qual tende a concentrar metais adsorvidos. Em relação a Elliot et al. (2013), os maiores teores de Cd e Fe 

obtidos por Afkhami, Karbassi e Nasrabadi (2013) podem ser devidos ao tipo de digestão utilizado, envolvendo 

os ácidos nítrico, fluorídrico e perclórico, que são importantes para decompor parte da fração inorgânica da 

matriz do solo, inclusive silicatos insolúveis em outros ácidos (HOENIG; DE KERSABIEC, 1996; HOENIG, 2001). As 

metodologias para digestão ácida com ácido fluorídrico e/ou perclórico também parecem exercer uma 

influência importante nos resultados de Bai et al. (2011) e Li et al. (2009), ambos na China, que apresentaram 

os maiores valores de Cr (64,06 mg kg
-1

), Cu (294,30 mg kg
-1

) e Zn (386,10 mg kg
-1

).  

Olawoyin, Oyewole e Grayson et al. (2012) utilizaram a mesma fração granulométrica (< 2mm), o 

mesmo tipo de procedimento (digestão com ácido nítrico e peróxido de hidrogênio) e o mesmo equipamento 

que o do presente estudo (Espectrofotômetro de Absorção Atômica) para analisar a solução obtida a partir de 

solos em área de atividade petrolífera no Delta do Níger, o que possibilita a comparação dos dados com os do 

presente trabalho.  Verifica-se que os teores para todos os metais analisados por Olawoyin, Oyewole e Grayson 

et al. (2012) são maiores que os teores médios para os mesmos elementos em solos de áreas de poços ativos, 

poços desativados, resíduos sólidos e borra de petróleo do CPCA (Tabela 2). Isto pode ser devido ao fato de a 

atividade petrolífera ser mais intensa na área do Delta do Níger.  

Incidentes com derramamento de óleo ocorreram em momentos diferentes ao longo da costa da 

Nigéria. Entre 1976 e 1996, um total de 4647 incidentes resultaram no derramamento de óleo de 

aproximadamente 2.369.470 barris de óleo no ambiente. Desta quantidade, uma estimativa de 1.820.420,5 
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barris (77%) não foram recuperados. Registros disponíveis deste período indicam que aproximadamente 6%, 

25% e 69% respectivamente do óleo derramado na área do delta do Níger foram em terra, mangue e 

ambientes offshore (NWILO; BADEJO, 2005). Isto significa que, em terra, já foram registrados no Delta do Níger 

o derramamento de 110.424,6 barris de petróleo, o que poderia justificar os teores de metais pesados mais 

elevados registrados por Olawoyin, Oyewole e Grayson et al. (2012) em relação ao encontrado no CPCA. 

Porém, se forem tomados os valores máximos para comparação, verifica-se que no CPCA os teores de zinco são 

maiores que os da Nigéria nos solos das áreas de poços ativos, poços desativados e de resíduos sólidos do 

CPCA.  

Os teores de metais pesados em solos do mundo, do Brasil (CONAMA, 2009), de alguns estados 

brasileiros e do norte do Brasil, do Campo Petrolífero Canto do Amaro (Preston, 2013) e das amostras de solo, 

coletadas na camada de 0-20 cm, em áreas naturais (n=6) do entorno do CPCA encontram-se na tabela 03. Nos 

dados dos teores de metais pesados nos solos dos estados brasileiros, o maior valor de cada elemento 

analisado encontra-se em negrito, enquanto que o menor valor está sublinhado. O objetivo da apresentação 

dos dados desta forma é facilitar a comparação dos resultados obtidos em solos superficiais de áreas naturais 

do entorno do CPCA, com solos do mundo (KABATA-PENDIAS 2011), do Brasil (CONAMA 2009), de alguns 

estados brasileiros, e dos municípios de Areia Branca e Mossoró (PRESTON, 2013).  

Dentre os resultados mostrados para solos de diversos estados brasileiros, destaca-se o estudo 

de Licht et al. (2006), para solos do Estado do Paraná, que apresenta os maiores valores para todos os 

elementos químicos, exceto o Cd. Analisando as informações sobre os procedimentos utilizados em cada 

estudo para obtenção dos dados, que se encontram no rodapé da tabela 3, verifica-se que o procedimento 

utilizado para a digestão das amostras de solo para análise de Cd, Cu, Ni e Zn utilizou diferentes ácidos, todos 

fortes, inclusive fluorídrico e perclórico, que contribuem para a decomposição de silicatos. Neste caso, além da 

remoção para a solução do que está na (e próximo à) superfície das partículas minerais, parte da matriz 

mineralógica também foi decomposta, o que explica os maiores teores de Cu, Ni e Zn. Por outro lado, para a 

análise de Cr, Pb e Mn, os resultados apresentados são para a amostra total, pois as análises foram conduzidas 

por Espectrometria de Fluorescência de Raios X em pastilhas de pó prensado. Por esta razão, é de se esperar 

que os resultados para amostra total de Cr, Pb e Mn de Licht et al. (2006) para os solos do Paraná sejam mais 

elevados em comparação aos outros. Sendo assim, estes não serão considerados para comparação com os dos 

solos do CPCA. 

 

Tabela 03 – Teores de metais pesados em solos do mundo, do Brasil (CONAMA, 2009), de alguns estados 

brasileiros, do Campo Petrolífero Canto do Amaro (Preston, 2013) e das amostras de solo, coletadas na camada 

de 0-20 cm, em áreas naturais (n=6) do entorno do CPCA. Nos dados dos teores de metais pesados nos solos  

brasileiros, o maior valor de cada elemento analisado encontra-se em negrito, enquanto que o menor valor 

está sublinhado. 

Estatística 

Metais Pesados 

Ambientes Cd Cu Cr Pb Fe Mn Ni Zn 

-------------------------------------------------- mg kg
-1

--------------------------------------------------- 

Mundo
1 

0,41 38,90 59,50 27,00 ND 488,00 29,00 70,00 Kabata-Pendias (2011) 

Brasil
2 

1,30 60,00 75,00 72,00 ND ND 30,00 300,00 CONAMA (2009) 

São Paulo³ 0,50 35,00 40,00 17,00 ND
 

ND 13,00 60,00 CETESB (2005) 

Paraná
4 

0,22 267,90 139,00 26,00 10535 73684 53,00 103,00 Licht et al. (2006) 

Santa Catarina
5 

ND
15 

29,0 ND ND ND ND ND 39,00 Hugen et al. (2013) 

Minas Gerais
6 

<0,05 49,00 75,00 19,50 ND ND 21,50 46,50 COPAM (2011) 

Espírito Santo
7 

<0,13 5,91 54,13 <4,54 ND 137,80 ND ND Payes et al. (2010) 

Mato Grosso
8 

ND 7,90 76,40 19,20 ND 39,40 2,10 8,20 Pierangeli et al. (2015) 

Norte do Brasil
9 0,30 1,10 26,80 ND 10,10 49,00 6,60 7,70 Fadigas et al. (2010) 

Pernambuco
10 

0,62 7,15 27,14 11,18 16,09 155,55 6,00 22,52 Biondi et al. (2010) 

Rio G. do Norte
11 

0,07 10,63 26,55 11,50 70,49 0,33 14,78 21,67 Preston et al. (2014) 

RN/CPCA
11

 0,02-0,08 5-20 20-50 0-15 0-90000 0-4500 0-21 0-30 Preston (2013) 

CPCA
12 

– Média 0,71 1,17 0,29 2,93 65,55 22,28 1,00 36,64 Próprios Autores 
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CPCA
12

– DP
13 

0,53 1,28 0,32 2,00 110,58 9,26 0,43 34,81  

CPCA
12 

– Mínimo 0,16 0,15 0,00 0,94 2,06 8,84 0,50 2,74 
CPCA

12 
– Máximo 1,40 3,64 0,80 6,38 289,72 31,16 1,57 83,50 

CPCA
 
– CV

14
 (%) 74,73% 109,27% 108,72% 68,07% 168,70% 41,56% 42,83% 95,02% 

1-Procedimento analítico: Fração<2,00 mm; Método: digestão com ataque ácido de HNO3 e H2O2; Leitura: Espectrofotometria de Absorção 

Atômica; 

2-Procedimento analítico: Fração<2,00 mm; Método: digestão com ataque ácido de HNO3 e H2O2; Leitura: Espectrofotometria de Absorção 

Atômica; 

3-Procedimento analítico: Fração<2,00 mm; Método: digestão com ataque ácido de HNO3 e H2O2; Leitura: Espectrofotometria de Absorção 

Atômica; 

4-Procedimento analítico: Fração<0,162mm; Método: digestão com HF + HNO3 + HClO4 + Água Régia (Cd, Cu, Ni e Zn) e com pastilha de pó 

prensado (Cr, Pb e Mn); Leitura: Espectrometria de Emissão Atômica por Plasma Acoplado Indutivamente (Cd), Espectrometria 

de Emissão Óptica por Plasma Acoplado Indutivamente (Cu, Ni e Zn) e;  Espectrômetro de Fluorescência de Raios X (Cr, Pb e Mn); 

resultados de Fe2O3 e MnO corrigidos para Fe e Mn; 

5-Procedimento analítico: Fração<1,450 mm; Método: digestão em 0,5 mL de H2O e 7 mL da solução de água régia; Leitura: 

Espectrofotometria de Absorção Atômica com Atomização em chama ar-acetileno;  

6-Procedimento analítico: Fração<2,00 mm; Método: digestão com ataque ácido de HNO3 e H2O2; Leitura: Espectrofotometria de Absorção 

Atômica; 

7-Procedimento analítico: Fração<2,00 mm; Método: abertura em forno microondas, com ataque ácido de HNO3 , H2O2 e HCl; Leitura: 

Espectrometria de Emissão Óptica  com plasma induzido;  

8-Procedimento analítico: Fração<2,00 mm; Método: digestão em microondas com HNO3 em frasco de perfluoralcóxi-fluorcarbono (PFA ou 

TFM); Leitura: TXRF e FAAS/GFAAS; 

9-Procedimento analítico: Fração<1,45 mm; Método: digestão com água régia (mistura 3:1 de HCl/HNO3); Leitura:  Espectrometria 

de Emissão Óptica por Plasma Acoplado Indutivamente; 

10-Procedimento analítico: Fração<0,30 mm; Método: digestão com ataque ácido de HNO3 e H2O2; Leitura: Espectrometria 

de Emissão Óptica com modo de observação duplo (axial e radial) e detector de estado sólido, com sistema de introdução via amostrador 

automático AS 90 plus;  

11-Procedimento analítico: Fração<0,30 mm; Método: digestão com ataque ácido de HNO3 e H2O2; Leitura: Espectrofotometria de 

Absorção Atômica com Atomização em chama ar-acetileno; 

12-Procedimento analítico: Fração<2,00 mm; Método: digestão com ataque ácido de HNO3 e H2O2; Leitura: Espectrofotometria de 

Absorção Atômica. Amostras do CPCA/RN/Brasil; 

13-DP – Desvio Padrão; 

14-CV – Coeficiente de Variação; 

15-ND – Não Determinado.  

 

Ainda levando em consideração os procedimentos de análise, não serão considerados aqui os 

dados de solos de Santa Catarina (HUGEN et al. 2013), Mato Grosso (PIERANGELLI et al. 2015) e Norte do Brasil 

(FADIGAS et al. 2010). Os menores teores de Cu, Fe, e Zn encontrados em solos do Norte do Brasil e o de Ni em 

solos do Mato Grosso podem ser intrínsecos aos solos estudados ou podem estar relacionados com a digestão 

ácida utilizada. É de se esperar que, mesmo que nos procedimentos tenham sido usados ácidos fortes, a não 

utilização de ácido fluorídrico, ácido perclórico ou peróxido de hidrogênio produza alguns resultados com 

valores mais baixos do que quando são empregados estes reagentes.  

A similaridade dos procedimentos analíticos descritos no presente trabalho com reportados por 

Kabata-Pendias (2011), CONAMA (2009), CETESB (2005), COPAM (2011), Paves et al., (2010), Biondi et al. 

(2010), Preston et al. (2014) e Preston (2013), e apresentados na tabela 3, permite a comparação destes teores 

de metais nos solos com os dos solos do CPCA.  

Os teores dos metais pesados obtidos para solos de áreas naturais próximas ao CPCA (n = 6) 

apresentaram variações, sendo possível atribuir essas diferenças ao material de origem e a fatores 

pedogenéticos. Utilizando as linhas de isoteores de mapas de distribuição de metais pesados em solos do Rio 

Grande do Norte de Preston (2013), foram obtidas as faixas de valores estimados para metais nos solos do 

CPCA apresentadas na tabela 3. A média de Cd (0,71 mg kg
-1

) e Zn (36,64 mg kg
-1

) nos solos naturais do CPCA 

apresentou valores fora da faixa esperada e mais elevados que os propostos por Preston (2013) para a mesma 

área. Considerando-se os valores de referência de qualidade para metais pesados em solos do Rio Grande do 

Norte propostos por Preston et al (2014), verifica-se que a média dos teores de Cd, Zn e Mn em solos naturais 

do CPCA são mais elevados do que o proposto pelos autores para o RN.    
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O teor médio obtido para Cd em solos de área natural no CPCA (0,71 mg kg
-1

) foi superior aos 

estabelecidos para os Estados de São Paulo (0,50 mg kg
-1

) e Pernambuco (0,62 mg kg
-1

); foi muito superior ao 

resultado encontrado para Minas Gerais (<0,05 mg kg
-1

), Espirito Santo (<0,13 mg kg
-1

) e Rio Grande do Norte 

(0,07 mg kg
-1

); foi inferior ao valor estabelecido pelo CONAMA (2009) de 1,30 mg kg
-1

.  Os valores obtidos para 

Cu, Cr, Pb e Ni em solos de área natural no CPCA (1,7 mg kg
-1

, 0,29 mg kg
-1

, 2,93, mg kg
-1

 e 1.00 mg kg
-1

, 

respectivamente) foram inferiores aos reportados para os demais estados do Brasil citados anteriormente e ao 

valor estabelecido pelo CONAMA (2009) e por Kabata-Pendias (2011) para solos do mundo. O Fe foi 

semelhante ao encontrado para o Rio Grande do Norte (70,49 mg kg
-1

) e superior ao de Pernambuco (16,09 mg 

kg
-1

); este elemento não foi determinado para os demais estados considerados nesta discussão (Espírito Santo, 

Minas Gerais e São Paulo), pelo CONAMA (2009) e no mundo (KABATA-PENDIAS, 2011). O teor de Mn nos solos 

naturais do CPCA foi bem superior ao dos solos do Rio Grande do Norte (0,33 mg kg
-1

) e inferior ao dos solos de 

Pernambuco (155,55 mg kg
-1

), Espírito Santo (137,80 mg kg
-1

), e do mundo (488 mg kg
-1

); o Mn não consta para 

os solos dos Estados de São Paulo (CETESB, 2001) e Minas Gerais (COPAM, 2011), e na legislação brasileira 

(CONAMA, 2009). O Zn foi encontrado nos solos do CPCA com valor médio um pouco superior ao do Rio 

Grande do Norte (21,67 mg kg
-1

) e Pernambuco (22,52 mg kg
-1

), porém inferior aos teores observados nos solos 

de Minas Gerais (46,50 mg kg
-1

) e São Paulo (60,00 mg kg
-1

) e ao estabelecido pelo CONAMA (2009) e 

reportado para os solos do mundo (KABATA-PENDIAS, 2011).   

 

 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os teores totais extraídos para os elementos Cd, Cu, Cr, Pb, Fe, Mn, Ni, e Zn nos solos 

investigados são relativamente baixos quando comparados aos obtidos em solos de interferência de tráfego de 

veículos, atividade petroquímica e, valores de referência de qualidade.  

Os ambientes que estão relacionados diretamente com a indústria do petróleo foram os que 

comportaram-se com maiores níveis médios dos metais pesados: Cu, Cr, Fe (em poços ativados), Ni (poços  

ativados) e, Pb (resíduos sólidos). Entretanto, três outros tipos de usos dos solos apresentaram maiores valores 

dos metais pesados: Cd (áreas naturais), Mn (rio do Carmo) e Zn (Carcinicultura).  

Os teores totais de solos de diferentes ambientes do CPCA estão dentro limites estipulados para 

valores orientadores de qualidade de solo da CETESB (2005), com exceção do Cd (nos ambientes jazida de areia 

e área natural) e Zn (no ambiente de carcinicultura), enquanto quando comparados com os estabelecidos pelo 

CONAMA (2009) todos foram inferiores.  

Os teores de metais pesados obtidos da área de influência do tráfego de veículos do CPCA foram 

inferiores aos determinados para esse tipo de intervenção em outras regiões do mundo.  

A região petrolífera do Delta do Níger apresentou resultados com teores de metais pesados 

maiores do que os dos ambientes com influência do petróleo no CPCA.  

Na área natural próxima ao CPCA os teores dos metais pesados determinados apresentaram 

variações, sendo possivelmente atribuir essas diferenças ao material de origem e a fatores pedogenéticos. 

Diante dessa situação, sugerem-se estudos adicionais sobre a qualidade do solo, envolvem 

parâmetros relacionados aos hidrocarbonetos, de modo a melhor avaliar a influência da atividade petrolífera 

nesse compartimento ambiental, bem como a necessidade de novas pesquisas locais e regionais para 

determinar os valores naturais desses elementos em solos.  
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CAPÍTULO 04 – AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO HUMANO 

DAS COMUNIDADES RURAIS DO CAMPO PETROLÍFERO CANTO DO AMARO, 

RN, BRASIL¹ 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

   
 

A ciência nunca resolve um problema sem criar pelo menos outros dez”. (George Bernard Shaw).  
 

¹- Artigo submetido para Hygeia: Revista Brasileira de Geografia Médica e da Saúde. ISSN (1980-1726). 

Avaliação na Área Ciências Ambientais Qualis 2014 (B3). Normas da Revista (Anexo 04). 
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Resumo – Objetivou-se avaliar o sistema de abastecimento e a qualidade da água para consumo 
humano das comunidades rurais do CPCA/RN. A metodologia constou de identificação do sistema de 
abastecimento, avaliação do abastecimento a partir da percepção ambiental e análises físico-
químicas e de metais pesados na água. Constatou-se que Turbidez, pH, Condutividade Elétrica, 
Dureza, Amônia, Nitrato, Nitrito, Cálcio, Magnésio e Ferro apresentaram valores aceitáveis conforme 
a legislação brasileira (Portaria MS n° 2.914/2011 e a Resolução CONAMA n° 357/2005). Para o 
Oxigênio Dissolvido observou-se que 84,61% das amostras apresentaram valores abaixo do 
permitido pela Resolução CONAMA n° 357/2005. Evidenciou-se também que o Teor de Óleo e 
Graxas (TOG) nas amostras variou entre 0,36 a 6,10 mg/L, com teor médio de 1,42 mg/L, sendo um 
indicativo de potencial risco a saúde humana, já que para Resolução CONAMA n° 357/2005, TOG 
devem ser virtualmente ausentes. Os valores de Cd, Cu, Cr e Pb foram todos abaixo dos limites de 
detecção do método utilizado para análise. As concentrações de Zn variam entre 0,01 e 0,04 mg/L, 
com média de 0,01 mg/L, dentro dos valores máximos estabelecidos pela legislação brasileira.  
 
Palavras-Chave: qualidade da água; água potável; características físico-químicas da água; 
monitoramento da água.  
 
Abstract – This work aimed to evaluate the supply system and water quality for human consumption 
of rural communities of the CPCA / RN. The methodology followed the steps of identification of the 
supply system, evaluation of supply through environmental perception, and analysis of the 
physicochemical parameters and heavy metals in water. It was found that  turbidity, pH, electrical 
conductivity, hardness, ammonia, nitrate, nitrite, calcium, magnesium and iron presented acceptable 
values as for the Brazilian legislation (MS Ordinance No. 2914/2011 and CONAMA Resolution No. 
357/2005). For the dissolved oxygen it was observed that 84.61% of the samples had lower levels 
than permitted by CONAMA Resolution No. 357/2005. It was evident also that the oil and greases 
content in the samples ranged from 0.36 to 6.10 mg / L, with an average grade of 1.42 mg / L, with a 
potential indicative of risks to human health. According to CONAMA Resolution No. 357/2005 oil and 
greases should be virtually absent. The amounts of Cd, Cu, Pb and Cr were all below the detection 
limits of the method used for analysis. Zinc concentrations ranged between 0.01 and 0.04 mg / L, with 
a mean of 0.01 mg / L, within the maximum amounts established by the Brazilian legislation.  
 
Keywords: water quality; potable water; physical and chemical characteristics of water; monitoring 
water.  
 
 
 
1. INTRODUÇÃO  

A água é um importante recurso natural e se encontra presente na maioria dos 
processos metabólicos, constituindo um elemento de vital importância para a sobrevivência dos seres 
vivos. Conforme sua qualidade pode ser utilizada para diversos fins, tais como: consumo humano, 
atividades agrícolas e pecuárias, geração de energia elétrica, transporte hidroviário, uso industrial, 
pesca e aqüicultura e turismo lazer. Estes usos múltiplos podem resultar nas alterações das 
características físico-químicas e biológicas da água através de processos de poluição e/ou 
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contaminação, ocasionando conseqüências de ordem social, econômica, política, ambiental, 
ecológica e saúde. 

Na região do Oeste do Estado do Rio Grande do Norte, localiza-se a Bacia Hidrográfica 
do Rio Apodi-Mossoró/RN - BHRAM/RN, que ocupa uma área de 14.276 km² (26,8% do território 
estadual), sendo composta por quatro unidades: alto curso, médio curso superior, médio curso inferior 
e, baixo curso (SEMARH, 2015).  

O baixo curso da BHRAM/RN encontra-se situado uma região estuarina de potencial 
econômico, que possibilitou o estabelecimento de comunidades e o desenvolvimento de atividades 
produtivas, relacionadas com exploração de petróleo e gás, mineração de areia e calcário, atividade 
salineira, comércio e serviços, urbanização, tráfego de veículos, transporte de cargas, construção 
civil, turismo e hotelaria, fruticultura irrigada, carcinicultura, pesca, pecuária e energia eólica.  

Ainda no baixo curso dessa bacia, localiza-se o Campo Petrolífero Canto do Amaro – 
CPCA, região de maior produção nacional de petróleo em terra, composta por 1.109 poços de 
petróleo e/ou gás (PORTAL BRASIL, 2014) com sua respectiva infraestrutura de exploração, 
perfuração e produção. Apesar dessa dinâmica econômica, essa área encontra-se com riscos e 
vulnerabilidades socioambientais através dos aspectos e impactos ambientais na geração de 
emissões atmosféricas, resíduos sólidos e semissólidos, efluentes líquidos e, ruídos; poluição hídrica, 
terrestre, sonora, atmosférica e visual; supressão vegetal; processos erosivos; interferência na flora e 
fauna; alteração nos ecossistemas e na dinâmica de uso do solo; riscos à saúde dos trabalhadores; 
pressão nas comunidades locais; interferências nas atividades tradicionais e; pressão nos serviços 
públicos.  

Essa bacia hidrográfica foi utilizada como recorte para os estudos sobre qualidade de 
água de Araújo, Santos e Araújo (2007) ao realizarem o monitoramento das águas do rio Apodi-
Mossoró em Mossoró/RN; Lemos, Ferreira Neto e Dias (2009) ao avaliarem a sazonalidade e 
variabilidade espacial da qualidade da água na Lagoa do Apodi, RN; Bezerra et al. (2013) ao 
analisarem os indicadores de qualidade da água no trecho urbano do Rio Apodi-Mossoró em 
Mossoró-RN e; Silva e Souza (2013) ao investigarem os efeitos antropicos e sazonais na qualidade 
da água do rio do Carmo. Entrentanto, estes artigos não direcionaram para investigação da qualidade 
da água para consumo humano. 

Outras realidades sobre o estudo da água também foram abordadas por Obiefuna e 
Sheriff (2011) ao estudarem a qualidade das águas subterrâneas para fins de irrigação e doméstico 
na Nigéria; Siqueira, Aprile e Migueis (2012) ao diagnosticarem a qualidade da água do rio 
Parauapebas, PA; Stein et al. (2012) ao analisarem a qualidade das águas do aqüífero Barreiras no 
setor sul de Natal e norte de Parnamirim, RN; Zan et al. (2012) ao avaliarem a qualidade das águas 
superficiais do rio Jamari na região da construção de uma Pequena Central Hidrelétrica – PCH em 
Monte Negro Rondônia, AM; Landim Neto et al. (2013) ao caracterizarem a qualidade da água 
subterrânea em poços da comunidade do Trairussu em Aquiraz, CE e; Santi et al. (2013) ao 
identificarem a variabilidade espacial de parâmetros e indicadores de qualidade da água na Bacia 
Hidrográfica do Igarapé São Francisco, Rio Branco, Ac.  

Estudos da qualidade de água vêm sendo realizados com diferentes abordagens. Citam-
se trabalhos realizados da relação qualidade da água e saúde humana (Saunders e Warford, 1983; 
Heller, 1997); dos riscos de sistemas de tratamento de água (Wright et al., 2004; Varghese, 2004) e; 
da contaminação hídrica através das condições higiênico-sanitárias (Scorsafava et al., 2010).  

Os comportamentos das características físico-químicas e biológicas da água também 
vêm sendo estudada por Feitosa (2000); Libânio (2005); Mierzwa e Hespanhol (2005); Von Sperling 
(2005); CETESB (2010); Esteves (2011); Derísio (2012); Perpétuo (2014) e; IGAM (2015).  

Diante dessa situação, verifica-se a relevância de avaliar o sistema de abastecimento de 
água para consumo humano nas comunidades rurais da área de intervenção antrópica do CPCA/RN, 
através da percepção ambiental e o monitoramento de água.  

A percepção ambiental é um importante instrumento de auxílio em estudos sobre 
qualidade da água. Melazo (2005) afirma que a percepção ambiental oportuniza compreender melhor 
as inter-relações entre o homem e o ambiente no qual vive, tornando-se ferramenta útil em 
abordagens da qualidade de água. Tucci (2006) assegura que monitoramento vai além do simples 
fato de verificar se os padrões legais de qualidade da água estão sendo obedecidos ou não, devendo 
atender à necessidade de se responder o que está sendo alterado e por que estas modificações 
estão ocorrendo.  

O monitoramento de água contribui também efetivamente para reduzir a pressão da 
degradação antropogênica sobre os ecossistemas aquáticos, bem como auxiliar no planejamento de 
medidas de mitigação da degradação ecológica (MAROTTA, SANTOS, E ENRICH-PRAST, 2008). 
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Aliado a essa situação Bhatti e Latif (2011) apontaram a não disponibilidade de dados de qualidade 
da água como um dos principais problemas dos países em desenvolvimento.  

O objetivo desse estudo foi avaliar o sistema de abastecimento de água para fins de 
consumo das comunidades rurais do CPCA/RN. Para isso, elencaram-se como objetivos específicos: 
a) identificar a forma de abastecimento humano na região; b) avaliar este sistema de abastecimento 
partir da percepção ambiental da população local e; c) analisar a qualidade físico-química e dos 
metais pesados da água para consumo humano.  

 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS  
2.1. Delimitação e caracterização da área de estudo 

No baixo curso da BHRAM/RN, localiza-se o CPCA/RN, que vem sendo explorado desde 
1986, com uma reserva de 116 milhões de barris de óleo (MILANI E ARAÚJO, 2003). Este campo é a 
maior região de produção nacional de petróleo em terra, no ano de 2014 vem operando com 1.109 
poços de petróleo e/ou gás (PORTAL BRASIL, 2014) em uma infraestrutura de exploração, 
perfuração e produção de petróleo e gás situada em comunidades rurais dos municípios de Mossoró 
e Areia Branca. 

No município de Mossoró estão as comunidades Piquiri I (24 M 701770 9438229), Piquiri 
II (24 M 701253 9437594), Sussuarana (24 M 696822 9429181), Alto da Pedra (24 M 696816 
9428695), Carmo (24 M 690260 9429625) e Melancias (24 M 693166 9423051); as comunidades no 
município de Areia Branca são Serra Vermelha (24 M 706325 9442560),  Garavelo I, II, III e IV  (24 M 
709766 9445462), Freire (24 M 710264 9446048), Reforma I, II e III (24 M 712798 9446908) e Canto 
do Amaro (24 M 704652 9440754), onde foram distribuídas os pontos de coletas de amostras de 
água (FIGURA 01). 

 
Figura 01 – Localização da área de estudo 
 
2.2. Procedimentos Teóricos e Metodológicos da Percepção Ambiental 

A pesquisa classifica-se conforme sua finalidade em descritiva (descreve as 
características de dada população ou fenômeno em estudo) e exploratória (torna o problema mais 
explícito). Quanto aos meios utilizados, enquadra-se como bibliográfica e de campo, através de 
estudo de percepção ambiental (GIL, 2006).   

A percepção ambiental sendo considerada uma ferramenta de sustentabilidade através 
da reaproximação do homem com a natureza foi utilizada para compreender as condições do sistema 
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de abastecimento de água para consumo humano das comunidades rurais ao entorno do CPCA/RN, 
bem como identificar o reflexo dessas condições na qualidade de vida dos mesmos, através dos 
procedimentos: a) definição do instrumento de percepção ambiental, b) processo de amostragem, c) 
pesquisa de campo e, d) tratamento de dados.  

 
a) Instrumento de Percepção Ambiental  

Adotou-se como instrumento de percepção ambiental um questionário semi-estruturado 
abordando os aspectos do sistema de abastecimento de água para consumo humano: tipo de água 
para beber, limpeza de frutos e legumes e, limpeza de utensílios de manipulação de alimentos; 
avaliação da qualidade e quantidade da água do abastecimento; os principais problemas do 
abastecimento e; as doenças com maiores ocorrências na região investigada.  

 
b) Processo de Amostragem 

No processo de amostragem, o procedimento se deu por meio sorteio, do total de 750 
residências, usando como fonte de dados Unidade Básica de Saúde – UBS (2013) das comunidades 
rurais pertencentes à região do CPCA/RN.   

Segundo Bolfarine e Bussab (2005), o tamanho da amostra para uma população de 750 
(N=750), com margem de erro de 5%, confiança de 95% e variabilidade máxima, foi:

 

 

Em que: 
N =Tamanho da população; 

Z∝/2 = é o valor crítico da distribuição de probabilidade normal (o Teorema do Limite 
Central é a base da Teoria de Amostragem, sendo na prática a determinação do intervalo de 
confiança. Para 90% de confiança, Z=1,645; para 95%, Z é igual a 1,96); 

E  = Margem de erro (para mais e para menos – em percentual) 
 
A amostragem definida foi de 254 questionários, distribuídos de forma proporcional entre 

as comunidades rurais investigadas (Tabela 01).  
Tabela 01 – Distribuição das famílias questionadas por comunidades rurais do CPCA/RN, 2013. 

COMUNIDADE MUNICIPIO DOMÍCÍLIOS AMOSTRAGEEM  

Serra Vermelha Areia Branca 100 34 

Garavelo I, II, III e IV Areia Branca 20 7 

Freire Areia Branca 30 10 

Reforma I, II e III Areia Branca 100 34 

Canto do Amaro Areia Branca 70 24 

Piquiri I Mossoró 80 27 

Piquiri II Mossoró 80 27 

Sussuarana Mossoró 110 36 

Alto de Pedra Mossoró 80 27 

Carmo Mossoró 40 14 

Melancias Mossoró 40 14 

TOTAL 750 254 

 
c) Pesquisa de Campo 

No período entre fevereiro e março de 2014 ocorreu o survey, com aplicação dos 
questionários nas comunidades rurais de Areia Branca e nas de Mossoró. A escolha pelo método de 
survey deve-se ao fato de permitir enunciados descritivos, explicativos e exploratórios sobre uma 
população, isto é, descobrir a distribuição de certos traços e atributos com uma amostra dessa 
população (BABBIE, 2001).  

 
d) Tratamento de Dados 

Ao final da realização da pesquisa de campo, os dados foram checados e inseridos no 
banco de dados no Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 16.0, software estatístico 
utilizado para montagem, processamento e análise descritiva.  
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2.3. Procedimentos Metodológicos da Análise de Água 

Com informações sobre o modelo de abastecimento de água em cada localidade, 
definiram-se os locais de coleta das amostras de água para realizar testes de verificação de 
qualidade.   

Quanto à amostragem, foram coletadas amostras de água de 25 domicílios. Bolfarine e 
Bussab (2005) ponderam que uma amostra igual ou superior a 25 será sempre considerada normal; 
estabeleceu-se uma amostragem não probabilística onde este número representa 10% do total de 
moradores entrevistados (TABELA 02).   
Tabela 02 – Distribuição das amostras de água por comunidades rurais do CPCA/RN, 2014. 

COMUNIDADE MUNICIPIO AMOSTRAS 

Serra Vermelha Areia Branca 2 

Garavelo I, II, III e IV Areia Branca 1 

Freire Areia Branca 1 

Reforma I, II e III Areia Branca 6 

Canto do Amaro Areia Branca 2 

Piquiri I Mossoró 2 

Piquiri II Mossoró 2 

Sussuarana Mossoró 4 

Alto da Pedra Mossoró 2 

Carmo Mossoró 1 

Melancias Mossoró 2 

TOTAL 25 

 
As 25 amostras de água foram coletadas na área de estudo, nos dias 21 e 27/03/2014 

utilizando metodologia definida pela American Public Health Association – APHA (1995). Os locais de 
coleta foram georreferenciados com auxílio de GPS de navegação Garmin (Tabela 03). As amostras 
foram obtidas nos reservatórios de abastecimento das residências (cisternas, poços, caixas d’água de 
PVC e torneiras). 
 
Tabela 03 – Descrição do sistema de abastecimento de água por comunidades rurais do CPCA/RN, 
2014. 

PONTOS 
COORDENADAS 

HORÁRIO COMUNIDADE 
SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO X Y 

01 706327 9442560 9:16 Serra Vermelha Carro Pipa 
02 707494 9443507 9:24 Serra Vermelha Carro Pipa 
03 709766 9445462 9:41 Garavelo  Carro Pipa 
04 710264 9446048 9:59 Freire Carro Pipa 
05 704652 9440754 10:55 Canto do Amaro Carro Pipa 
06 703517 9439887 11:11 Canto do Amaro Carro Pipa 
07 712798 9446908 11:33 Reforma  Carro Pipa 
08 706327 9442560 11:57 Reforma Carro Pipa 
09 716358 9443123 12:15 Reforma  Carro Pipa 
10 711362 9436435 13:03 Reforma Carro Pipa 
11 716031 9437745 13:31 Reforma Carro Pipa 
12 715704 9442421 13:42 Reforma Carro Pipa 
13 706327 9445290 11:03 Piquiri I Poço 
14 701770 9438229 11:21 Piquiri I Poço 
15 701253 9437594 11:31 Piquiri II Poço 
16 701180 9437637 11:42 Piquiri II Poço 
17 696972 9429126 11:59 Sussuarana Poço 
18 696822 9429181 12:10 Sussuarana Poço 
19 6967730 9428853 12:13 Sussuarana Poço 
20 695669 9424544 14:08 Sussuarana Poço 
21 693166 9423051 15:53 Melancia Poço 
22 690239 9429646 16:24 Melancia Poço 
23 690260 9429625 16:34 Carmo Poço 
24 696816 9428695 12:21 Alto da Pedra Poço 
25 690569 9430412 17:00 Alto da Pedra Poço 
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Foi realizada uma caracterização físico-química da água desse ambiente levando em 
consideração os seguintes parâmetros: Turbidez, pH, CE, Dureza Total, Amônia, Nitrito, Nitrato, 
Cálcio, Magnésio, Ferro, Oxigênio Dissolvido e Teor de Óleo e Graxas. Foram analisados os metais 
Cd, Cr, Cu, Pb e Zn, já que estes são os elementos mais comuns resultantes de influência industrial: 
Ca, Ba, Cu, Mn, Na, Pb, Zn, Cd, Hg, Cr, Ni, U e V (HORTELLANI ET AL., 2008). 

As amostras foram encaminhadas para Aquanalous Laboratório, em Natal-RN, para 
realização dos testes de verificação, obedecendo aos procedimentos metodológicos definidos pela 
APHA (1995). Os metais pesados foram analisados por Espectrofotometria de Absorção Atômica – 
EAA, empregando-se o sistema chama-ar-acetileno, com limite de detecção de 0,01 mg L

-1
 (Tabela 

04).  
 

Tabela 04 – Parâmetros, unidades, técnica analítica e limite de detecção do método utilizado. 

PARÂMETRO  UNIDADE PROCEDIMENTO LIMITE DE DETECÇÃO 

Condutividade μS/cm  Potenciometria - 

Dureza mg/L  Método volumétrico 1,00 

Cálcio mg/L  Método volumétrico 0,24 

Magnésio mg/L  Método volumétrico 0,24 

Nitrato mg/L  Método colorimétrico 0,24 

Nitrito mg/L  Método colorimétrico 0,02 

Amônia Total mg/L 
Método colorimétrico do 

reagente Nessler 
0,24 

pH Adimensional  Potenciometria - 

Oxigênio Dissolvido mg/L  Método volumétrico - 

Turbidez UT Método colorimétrico 5,00 

Ferro Total mg/L  Método colorimétrico 0,04 

Metais Pesados mg/L  Standard Methods 1995 0,01 

Óleos e Graxas mg/L  Método gravimétrico 0,40 

 
Os dados foram submetidos para análise estatística, utilizando o programa Microsoft 

Office Excel versão 2007 para estatística descritiva e; foram comparados com os valores orientadores 
para qualidade de água da Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA n° 
357/2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 
enquadramento; da Portaria do Ministério da Saúde n° 2.914/2011, que dispõe sobre os 
procedimentos de controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 
potabilidade e; dados de estudos da qualidade da água.  
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO HUMANO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO 
CPCA/RN 

O sistema de abastecimento de água das comunidades rurais do CPCA/RN ocorre de 
forma heterogênea, sendo realizado através de poço nas comunidades de Mossoró/RN (Figura 02.a) 
e carros pipa nas comunidades de Areia Branca/RN (Figura 02.b).  

  
02.a  02.b  
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Figura 02 - Abastecimento humano das comunidades rurais no CPCA, 2014. 02.a) Reservatório em 
Alto da pedra em Mossoró-RN. 02.b) Carro Pipa na comunidade Reforma em Areia Branca-RN 

 
Observou-se nas comunidades investigadas de Mossoró/RN que a água é 

freqüentemente armazenada em depósitos com a finalidade de decantar o teor de óleo presente 
(Figura 03.a) e tornar-se adequada para consumo. Nas localidades de Areia Branca-RN constataram-
se irregularidades na forma de armazenamento, principalmente, relacionada com água parada 
exposta (Figura 03.b), tornando um cenário propício para proliferação de vetores de doenças.  

  
03.a  03.b 

Figura 03 - Armazenamento de água nas comunidades rurais no CPCA, 2014. 03.a) Balde com água 
na Comunidade Piquiri I em Mossoró-RN. 03.b) Caixa de PVC com água na Comunidade Freire em 
Areia Branca-RN 
 

A água das comunidades rurais do CPCA/RN vem sendo utilizada para diversos fins, 
como para uso doméstico (Figura 04.a) na zona rural de Mossoró/RN e para pequenas irrigações a 
partir de sistemas de cisternas com calçadas de concreto para captação de águas pluviais (Figura 
04.b) no meio rural de Areia Branca/RN.   

  
04.a  04.b  

Figura 04 - Usos múltiplos da água nas comunidades rurais no CPCA, 2014. 04.a) Água para uso 
doméstico na comunidade Piquiri II em Mossoró-RN. 04.b) Ao fundo uma cisterna próxima a um 
calçadão de concreto utilizado para pequenas irrigações na Comunidade Serra Vermelha em Areia 
Branca-RN. 

 
O estabelecimento do abastecimento humano nas comunidades analisadas vem se 

consolidando com a efetiva participação da população local nas construções de cisternas (Figura 
05.a), reservatórios inferiores (Figura 05.b), reservatórios superiores, calçadas de concreto para 
captação de águas pluviais e, adutoras.  
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05.a  05.b  

Figura 05 - Participação da população na construção do sistema de abastecimento de água nas 
comunidades rurais no CPCA, 2014. 05.a) Comunidade Sussuarana em Mossoró-RN. 05.b) 
Comunidade Garavelo em Areia Branca-RN. 
 
 
3.2. PERCEPÇÃO AMBIENTAL DO ABASTECIMENTO HUMANO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES 
RURAIS DO CPCA/RN 
 

O abastecimento de água adequado é crucial para saúde humana. Wright et al. (2004) e 
Varghese (2004) ao investigarem os riscos de sistemas de tratamento de água identificaram 
qualidade microbiológica de água reduzida em virtude de possível contaminação na coleta, 
transporte, armazenamento e extração da água. Nas comunidades rurais do CPCA/RN observou-se 
que o sistema de abastecimento apresenta variabilidade em sua distribuição, sendo para beber: carro 
pipa (44,06%), poço (27,81%) e água mineral (23,13%) (Figura 06.a); para limpeza de frutas e 
legumes: carro pipa (61,55%) e poço (36,25%) (Figura 06.b); para limpeza de utensílios de 
manipulação de alimentos: carro pipa (61,25%) e poço (36,55%) (Figura 06.c).  

   
06.a – beber 06.b - limpeza alimentos 06.c - limpeza utensílios 

Figura 06 – Origem da água para beber, limpeza de frutas e legumes e, limpeza de utensílios de 
manipulação de alimentos das residências dos moradores questionados das comunidades rurais do 
CPCA, 2014. 

 
O quadro de riscos a saúde humana em virtude das irregularidades no sistema de 

abastecimento de água das comunidades rurais do CPCA/RN torna-se mais preocupante devido a 
forma de tratamento de água adotada pela população local, tendo em vista que 42,2% da população 
bebem água sem tratamento (Figura 07.a). O cenário de riscos a saúde humana acentua-se através 
do consumo de água quando 78,4% da população realizam a limpeza de legumes e frutas sem 
tratamento prévio (Figura 07.b). Esta vulnerabilidade é consolidada a partir do uso da água sem 
tratamento para limpeza de utensílios de manipulação de alimentos por 81,25% da população 
questionada (Figura 07.c).  
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07.a – beber 07.b - limpeza alimentos 07.c - limpeza utensílios 

Figura 07 – Tratamento da água para beber (07.a), limpeza de frutas e legumes (07.b) e, limpeza de 
utensílios de manipulação de alimentos (07.c) das residências dos moradores questionados das 
comunidades rurais do CPCA, 2014. 

 
O sistema de abastecimento de água para consumo humano das comunidades rurais do 

CPCA/RN é avaliado pela população local de forma positiva, sendo os aspectos qualitativos com 
maior aceitação (Figura 08.a) em comparação com os quantitativos (Figura 08.b). O critério de 
quantidade da água obteve avaliação inferior quando comparado com a qualidade na percepção dos 
moradores. Esta avaliação positiva provavelmente está relacionada ao que é evidenciado na Figura 
08.c; os usuários consideram que os principais problemas no abastecimento de água são pouca água 
(29,35%); freqüência irregular (66,30%) e; pouca água e freqüência irregular (4,35%). O contexto de 
escassez e irregularidade na distribuição provavelmente conduz os entrevistados a uma avaliação de 
qualidade e quantidade boas. 

 

   
08.a – Qualidade da água 08.b – Quantidade da água 08.c – Principais problemas  

Figura 08 - Avaliação da qualidade (08.a), quantidade (08.b) e problemas do abastecimento (08.c) 
humano de água pelos moradores das comunidades rurais do CPCA/RN, 2014.  

 
As doenças infecciosas relacionadas com a água poluídas são agrupadas em cinco 

categorias gerais: transmitidas pela água (cólera, febre tifóide, leptospirose, giardíase, amebíase e 
hepatite infecciosa B); controladas pela limpeza de água (escabiose, disenteria bacilar, salmonelose, 
diarréias por antivírus, febre para tifóide e ascaridíase); associadas à água (esquistossomose urinária 
e retal e drancunculose); vetores de doenças relacionados com água (febre amarela, dengue e 
malária) e; doenças associadas ao destino de dejetos (necatoriose, clonorquíase e difilobotríase) 
(SAUNDERS E WARFORD, 1983). O padrão de qualidade de vida de uma população está 
diretamente relacionado à disponibilidade e qualidade de sua água, sendo esta o recurso natural mais 
crítico à saúde humana e mais susceptível a impor limites ao desenvolvimento (HELLER, 1997). Nas 
comunidades rurais investigadas os problemas no sistema de abastecimento de água podem interferir 
na saúde humana, já que algumas doenças de veiculação hídrica, como diarréia (10,5%) e dengue 
(3,4%), estão como entre as mais citadas pelos moradores (Figura 09). 
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Figura 09 – Doenças citadas pelos moradores das comunidades rurais do CPCA/RN, 2014. 

 
 
3.3. QUALIDADE DA ÁGUA DO ABASTECIMENTO HUMANO NAS COMUNIDADES RURAIS DO 
CPCA/RN  

A Tabela 05 contém os resultados das variáveis físico-químicas das amostras de água 
para consumo humano nas comunidades rurais do CPCA/RN.  

A Turbidez – Tur pode ser tanto de origem natural quanto antrópica, não traz 
inconvenientes sanitários diretos, porém esteticamente é desagradável na água potável e, os sólidos 
em suspensão podem servir de abrigo para microrganismos patogênicos (PERPÉTUO, 2014). Os 
resultados obtidos de Tur (tabela 05) variaram entre 0,17 e 6,61 UNT - Unidades Nefelométrica de 
Turbidez, com média de 1,04 UNT. Estes dados foram inferiores ao limite máximo permitido (até 40 
UNT) proposto pela Resolução CONAMA n° 357/2005 para águas doces de classe 1, de 
abastecimento para consumo humano, com desinfecção.   Entretanto, quando comparado com o da 
Portaria MS nº 2.914/2011 observa-se que a amostra 16, não é aceitável para consumo humano, pois 
apresentou valor superior ao limite recomendado, no máximo 5 UNT.  Estes resultados obtidos para 
Tur foram inferiores aos determinados por outros estudos para águas superficiais na mesma na Bacia 
Hidrográfica, já que Araújo, Santos e Araújo (2007) determinaram valores entre 6,13 e 37,79 UNT e 
Bezerra et al. (2013) encontraram teores de 21,00 a 100,10 UNT para água do rio Apodi-Mossoró/RN 
no trecho urbano de Mossoró/RN e; Silva e Souza (2013) determinaram valor médio de 7,94 no 
período chuvoso e 17,65 no período de estiagem no rio do Carmo. Quando comparados com outras 
realidades, observa-se que apresentou semelhanças, como por exemplo, aos resultados obtidos por 
Stein et al. (2012) para qualidade das águas subterrâneas do aqüífero Barreiras, em Natal/RN que 
apresentaram valores entre 0,40 a 15,00 UNT. Tal comportamento deve-se ao fato de que as águas 
subterrâneas têm baixos valores de turbidez, devido ao efeito filtro do solo (FEITOSA E MANOEL 
FILHO, 2000). 

O potencial Hidrogeniônico – pH pode ser considerado como uma das variáveis 
ambientais mais importantes, assim como uma das mais difíceis de interpretar, podendo ser resultado 
de fatores naturais e antrópicos (LIBÂNIO, 2005). Os valores do pH das amostras de água estudadas 
variaram entre 7,10 a 8,20 com média de 7,72 (Tabela 05). Ressalta ainda que tais valores se 
encontram em conformidade com a Resolução CONAMA n° 357/2005 e a Portaria MS nº 2.914/2011, 
que prevêem valores máximos permitidos entre 6,0 a 9,0 e 6,0 a 9,5, respectivamente. Estes 
resultados apresentaram comportamento semelhante aos dados obtidos para águas superficiais da 
BHRAM/RN por Araújo, Santos e Araújo (2007) que ficou entre 7,96 a 8,23 para água do rio Apodi-
Mossoró; por Lemos, Ferreira Neto e Dias (2009) que obteve resultados sempre próximos de 8,0 para 
água da Lagoa do Apodi-RN; por Bezerra et al. (2013)  que oscilou entre 7,96 a 8,23 para água do 
trecho urbano do rio Apodi-Mossoró; Silva e Souza (2013) que estendeu entre 6,93 a 8,46 para água 
do rio do Carmo. Entretanto, quando comparados com os dados determinados para águas 
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subterrâneas por Stein et al. (2012) para o aqüífero Barreiras em Natal/RN  verifica-se que foram 
superiores, já que estes autores encontraram valores entre 4,30 a 7,10, apresentando assim reação 
ligeiramente ácida. Diante destes dados, pode-se inferir que os valores do pH das amostras de água 
estudadas encontram-se próximos da neutralidade, sendo considerada água com boa qualidade para 
fins de consumo humano.  

A Condutividade Elétrica – CE representa uma medida indireta do efeito antrópico, já que 
depende das concentrações iônicas e da temperatura, indicando a quantidade de sais existentes na 
água (CETESB, 2010). Os resultados de CE (tabela 5) ficaram compreendidos entre 245,00 a 817,00 
μs/cm com média de 533,60 μs/cm para as amostras de água analisadas, sendo considerados 
aceitáveis, tendo em vista que por critérios organolépticos a Portaria MS n° 2.914/2011 estabelece 
como padrão de aceitação para consumo, um limite de 1.000 μs/cm (BRASIL, 2011).  Não foi 
possível fazer enquadramento com a Resolução CONAMA n° 357/2005, devido a falta de valores 
para esse parâmetro. Quando comparados com os resultados de Stein et al. (2012) para águas 
subterrâneas observa-se diferenças significativas, tendo em vista que estes autores encontraram 
valores entre 45,90 a 113,00 μs/cm. Entretanto, ainda assim são considerados aceitáveis, pois 
atendem os critérios organolépticos estabelecidos pela legislação vigente.  

Os valores Dureza Total – DT (Tabela 05) estão na faixa entre 16,20 a 72,00 mg/L, com 
média de 44,74 mg/L. Neste caso, 80% das águas estudadas são consideradas  brandas (dureza até 
60 mg/L de CaCO3) e os 20% restante são moderadamente duras (61 a 120 mg/L de CaCO3),  caso 
das amostras 04, 07, 14, 15 e 16, registrando assim em todas as amostras conformidade com a 
Portaria MS n° 2.914/2011 (BRASIL, 2011). Com a Resolução CONAMA n° 357/2005, não foi 
possível fazer comparação tendo em vista a falta de valores para esse parâmetro. Ao debater com 
outros autores evidencia-se que a situação se repete dentro do contexto do semiárido, como afirmam 
Landim Neto et al. (2013) que também encontraram valores semelhantes para o período chuvoso 
para águas subterrâneas de poços na comunidade rural de Trairussu em Aquiraz, CE. Entretanto, 
estes dados foram superiores aos encontrados por Stein et al. (2012) para águas subterrâneas que 
determinaram a média da dureza total de 16,42 mg/L para as águas amostradas no aqüífero 
Barreiras. Diante dessa situação, pode-se inferir que as amostras consideradas moderadamente 
duras podem resultar-se em inconvenientes como a dificuldade de formação de espuma com o sabão 
e a formação de incrustações de carbonato ou silicato de cálcio e, ou magnésio, que abaixam a 
condutividade térmica e promovem a corrosão interna de caldeiras e outras unidades onde ocorre 
elevação de temperatura (MIERZWA e HESPANHOL, 2005). 

O nitrogênio tem diversos estados de oxidação (amônia – NH3, nitrito – NO2- e, nitrato – 
NO3-). Scorsafava et al. (2010) ao avaliar a qualidade físico-química de água de poços e minas 
destinada ao consumo humano em municípios do  estado de São Paulo afirmaram que a presença de 
compostos de nitrogênio nos seus diferentes estado pode ser um indicativo de contaminação hídrica 
e de possíveis condições higiênico-sanitárias insatisfatórias. Nas amostras de água analisadas, o teor 
de NH3 (Tabela 05) variou entre 0,24 a 0,70 mg/L, com média de 0,39 mg/L. Tais valores estão 
conformes com a Portaria MS n° 2.914/2011, sendo inferiores ao valor máximo permitido que é de 1,5 
mg/L (BRASIL, 2011). Não se comparou com a Resolução CONAMA n° 357/2005, devido a falta de 
valores para esse elemento. Em comparação com dados de águas subterrâneas de comunidades 
rurais do semiárido brasileiro em observa-se para NH3 foram inferiores, já que Landim Neto et al. 
(2013) encontraram valores entre 0,50 a 1,50 mg/L.  

O NO2
-
 apresentou resultados Abaixo do Limite de Detecção – ALD (Tabela 05), com 

exceção das amostras 08, 17, 18 e 19, que apresentaram teores de 0,01 mg/L. Mesmo nestes casos, 
os valores foram inferiores aos valores máximos permitidos para a Resolução CONAMA n° 357/2005 
e a Portaria MS nº 2.914/2011, que é de 1,0 mg/L de N. As amostras 17, 18 e 19 localizam-se na 
comunidade rural de Sussuarana, Mossoró/RN, região com maior núcleo habitacional da área 
investigada, sendo 110 domicílios distribuídos próximos um do outro. Observou-se na área a 
inexistência de sistema de esgotamento sanitário, possível fator indicativo para ocorrência de NO2- 
nessas amostras de água.  

Os teores de NO3
-
 (Tabela 05) variaram entre 0,02 a 1,57 mg/L, apresentando teor médio 

de 0,41 mg/L, com a presença desse nutriente em todas as amostras coletadas nas comunidades 
rurais de Mossoró/RN. Constata-se que todos os teores apresentados de nitrato foram inferiores aos 
valores máximos permitidos para a Resolução CONAMA n° 357/2005 e a Portaria MS nº 2.914/2011, 
que é de 10,0 mg/L de N. Estes dados foram inferiores aos encontrados por Stein et al. (2012) para 
águas subterrâneas do aqüífero Barreiras, que variaram entre 0,16 e 4,15 mg/L de N com média de 
1,00 mg/L de N. Mesmo em pouca quantidade e menores valores quando comparados com outras 
situações, a presença do NO3

-
 em algumas amostras de água deve servir de alerta,  uma vez que 

evidenciam o processo inicial de alteração da qualidade natural dessa fonte hídrica por espécies 
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nitrogenadas. De acordo com Stein et al. (2012) o NO3
-
 é uma espécie química persistente, móvel e 

que não degrada facilmente em meio aeróbico subterrâneo, podendo migrar por grandes distâncias 
acompanhando o fluxo subterrâneo. 

O Cálcio – Ca e o Magnésio – Mg são elementos essenciais para saúde humana, porém 
em excesso podem resultar em diversos efeitos deletérios. Na água esses elementos apresentam 
comportamentos muito parecidos. Neste estudo o Ca apresentou valores significativamente maiores. 
O teor de Ca nas águas estudadas variou de 2,94 a 18,36 mg/L, com média de 11,09 mg/L. O Mg 
oscilou de 1,30 a 10,41 mg/L com média de 4,43 mg/L. (TABELA 05). Para ambos os elementos a 
Resolução CONAMA n° 357/2005 e a Portaria MS nº 2.914/2011 não apresentam orientações. Estes 
valores obtidos foram superiores em comparados com os dados de Menezes et al. (2013) que 
determinaram valores de Ca entre 0,00 a 1,00 mg/L com média de 0,02 mg/L e de Mg entre 0,18 e 
4,09 mg/L, com média de 0,89 mg/L. Entretanto, foram inferiores aos evidenciados por Obiefuna e 
Sheriff (2011) para águas subterrâneas para fins de irrigação e doméstico na Nigéria que foram entre 
10,00 a 100,00 mg/L de Ca e entre 1,00 a 40,00 mg/L de Mg. Desse modo, observa-se que são 
elementos que não constituem riscos a saúde humana, cabendo manter um monitoramento 
constantemente para não tornarem-se fontes potenciais. 

A média dos resultados analíticos do Ferro – Fe (Tabela 05) para as águas investigadas 
foi de 0,07 mg/L, variando de 0,02 a 0,20 mg/L. Quando comparados com a Resolução CONAMA n° 
357/2005 e a Portaria MS nº 2.914/2011 observa-se que foram inferiores ao valor máximo permitido 
que é de 0,3 mg/L, para ambas situações. Os teores obtidos de Fe deste estudo foram semelhantes 
em comparação à realidade do aquífero Barreiras, uma vez que Stein et al. (2012) obtiveram média 
dos resultados analíticos de 0,15 mg/L de Fe, variando entre 0,03 a 0,28 mg/L de Fe. Ressalta ainda 
que estes dados foram inferiores aos obtidos por Landim Neto et al. (2013), que monitorou qualidade 
de água de poços de áreas de sedimentos ricos em Fe em Trairussu, Aquiraz, CE 

O Oxigênio Dissolvido – OD é o principal parâmetro de caracterização dos efeitos da 
poluição das águas por despejos orgânicos (VON SPERLING, 2005). Este elemento influencia todos 
os processos químicos e biológicos que ocorrem na água, onde a medida de sua concentração é 
usada para indicar o grau de poluição por matéria orgânica (ESTEVES, 2011). Nas amostras 
analisadas, os valores de OD (Tabela 05) oscilaram entre 3,89 a 7,60 mg/L, com média de 5,80 mg/L. 
Os menores valores foram evidenciados nas amostras provenientes de abastecimento de poço, nas 
comunidades rurais de Mossoró-RN, onde 84,61% das amostras foram inferiores a 6,0 mg/L, não 
atendendo a Resolução CONAMA n° 357/2005. Com a Portaria MS nº 2.914/2011 não realizou 
comparação devido à falta de valores para esse parâmetro. Estes resultados foram similares aos 
valores de águas de rios da BHRAM/RN encontrados por Bezerra et al. (2013); Araújo, Santos e 
Araújo (2007) e Silva e Souza (2013) para o período chuvoso. Tal situação pode ser explicada por 
Siqueira Aprile e Migueis (2012) ao afirmarem que no período em que há maior presença de matéria 
orgânica no meio aquático, menores são as concentrações de OD, ou seja, há uma relação direta 
entre matéria orgânica e a concentração de OD. Portanto, os baixos valores de OD pode ser um 
indicativo do consumo pela decomposição da matéria orgânica ou oxidação de íons metálicos. 

O Teor de Óleo e Graxas – TOG é amplamente utilizado como parâmetro de qualidade 
da água; para IGAM (2015) a presença de óleos e graxas na água pode constituir um sério problema 
no tratamento de água devido a sua pequena solubilidade. Observou-se em todas as amostras 
analisadas o conteúdo de TOG (Tabela 05) com teores que variam de 0,36 a 6,10 mg/L, com teor 
médio de 1,42 mg/L, considerando neste caso, uma não conformidade, já que a Resolução CONAMA 
n° 357/2005, prever que óleos e graxas devem ser virtualmente ausentes. Os resultados obtidos 
neste estudo foram superiores aos de Santi et al. (2013), tendo vista que estes autores ao avaliarem 
a variabilidade espacial de parâmetros e indicadores de qualidade da água na sub-bacia hidrográfica 
do Igarapé São Francisco, Rio Branco, Acre, Brasil, determinaram teores de óleos e graxas variando 
entre 0,01 a 0,14 mg/L. Dados semelhantes aos deste estudos foram encontrados por Zan et al. 
(2012) ao avaliarem a qualidade das águas superficiais do rio Jamari na região da construção de uma 
Pequena Central Hidrelétrica no município de Monte Negro-Rondônia, Amazônia Ocidental, pois os 
teores de óleos e graxas oscilaram entre 1,20 e a 6,30 mg/L. Entretanto, foram inferiores aos obtidos 
por Forte et al. (2007) ao analisar a contaminação de aquífero por hidrocarbonetos: estudo de caso 
na Vila Tupi, Porto Velho – Rondônia, uma vez que os teores de óleos e graxas foram entre 19,00 a 
193,00 mg/L. Diante dessa situação, infere-se que a realidade da área de estudo aproxima-se de 
local com intervenção industrial, necessitando assim do acompanhamento periódico desses 
compostos para que seus valores não resultem em sérios riscos a saúde humana. Derísio (2012) 
aponta que a ocorrência de óleos e graxas nos sistemas de abastecimento público de água, pode 
ocasionar sabor e odor indesejável, e causar problemas de ordem sanitária.  
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Tabela 05 – Estatística descritiva das características físico-químicas das amostras de água por 
comunidades rurais do CPCA/RN, 2014. 

1- Média das amostras de água com origem de carro pipa das comunidades rurais de Areia Branca-RN; 

2- Média das amostras de água com poço das comunidades rurais de Mossoró-RN; 

3- Média de todas as amostras de água coletas; 

4- DP = Desvio Padrão; 

5- CV = Coeficiente de variação;  

6- ALD= Abaixo do Limite de Detecção. 

 

 
 
A tabela 5 permite ainda a comparação das médias dos valores de parâmetros físico-

químicos obtidos em amostras de água trazidas por carro pipa para abastecimento das comunidades 
rurais de Areia Branca e amostras de água de poços das comunidades rurais de Mossoró. Turbidez e 
condutividade elétrica apresentam maiores valores nas amostras de água de poço. A média dos 
valores de pH é 7,7 em ambos os casos. A média de amônia, nitrito e nitrato é maior nas amostras de 
água de poço; das doze amostras de água provenientes de abastecimento por carro-pipa, 8 
apresentaram nitrato, com um teor médio de 0,06 mg/L; as 13 amostras provenientes dos poços, 
todas com nitrato, forneceram um valor médio de 0,74 mg/L de nitrato. Este fato indica fontes de 
contaminação próxima dos poços que abastecem as comunidades rurais.  A média dos valores de 
OD é mais baixa para as amostras de água dos poços, o que é esperado pela menor aeração e pela 
provável presença de matéria orgânica, indicada pelos compostos nitrogenados. Embora o teor de 
óleos e graxas das amostras trazidas por carros-pipa seja maior, cumpre ressaltar que este valor 
deveria ser zero para qualquer das amostras.  

Os resultados dos metais pesados das amostras de água para consumo humano nas 
comunidades rurais do CPCA/RN estão contidos na Tabela 06. Os valores de Cd, Cu, Cr e Pb foram 
todos Abaixo do Limite de Detecção – ALD desses elementos pela metodologia utilizada. As 
concentrações de Zn variam entre 0,02 e 0,04 mg/L, com média de 0,01 mg/L, atendendo as 
legislações pertinentes, sendo o valor máximo de 0,18 mg/L para a Resolução CONAMA n° 357/2005 
e o limite de 5,00 mg/L para a Portaria MS nº 2.914/2011.  

Pontos  

Características Físico-químicas 

Tur
 

pH C.E. Dureza
 NH3 NO2

-
 NO3

-
 Ca Mg Fe OD TOG 

UT - μs/cm ---------------------------- mg/l ----------------------------- 
01 ALD

6 
7,10 488,00 50,40 0,30 ALD ALD 14,69 3,47 0,06 6,20 2,48 

02 0,17 7,50 489,00 48,60 0,30 ALD 0,22 13,95 3,47 0,07 6,00 2,46 
03 0,68 7,70 500,00 52,20 0,28 ALD ALD 13,95 4,34 0,12 6,20 0,36 
04 0,68 7,70 502,00 66,60 0,31 ALD ALD 13,95 7,81 0,20 6,10 6,10 
05 ALD 8,10 394,00 48,60 0,34 ALD 0,07 14,69 3,04 0,16 6,50 0,45 
06 ALD 8,00 546,00 43,20 0,24 ALD 0,15 14,69 1,74 0,12 6,40 0,53 
07 ALD 7,70 515,00 66,60 0,26 ALD 0,09 9,55 10,41 0,20 6,30 1,62 
08 ALD 7,80 484,00 48,60 0,27 0,01 0,02 13,22 3,90 0,03 6,00 0,63 
09 ALD 7,70 492,00 52,20 0,26 ALD ALD 12,48 5,21 0,05 6,00 0,73 
10 ALD 7,90 245,00 36,00 0,27 ALD 0,06 8,81 3,47 0,02 7,50 0,99 
11 ALD 7,80 319,00 25,20 0,26 ALD 0,04 6,61 2,17 0,02 7,60 2,05 
12 ALD 7,90 479,00 41,40 0,27 ALD 0,08 6,61 6,07 0,02 7,10 1,64 

Média
1 

0,13 7,74 454,42 48,30 0,28 0,00 0,06 11,93 4,59 0,09 6,49 1,67 
13 0,34 7,40 786,00 57,60 0,46 ALD 0,39 14,69 5,21 0,06 4,60 2,47 
14 2,20 7,50 802,00 63,00 0,42 ALD 0,24 15,42 6,07 0,05 4,50 1,03 
15 2,54 7,70 809,00 68,40 0,57 ALD 0,21 16,89 6,51 0,05 4,48 1,71 
16 6,61 7,70 817,00 72,00 0,49 ALD 0,20 18,36 6,51 0,03 3,89 0,61 
17 ALD 7,80 469,00 27,00 0,24 0,01 1,29 7,34 2,17 0,06 5,72 0,44 
18 ALD 7,90 500,00 18,00 0,29 0,01 1,53 3,67 2,17 0,04 4,91 0,62 
19 ALD 8,20 471,00 16,20 0,43 0,01 1,32 2,94 2,17 0,05 3,97 0,54 
20 ALD 8,00 520,00 18,00 0,30 ALD 1,57 2,94 2,60 0,03 5,72 0,81 
21 ALD 7,70 484,00 27,00 0,40 ALD 1,34 8,81 1,30 0,06 5,25 0,80 
22 ALD 7,70 484,00 30,60 0,70 ALD 1,36 9,55 1,74 0,06 5,80 1,17 
23 4,07 7,50 582,00 34,00 0,59 ALD 0,05 11,02 6,51 0,04 6,70 1,73 
24 4,58 7,50 582,00 54,00 0,70 ALD 0,05 11,01 6,53 0,03 5,52 1,88 
25 4,07 7,50 581,00 53,10 0,69 ALD 0,05 11,38 6,07 0,04 6,01 1,77 

Média
2 

1,88 7,70 606,69 41,45 0,48 0,00 0,74 10,31 4,27 0,05 5,16 1,20 

Média
3 

1,04 7,72 533,60 44,74 0,39 0,00 0,41 11,09 4,43 0,07 5,80 1,42 

DP
4 

1,86 0,24 140,81 16,79 0,15 0,00 0,58 4,31 2,30 0,05 0,99 1,20 

Mínimo 0,17 7,10 245,00 16,20 0,24 0,01 0,00 2,94 1,30 0,02 3,89 0,36 

Máximo 6,61 8,20 817,00 72,00 0,70 0,01 1,57 18,36 10,41 0,20 7,60 6,10 

CV
5
 (%) 179,49 3,11 26,39 37,52 39,82 32,52 139,61 38,85 51,95 78,11 17,01 83,97 
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Tabela 06 – Estatística descritiva dos metais pesados das amostras de água por comunidades rurais 
do CPCA/RN, 2014. 

Pontos 

Metais Pesados 

Cd Cu Cr Pb Zn 

-------------------- mg/l ------------------- 

01 ALD¹ ALD ALD ALD 0,02 
 02 ALD ALD ALD ALD ALD 
 03 ALD ALD ALD ALD ALD 
 04 ALD ALD ALD ALD 0,02 
 05 ALD ALD ALD ALD ALD 
 06 ALD ALD ALD ALD ALD 
 07 ALD ALD ALD ALD 0,04 
08 ALD ALD ALD ALD ALD 
09 ALD ALD ALD ALD ALD 
10 ALD ALD ALD ALD ALD 
11 ALD ALD ALD ALD ALD 
12 ALD ALD ALD ALD ALD 
13 ALD ALD ALD ALD ALD 
14 ALD ALD ALD ALD ALD 
15 ALD ALD ALD ALD ALD 
16 ALD ALD ALD ALD 0,02 
17 ALD ALD ALD ALD ALD 
18 ALD ALD ALD ALD ALD 
19 ALD ALD ALD ALD 0,04 
20 ALD ALD ALD ALD ALD 
21 ALD ALD ALD ALD ALD 
22 ALD ALD ALD ALD ALD 
23 ALD ALD ALD ALD ALD 
24 ALD ALD ALD ALD ALD 
25 ALD ALD ALD ALD ALD 

Média ALD ALD ALD ALD 0,01 

Desvio Padrão ALD ALD ALD ALD 0,01 

Mínimo ALD ALD ALD ALD 0,02 

Máximo ALD ALD ALD ALD 0,04 

CV (%) ALD ALD ALD ALD 219,19 
1 – ALD = Abaixo do Limite de Detecção.  

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O abastecimento de água das comunidades rurais do Campo Petrolífero Canto do 
Amaro – CPCA/RN ocorre através de carro pipa nas localidades de Areia Branca/RN e poço na zona 
rural de Mossoró/RN. Este sistema apresenta irregularidades na forma de armazenamento de água e 
no tratamento utilizado antes do consumo humano, propiciando um cenário de para proliferação de 
vetores de doenças.  

Apesar dessas anormalidades a água na região estudada vem sendo utilizada para 
diversos fins, como no uso doméstico na zona rural de Mossoró e em pequenas irrigações a partir de 
sistemas de cisternas com calçadas de concreto para captação de águas pluviais no meio rural de 
Areia Branca. 

O uso doméstico da água nas comunidades investigadas tem variação em sua origem, 
sendo para beber: 44,06% de carro pipa, 27,81% de poço e 23,13% de água mineral; para limpeza de 
frutas e legumes: 61,55% de carro pipa e 36,25% de poço e; para limpeza de utensílios de 
manipulação de alimentos: 61,25% de carro pipa e 36,55% de poço. Estes dados, juntamente com a 
situação de que 42,2% da população bebem água sem tratamento, 78,4% da população limpam 
legumes e frutas com água sem tratamento e, 81,25% da população utilizam utensílios de 
manipulação de alimentos lavados com água sem tratamento, contribui para um quadro de riscos e 
vulnerabilidades à saúde humana, principalmente com a ocorrência na região de algumas doenças de 
veiculação hídrica, como diarréia e dengue.  

Na avaliação da qualidade de água os parâmetros físico-químicos de Turbidez, pH, 
Condutividade Elétrica, Dureza Total, Amônia, Nitrito, Nitrato e Ferro apresentaram comportamentos 
de padrões aceitáveis para consumo humano. Os teores de Ca e Mg foram semelhantes de outros 
trabalhos em comunidades rurais e, também não apresentaram riscos para o consumo humano.  
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O parâmetro de Oxigênio Dissolvido foi o que apresentou comportamento mais 
indesejável, com valores oscilando entre 3,89 a 7,60 mg/L, apresentando 84,61% das amostras 
inferiores a 6 mg/L, não atendendo a Resolução n° 357/2005 do CONAMA, para águas de classe 1.  

Em todas as amostras de água analisadas verificou-se a presença de óleos e graxas 
com teores que variam de 0,36 a 6,10 mg/L, possibilitando a existência de um problema no 
tratamento de água devido a sua pequena solubilidade; isso representa também um risco a saúde 
humana.  

Os resultados dos metais pesados das amostras de água investigadas apontam 
ausência destes elementos, com exceção do Zn, que apresentou concentrações que variam entre 
0,01 e 0,04 mg/l. Entretanto, estes valores ainda estão dentro dos limites aceitáveis das legislações 
pertinentes, não correspondendo ainda a riscos de contaminação.  

Para assegurar uma satisfatória qualidade de vida da população da área investigada faz 
se necessário adotar ações de melhorias no sistema de abastecimento de água para consumo 
humano, como por exemplo: maior freqüência no abastecimento; maior disponibilidade hídrica; 
universalização do abastecimento; efetivação dos componentes de saneamento ambiental na área; 
execução de projetos de educação ambiental e sanitária e; monitoramento ambiental do 
abastecimento público de forma periódica.   

Diante dessa situação, recomendam-se novas investigações da qualidade da água com 
parâmetros físico-químicos, bacteriológicas e, hidrocarbonetos, nos períodos chuvosos e estiagem, 
com a finalidade de correlacionar os teores obtidos com os índices pluviométricos da região, bem 
como para verificar se a qualidade da água permanece constante ou apresentou algum resultado 
indesejável.   
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O cientista não é o homem que fornece as verdadeiras respostas;  

é quem faz as verdadeiras perguntas”. (Claude Lévi-Strauss).  
 

¹- Artigo submetido a Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional. ISSN (1809-239X). 

Avaliação na Área Ciências Ambientais Qualis 2014 (B2). Normas da Revista (Anexo 05). 
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Resumo: Este artigo tem por objetivo arrolar e classificar os impactos ambientais 

significativos do Campo Petrolífero Canto do Amaro – CPCA, localizado no baixo curso da 

Bacia Hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró/RN – BHRAM/RN. A fundamentação teórica e 

metodológica da pesquisa se deu a partir da aplicação do sistema de avaliação Pressão-

Estado-Impacto-Resposta – PEIR. Os aspectos e impactos ambientais mais significativos da 

indústria do petróleo constatados foram: geração de emissões atmosféricas, geração de 

resíduos semissólidos (lama e cascalho), geração de resíduos sólidos, geração de efluentes 

líquidos, geração de ruídos, poluição hídrica, poluição do solo, poluição sonora, poluição 

atmosférica, poluição visual, supressão vegetal, processos erosivos, interferência na flora 

local, interferência na fauna local, alteração da estabilidade dos ecossistemas, alteração da 

dinâmica de uso do solo, riscos à saúde dos trabalhadores, pressão nas comunidades locais, 

interferências nas atividades tradicionais e, pressão na infraestrutura de serviços públicos.  

Para garantir a sustentabilidade da área investigada faz necessário realizar estudos de 

monitoramento ambiental (água, solo, ar, e, biota), diagnósticos socioeconômicos das 

comunidades locais, ações de gestão ambiental e auditoria ambiental.  

Palavras-Chave: Atividade Petrolífera. Impacto Ambiental. Sustentabilidade. 

 

Abstract: This article aims to determine the significant environmental impacts of the Oilfield 

Canto do Amaro - CPCA, located in the lower course of the Apodi-Mossoró watershed – 

BHRAM / RN. Theoretical and methodological foundation of the research took place from 

the application of the evaluation system Pressure-State-Impact-Response - PSIR. The aspects 

and the most meaningful environmental impacts of the oil industry were: generation of air 

emissions, semi-solid waste (mud and gravel), solid waste, wastewater and noise, pollution of 

water, soil, noise, air and visual pollution; vegetation removal, erosion, interference with local 

flora, interference with local fauna, changing the stability of ecosystems, changes in land use 

dynamics, risks to workers' health, pressure on local communities, interference in traditional 

activities and pressure on public services infrastructure. To ensure the sustainability of the 

investigated area it is necessary to conduct environmental monitoring studies (water, soil, air, 

and biota), socioeconomic diagnostics of local communities, actions of environmental 

management and environmental auditing. 

Keywords: Oil Activity. Environmental Impact. Sustainability. 
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Introdução 

A atividade petrolífera tem importância crucial para o estabelecimento dos padrões de 

consumo da sociedade vigente, já que permite a utilização do petróleo como fonte de energia, 

na produção de combustíveis e na fabricação de diversos artigos, tais como: plásticos, 

fertilizantes, solventes, borracha sintética, náilon e, medicamentos (FARIAS, 2008). 

O petróleo para ser utilizado é inserido numa cadeia de produtiva: prospecção; 

avaliação de formação; exploração; perfuração; completação; elevação; produção; 

processamento de fluidos; refino; transporte; distribuição; e revenda (THOMAS, 2004).  

Os produtos obtidos a partir do refino do petróleo são disponibilizados numa cadeia 

comercial através das aplicações: gás combustível; petroquímica; combustível doméstico e 

industrial; gasolina; gasolina de aviação; obtenção de aromáticos; óleo diesel; detergentes; 

óleo de aquecimento; óleos básicos lubrificantes; asfaltos; querosene de aviação; querosene de 

iluminação; parafinas; produção de anodos para produção de alumínio ou de eletrodos para 

produção de aço; geração de energia e; solventes (FARAH, 2013). 

Apesar da importância econômica inquestionável a atividade petrolífera pode alterar 

os componentes ambientais: meio físico (clima, ar, geomorfologia, geologia, solos, águas 

superficiais e águas subterrâneas); meio biótico (vegetação e fauna) e; meio antrópico, 

principalmente pelos impactos ambientais: erosão, assoreamento, poluição do ar, poluição da 

água, poluição do solo, desmatamento, remoção da cobertura do solo, poluição sonora, 

afugentamento da fauna e geração de resíduos sólidos e líquidos (SILVA e SILVA, 2009). 

Os impactos ambientais da atividade petrolífera vêm sendo debatidos mundialmente 

por Testa et al. (1994); Morales, Bifano e Escalona (1998); González; Leuro, Reyes e, 

Monroy (2011); Yakovleva (2011); Khodashenas, Roayaei, Abtahi e, Ardalani (2012); 

Afkhami, Karbassi, Nasrabadi e Vossogh (2013); Toro, Requena, Duarte e, Zamorano (2013); 

Kuemmerle, Baskin, Leitão, Prishchepov, Thonicke e, Radeloff  (2014); Racicot, Roussel, 

Dauphinais, Joly, Noel e Lavoie (2014) e; Brown e Tari (2015). No Brasil essa discussão vem 

sendo realizada por Dantas e Reis (2009); Freitas e Pegado (2009); Martins e Silveira (2009); 

Medeiros e Araújo (2009); Nascimento e Reis (2009); Silva e Silva (2009); Aquino e Costa 

(2011); Monteiro e Jerônimo (2012); Costa e Martins (2014) e; Cunha e Dutra (2014).  

Na Região Oeste do Estado do Rio Grande do Norte, localiza-se a Bacia Hidrográfica 

do Rio Apodi-Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte – BHRAM/RN, que abrange 52 

municípios, numa área de 14.276 km² (26,8% do RN), sendo formada por quatro eixos: alto 

curso; médio curso superior; médio curso inferior e; baixo curso (SEMARH, 2015). O baixo 
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curso contempla uma intervenção antrópica, relacionada com exploração de petróleo e gás, 

mineração de areia, exploração de calcário, atividade salineira, comércio e serviços, 

urbanização, tráfego de veículos, transporte de cargas, construção civil, turismo e hotelaria, 

fruticultura irrigada, carcinicultura, pesca, pecuária e geração de energia eólica.  

No baixo curso da BHRAM, localiza-se o Campo Petrolífero Canto do Amaro – 

CPCA, região de maior produção nacional de petróleo em terra, composta por poços de 

petróleo e/ou gás e infraestrutura de exploração, perfuração e produção de petróleo e gás.  

Essa área foi utilizada como recorte para os estudos de Barbosa, Souza Neto e Silva 

Filho (2007); Oliveira e Santos (2007); Costa Filho, Barbosa e Petta (2008); Costa Filho et al. 

(2009); Costa Filho, Barbosa e Petta (2010); Medeiros, Cunha e Almeida (2011); Correia e 

Jerônimo (2012); Petta e Campos (2013); Meneses e Paula (2014) e; Oliveira e Jerônimo 

(2014). Entretanto, estes estudos não correlacionam a influência das atividades antrópicas nos 

componentes ambientais e as ações requeridas para atenuar essa problemática. 

Assim, justifica-se a necessidade de investigar a pressão exercida no CPCA/RN, com 

sistema de múltiplas interações. A Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico – OCDE (1993) elaborou o método de Pressão-Estado-Impacto-Resposta – PEIR 

com o objetivo de promover uma gestão ambiental eficiente com conexão de seus elementos.  

No Brasil, a aplicação dessa metodologia vem sendo realizada sob diferentes 

abordagens. Citam-se trabalhos realizados em reservas ambientais (Caro, Quinteros e 

Mendoza, 2007), em terras indígenas (Brito e Cândido, 2015), em áreas urbanas (Conceição e 

Dornelles, 2008; Ariza e Araújo Neto, 2010), no turismo (Oliveira, Oliveira, Gomes e 

Anastácio, 2008), na mineração (Ferreira, Lira e Cândido, 2010), em serviços de saneamento 

(Schneider, Santos, Martinez, Coutinho, Malheiros e, Temóteo, 2010), em serviços de gestão 

de resíduos sólidos (Silva e Cândido, 2012; Silva, Santos, Cândido e, Ramalho, 2012) e em 

processos de desertificação (Fernandes e Barbosa, 2011). No entanto, ainda não aplicou essa 

ferramenta para apresentar um cenário dos impactos ambientais da indústria petrolífera. 

O presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise ambiental do CPCA/RN 

localizado no baixo curso da BHRAM/RN a partir da aplicação do sistema de avaliação PEIR. 

 

 

Material e métodos 

Área de estudo 

A área de estudo da referida pesquisa trata-se do CPCA/RN, localizado nos 
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municípios de Mossoró e Areia Branca, no baixo curso da BHRAM/RN. Este campo 

petrolífero vem sendo explorado desde 1986, apresenta uma reserva de 116 milhões de barris 

de óleo, numa área de 362,791 km² (ANP, 2009). 

 

Fundamentação teórica e metodológica 

A pesquisa classifica-se conforme sua finalidade em descritiva (descreve as 

características de dada população ou fenômeno em estudo) e, exploratória (torna o problema 

mais explícito). Quanto aos meios utilizados, enquadra-se como de campo e bibliográfica, 

através da aplicação do sistema de indicador de sustentabilidade PEIR (GIL, 2006).   

A metodologia PEIR foi adaptada pelo Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente – PNUMA a partir do método Pressão/Estado/Resposta – PER da OCDE para 

selecionar os descritores e indicadores de sustentabilidade (WINOGRAD, 1996).  

A matriz PEIR é um instrumento analítico que objetiva retratar, as pressões que as 

atividades humanas exercem sobre o meio ambiente, como estas alteram a qualidade dos 

recursos naturais, os impactos causados e a reação da sociedade (PNUMA, 2002).  

Os quatros aspectos envolvidos na metodologia PEIR visam: a) as Pressões que as 

atividades humanas impõem sobre o meio ambiente através de suas atividades e processos; b) 

o Estado em que se encontra o Meio Ambiente, mostrando a condição atual em termo de 

qualidade ambiental; c) os Impactos causados pela atividade humana e suas conseqüências ou 

condição de saúde e bem-estar da população, economia, ecossistemas e; d) a Resposta da 

Sociedade às ações necessárias para mitigar, adaptar, prevenir, deter ou reverter impactos 

negativos sobre o meio ambiente, produzidos pelas atividades humanas. (PNUMA, 2002).  

A análise ambiental do CPCA/RN a partir da aplicação do sistema de avaliação 

PEIR se deu com coleta de dados da seguinte forma: levantamento teórico da caracterização 

da área; descrição do processo produtivo da atividade econômica (levantamento teórico e 

pesquisa em campo) e determinação in loco dos indicadores de sustentabilidade PEIR.  

Para subsidiar o levantamento dos indicadores do PEIR no CPCA/RN utilizou-se 

o método Check-List em visitas nos meses de 06 e 07/2013 com a finalidade de identificar as 

fontes de poluição da área de estudo, por ser um método rápido e conciso (SÁNCHEZ, 2012).  

As variáveis abordadas no Check-List foram embasadas em Derísio (2012), sendo 

as seguintes: localização da área de estudo; localização dos usuários dos recursos naturais; 

tipos de usos dos recursos naturais; possíveis fontes potenciais ou efetivamente poluidoras da 

área de estudo; efeitos da poluição ambiental e técnicas de controle da poluição ambiental. 
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Os dados primários e secundários obtidos foram expostos através de uma matriz 

de interação (Sánchez, 2012) e analisados através discussão com estudos dos impactos 

ambientais na atividade petrolífera no CPCA, no Brasil e no mundo.  

 

Resultados e discussão 

Aplicação do PEIR no CPCA/RN  

A aplicação do modelo PEIR para o CPCA/RN se deu com uma caracterização da 

área de estudo, descrição do processo produtivo, identificação dos indicadores de 

sustentabilidade da atividade petrolífera onshore e, proposição de indicadores de respostas de 

atenuação da problemática investigada.  

 

Caracterização do CPCA/RN 

O CPCA/RN vem operando com 1.109 poços de petróleo e/ou gás (PORTAL 

BRASIL, 2014) com infraestrutura composta por cavaletes, central de tratamento dos 

cascalhos de perfuração, cisternas de proteção, dutos, estação de tratamento de efluentes, 

estação de tratamento de óleo, estações coletoras de óleo, estações de bombeamento, estações 

receptoras de óleo, estradas, incineradores, jazidas de areia, lagoas de tratamento, linhas de 

produção, linhas de surgências, linhas de vapor, linhas elétricas de alta tensão, poços de 

injecção, sondas de perfuração e veículos de transportes de óleo.  

 

Processo Produtivo do CPCA/RN  

A cadeia produtiva do petróleo é organizada nas fases Upstream (exploração, 

perfuração e produção), Midstream (refinamento) e Downstream (transporte, distribuição e 

comercialização) (THOMAS, 2004). Neste trabalho enfatizou-se a fase Upstream que 

contempla as atividades do CPCA/RN (prospecção; avaliação de formação; exploração; 

perfuração; completação; elevação e; produção).  

 

Indicadores de Sustentabilidade PEIR no CPCA/RN 

Pressão 

Quadro 1 – Indicadores de Pressão exercida no CPCA/RN 

PRESSÃO INDICADORES DE PRESSÃO 

PROCESSO PRODUTIVO DO CPCA/RN 

(fase Upstream) 

Prospecção 

Avaliação de formação 

Exploração 

Perfuração 
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Completação 

Elevação 

Produção 

 

Na área do CPCA/RN a fase de prospecção é composta pelas etapas: permissória, 

elaboração de croqui da área, estudos geodésicos, abertura e nivelamento da área, perfuração 

da área, carregamento, tamponamento, espalhamento de material, detonação, recolhimento de 

material, oficinas de cabos e recuperação da área. Na fase de avaliação de formação dos 

reservatórios de petróleo encontram-se as etapas de perfilagem a poço aberto, testes de 

pressão a poço revestido e perfilagem de produção. Para exploração de petróleo são adotadas 

as etapas de construção da base, operação de Desmontagem Transporte e Montagem – DTM e 

perfuração do poço. A perfuração de poço ocorre com construção de acessos, construção da 

base do poço, intervenção da sonda de perfuração, instalações de tanques de testes para poços 

exploratórios, instalação de linha de surgência e avaliação da capacidade de produção para 

poços exploratórios. Na adequação dos poços de petróleo é executada a fase de completação, 

com ações de circulação de fluido, uso de máquinas de combustão interna, correção de 

cimentação montagem do canhão e completação. Para tornar o CPCA/RN apropriado para 

produção inicia-se a fase de elevação, através de instalação, operação e manutenção do 

bombeio mecânico com hastes; instalação do poço de injeção e descartes dos fluídos do poço 

de injeção. Finalmente, a produção no CPCA/RN ocorre a partir das etapas de processamento 

primário, coleta, transporte, armazenamento e distribuição do petróleo para refino. 

 

Estado  

Quadro 2 – Indicadores de Estado para o CPCA/RN 

ESTADO INDICADORES DE ESTADO 

MEIOS FÍSICOS E BIÓTICOS 

Recursos Hídricos (Superficiais e Subterrâneos) 

Solo 

Ar 

Fauna e Flora 

MEIO ANTRÓPICO 

Colaboradores 

Vizinhança 

Sociedade 
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Impacto  
Quadro 3 – Indicadores de Aspectos e Impactos no CPCA/RN 
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1  X  X X X       X X  X       X  X  X   

2 X X X X  X X    X  X X X    X    X  X  X   

3 X X X X  X X  X X X  X X X X  X X    X X X X X   

4 X X X X X X X  X X X  X X X X  X X   X X X X X X   

5 X X X  X X X  X X   X X X X X X X  X  X X X X X   

6 X X X X X X X  X X X  X X X   X X X X X X X X X X   

7 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

¹Fases do CPCA/RN: 1- Prospecção, 2- Avaliação de formação, 3- Exploração, 4- Perfuração, 

5-  Completação, 6- Elevação e, 7- Produção.  

 

A fase de prospecção do CPCA/RN propulsiona a geração de emprego e renda; 

entretanto verificam-se também impactos ambientais significativos, principalmente nas etapas 

de abertura e nivelamento da área, perfuração da área e detonação; é possível apontar que as 

emissões atmosféricas veiculares (Figura 01-A) e geração de ruídos (Figura 01-B) são os mais 

recorrentes. Essa complexidade na área de estudo já vem sendo alertada por Barbosa, Souza 

Neto e Silva Filho (2007) e Oliveira e Santos (2007), ao identificarem também poluição 

atmosférica e poluição sonora, respectivamente. Resultados semelhantes também foram 

identificados por Monteiro e Jerônimo (2012), Nascimento e Reis (2009), e, Martins e 

Silveira (2009) no Brasil; por Racicot, Roussel, Dauphinais, Joly, Noel e Lavoie (2014) no 

Canadá e; Yakovleva (2011) na Rússia. Tal situação merece destaque, já que a cadeia de 

produção de óleo contribui para formação de chuva ácida a partir das emissões de óxidos de 
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enxofre (SOX) e de outras substâncias contaminantes (NO2, CH4 e CO2) classificadas como 

Gases de Efeito Estufa – GEI (GONZÁLEZ; LEURO, REYES E, MONROY, 2011).  

Figura 01 – Impactos ambientais mais recorrentes na fase de prospecção do CPCA/RN, 2013.  

A  

 

B 

 
A – Emissões atmosféricas de tráfego de veículos para transporte de equipamentos (estações 

de investigação sísmica, estação total, explosivos sismográficos) e pessoal. B – Geração de 

ruídos dos cabos e geofones, da detonação de explosivos e, das perfuratrizes mecanizadas. 

Fonte: Jorge Luis de Oliveira Pinto Filho 
 

Na fase de Avaliação da Formação da Cadeia Produtiva do CPCA/RN observa-se 

a geração de emprego e renda com fatores positivos; porém a mão de obra local não é 

utilizada, uma vez que para realizar essa etapa faz necessária equipe técnica especializada. Os 

impactos adversos significativos das etapas desse processo são interferências no meio a partir 

da geração de resíduos sólidos (Figura 02-A) e remoção da cobertura do solo através 

desmatamento (Figura 02-B). Tal problemática na área investigada também já foi enfatizada 

por Oliveira e Santos (2007) e Oliveira e Jerônimo (2014) ao constatarem a geração de 

resíduos e desmatamento em seus estudos, simultaneamente. Dados similares foram 

identificados em estudos de Costa e Martins (2014), Dantas e Reis (2009) e; Nascimento e 

Reis (2009) no Brasil; Racicot, Roussel, Dauphinais, Joly, Noel e Lavoie (2014) no Canadá; 

Toro, Requena, Duarte e, Zamorano (2013) na Colômbia e; Yakovleva (2011) na Rússia. A 

destinação final dos resíduos sólidos é a maior preocupação da indústria petrolífera, em 

virtude principalmente, dos grandes volumes gerados (MENESES E PAULA, 2014).  

Figura 02 – Impactos ambientais na fase de avaliação de formação do CPCA/RN, 2013.  

A 

 

B 
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A – Acondicionamento inadequado de resíduos sólidos da perfilagem do poço de petróleo. B 

– Remoção da cobertura do solo na preparação da área para perfilagem do poço.   

Fonte: Jorge Luis de Oliveira Pinto Filho 
 

Na fase de Exploração do CPCA/RN os benefícios se expandem em relação às 

fases anteriores, com a geração de royalties e a maior possibilidade da utilização da mão de 

obra local em algumas atividades. Os impactos ambientais mais significativos são a alteração 

das propriedades do solo a partir da geração de lama e cascalho (Figura 03-A) e alteração dos 

compartimentos ambientais (Figura 03-B).  Estes riscos na região também foram alertados por 

Meneses e Paula (2014) e Costa Filho, Barbosa e Petta (2010) ao determinarem em suas 

pesquisas a geração de cascalho e a infiltração de óleo no solo, concomitantemente.  A 

interferência da fauna e flora com a atividade petrolífera também foi evidenciada por Costa e 

Martins (2014), Cunha e Dutra (2014), Martins e Silveira (2009) e, Nascimento e Reis (2009) 

no Brasil; Afkhami, Karbassi, Nasrabadi e Vossogh (2013) no Irã e; Yakovleva (2011) na 

Rússia. Estas alterações são significativas na medida em que contribuem para redução da 

biodiversidade através da diminuição da flora, perda de habitat dos animais e arrefecimento 

da vida selvagem (TORO, REQUENA, DUARTE E, ZAMORANO, 2013).  

Figura 03 – Impactos ambientais da fase de exploração do CPCA/RN, 2013.  

A 

 

B 

 

 
A – Acondicionamento inadequado dos resíduos sólidos da perfuração do poço de petróleo 

em contato com animal da pecuária local. B – Alteração das características do solo, do regime 

de escoamento hídrico, da biota e fauna devido terraplanagem para exploração de petróleo.  

Fonte: Jorge Luis de Oliveira Pinto Filho 

 

Na Fase de Perfuração do CPCA/RN constatam-se efeitos benéficos na geração de 

royalties, emprego e renda; porém, a utilização da mão de obra local limita-se apenas às 

etapas de construção de acessos e construção da base dos poços. Evidenciam-se alterações nos 

compartimento ambientais (solo, ar, água e biota) com a geração de ruídos (Figura 04-A) e a 

geração de fluídos (Figura 04-B). O predomínio de extensas áreas degradadas através das 

atividades petrolífera na área analisada (desmatamento, retirada do solo e derramamento de 

óleo no solo) pode proporcionar um cenário susceptível de desertificação (COSTA FILHO, 
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BARBOSA E PETTA, 2008; COSTA FILHO ET AL., 2009; COSTA FILHO, BARBOSA E 

PETTA, 2010; MEDEIROS, CUNHA E ALMEIDA, 2011). Em estudos sobre as alterações 

em áreas de exploração de petróleo e gás Martins e Silveira (2009) e Nascimento e Reis 

(2009) no Brasil; Afkhami, Karbassi, Nasrabadi e Vossogh (2013) no Irã e; Yakovleva (2011) 

na Rússia também encontraram desequilíbrio ambiental através da interferência no solo e 

risco de derramamento de óleo com a geração de fluídos.  

Figura 04 – Impactos ambientais da fase de perfuração do CPCA/RN, 2013.  

A 

 

B 

 
A – Geração de ruídos da intervenção da sonda de perfuração B – Infiltração de óleo no solo 

na instalação dos poços exploratórios.  

Fonte: Jorge Luis de Oliveira Pinto Filho 

 

Com a Fase de Completação do CPCA/RN evidenciam-se a geração de royalties, 

a geração de renda e emprego (utilizou-se de mão de obra local em todas as etapas). Porém, 

constatam-se efeitos maléficos dessa fase nos sistemas ambientais, com a geração de efluentes 

líquidos (Figura 05-A) e degradação do solo (Figura 05-B). O quadro de vulnerabilidade na 

área de estudo vem sendo discutido por Correia e Jerônimo (2012) e Costa Filho, Barbosa e 

Petta (2010) ao detectarem, na seguinte ordem, vazamentos de óleo em sistemas de bombeio e 

óleo jorrado em instalação elétrica da estação automática de transmissão de dados. Resultados 

semelhantes foram obtidos por Costa e Martins (2014); Cunha e Dutra (2014), Dantas e Reis 

(2009), Martins e Silveira (2009), Medeiros e Araújo (2009) e Nascimento e Reis (2009) no 

Brasil; e Yakovleva (2011) na Rússia ao determinar que a geração de fluídos e seu potencial 

de contaminação do solo e da água são um dos aspectos ambientais mais relevantes da 

atividade petrolífera. Tal situação merece destaque, pois Afkhami, Karbassi, Nasrabadi e 

Vossogh (2013), ao estudarem os impactos das atividades de petróleo no Irã, constataram 

poluição do solo por metais pesados (As, Cd, Cr, Ni, Cu, Zn, Pb e V) devido a introdução do 

fluido de perfuração e eliminação de lama desse processo.   

Figura 05 – Impactos ambientais da fase de completação do CPCA/RN, 2013.  
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A 

 

B 

 

 
A – Geração de efluentes e resíduos na etapa de circulação de fluidos. B – Vazamento de óleo 

no solo no sistema de bombeio.  

Fonte: Jorge Luis de Oliveira Pinto Filho 

 

A Fase de Elevação no CPCA/RN oportuniza a geração de royalties, geração de 

emprego e renda, incluindo a mão de obra local. Essa fase proporciona alterações nos meios 

físicos, bióticos e antrópicos, principalmente na instalação do bombeio mecânico com hastes 

(Figura 06-A) com a supressão vegetal, que origina áreas susceptíveis a erosão (Figura 06-B).  

Ao realizarem estudos na região Oliveira e Jerônimo (2014) e Costa Filho, Barbosa e Petta 

(2008) afirmaram que atividade petrolífera constrói um cenário de riscos a partir da 

degradação de áreas com destaque para manguezais e erosão em áreas de poços, 

respectivamente.  Estes impactos ambientais também foram determinados por Monteiro e 

Jerônimo (2012) e Nascimento e Reis (2009) no Brasil; Brown e Tari (2015) na Nigéria e; 

Kuemmerle, Baskin, Leitão, Prishchepov, Thonicke e, Radeloff (2014) na Rússia. A alteração 

de ecossistemas com a indústria do petróleo proporciona perturbação dos animais de caça para 

alimentos e mudanças em rotas de migração, afetando significativamente as comunidades 

tradicionais através das modificações dos seus estilos de vida (YAKOVLEVA, 2011).  

Figura 06 – Impactos ambientais da fase de elevação do CPCA/RN, 2013.  

A 

 

 

B 

 
A – Supressão vegetal para instalação do bombeio mecânico com hastes. B – Áreas com 

linhas de surgência susceptíveis aos processos erosivos.  

Fonte: Jorge Luis de Oliveira Pinto Filho 
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Na Fase de Produção no CPCA/RN apura-se que os benefícios gerados pela 

indústria petrolífera se consolidam, com a geração de royalties, geração de emprego e renda, 

utilização da mão de obra local, geração de energia e combustível e projeção da região no 

cenário nacional. Todavia, as etapas de processamento primário do petróleo, coleta, 

transporte, armazenamento do petróleo e sua distribuição para refino provocam alterações nos 

compartimentos ambientais (Figura 07-A) e no meio antrópico (Figura 07-B). As ameaças do 

CPCA/RN para as comunidades próximas já foram alertadas por Petta e Campos (2013) e 

Costa Filho, Barbosa e Petta (2010) ao identificarem, na seguinte ordem, valores da 

concentração de radônio acima do valor de isenção (em linhas de dutos), além de um cenário 

de vulnerabilidade social e econômica (devido às condições precárias de moradia, problemas 

no abastecimento de água e inexistência de coleta de resíduos sólidos).  

Tal situação pode ser corroborada através resultados obtidos em estudos de Costa 

e Martins (2014), Monteiro e Jerônimo (2012), Aquino e Costa (2011), Freitas e Pegado 

(2009), Nascimento e Reis (2009) e, Silva e Silva (2009) no Brasil; Brown e Tari (2015) na 

Nigéria; Racicot, Roussel, Dauphinais, Joly, Noel e Lavoie (2014) no Canadá; Toro, Requena, 

Duarte e, Zamorano (2013) e González; Leuro, Reyes e, Monroy (2011) na Colômbia e; 

Yakovleva (2011) na Rússia.  

Os campos de exploração de petróleo podem proporcionar conseqüências 

deletérias nas populações locais, principalmente, quando se refere à saúde humana. Morales, 

Bifano e Escalona (1998) encontraram efeitos da deposição atmosférica (H
+
, SO4–S, NO3–N, 

NH4–N) em comunidades rurais na Bacia Hidrográfica de Maracaibo, Venezuela. Outra forma 

de manifestação da pressão exercida pela atividade petrolífera em comunidades próximas 

refere-se à radioatividade nos processos de produção de petróleo e gás (TESTA ET AL., 

1994; KHODASHENAS, ROAYAEI, ABTAHI E, ARDALANI, 2012).  

Figura 07 – Impactos ambientais da fase de produção do CPCA/RN, 2013.  

A 

 

B 

 
A –Emissões atmosféricas no processamento primário dos poços de petróleo e gás. B – 

Linhas de produção, surgências e vapor em frente a residência de uma das comunidades 

locais.  
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Fonte: Jorge Luis de Oliveira Pinto Filho 
 

Resposta 
A partir dos impactos ambientais no CPCA/RN apresenta-se uma proposta de 

indicadores de respostas para prevenir e/ou controlar os mesmos (Quadro 04).  

Quadro 4 – Indicadores de Resposta no CPCA/RN 

RESPOSTA INDICADORES DE RESPOSTA 

Plano de gerenciamento de 

emissões atmosféricas  

Identificação, caracterização, quantificação, classificação, manuseio, 

acondicionamento, tratamento e disposição das emissões atmosféricas 

Plano de gerenciamento de 

resíduos semissólidos  

Identificação, caracterização, quantificação, classificação, manuseio, 

acondicionamento, tratamento e disposição dos resíduos semissólidos. 

Plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos 

Identificação, caracterização, quantificação, classificação, manuseio, 

acondicionamento, tratamento e disposição dos resíduos sólidos. 

Plano de gerenciamento de 

efluentes líquidos 

Identificação, caracterização, quantificação, classificação, manuseio, 

acondicionamento, tratamento e disposição dos efluentes líquidos. 

Plano de controle da 

poluição hídrica 

Identificação, caracterização, quantificação e classificação da poluição 

hídrica.  

Plano de controle da 

poluição do solo 

Identificação, caracterização, quantificação e classificação da poluição 

do solo.  

Plano de controle de 

poluição sonora 

Identificação, caracterização, quantificação e classificação da poluição 

sonora. 

Plano de controle da 

poluição atmosférica 

Identificação, caracterização, quantificação e classificação da poluição 

atmosférica.  

Plano de controle da 

poluição visual  

Identificação, caracterização, quantificação e classificação da poluição 

visual.  

Plano de prevenção e 

controle da erosão 

Testes da umidade do solo, determinação do escoamento superficial e 

uso de imagens da cobertura foliar para comparação. 

Plano de recuperação de 

áreas degradadas 

Mapeamento das áreas degradadas, indicadores da sucessão vegetal, 

indicadores de qualidade hídrica e, indicadores de qualidade do solo. 

Plano de reflorestamento  
Aerofotometria da vegetação e monitoramento (estruturais de riqueza, 

altura, diâmetro, densidade, diversidade, freqüência e área basal). 

Plano de manejo animal  
Determinação da quantidade, densidade, diversidade e freqüência das 

espécies. 

Plano de prevenção e 

controle de ruídos 

Medição dos níveis de ruídos e vibrações periodicamente nas áreas de 

produção. 

Plano de inspeção veicular 
Fiscalização da frota, monitoramento da qualidade do ar e 

monitoramento de acidentes. 

Plano de 

contingenciamento de óleo 

Identificação dos pontos de derramamento de óleo, coleta, transporte, 

armazenamento, tratamento e destino final desse produto. 

Plano de prevenção e 

controle de riscos 

Controle no armazenamento de produtos perigosos e no abastecimento 

de veículos, dados de produtos químicos e inspeções de segurança. 

Projetos de educação 

ambiental 

Determinação dos agentes envolvidos, palestras, conferências, 

seminários, cursos, projetos, visitas, aulas de campo e comunicação. 

 

Considerações finais  

O CPCA/RN é o maior campo terrestre de petróleo no país, em funcionamento 

desde 1986, tem reserva de óleo de 116 milhões de barris e vem operando com infraestrutura 

que consta estradas; veículos de transportes; sondas de perfuração; poços de petróleo, gás e 

injeção; cavaletes; dutos; cisternas de proteção; linhas elétricas de alta tensão; linhas de 
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produção, surgências e vapor; estações coletoras, bombeamento e receptoras de óleo; estação 

de tratamento de efluentes, óleos e cascalho de perfuração; incineradores e; jazidas.  

A atividade petrolífera desenvolvida no CPCA/RN aborda as etapas de 

prospecção, avaliação de formação, exploração, perfuração, completação, elevação e 

produção, sendo possível a partir deste processo produtivo oportunizar a geração de emprego, 

renda, royalties, energia, combustível e projeção da região no cenário nacional.  

Apesar do dinamismo econômico o CPCA/RN representa grandes riscos e 

vulnerabilidades socioambientais através dos impactos de geração de emissões atmosféricas, 

geração de resíduos semissólidos (lama e cascalho), geração de resíduos sólidos, geração de 

efluentes líquidos, geração de ruídos, poluição hídrica, poluição do solo, poluição sonora, 

poluição atmosférica, poluição visual, supressão vegetal, processos erosivos, interferência na 

flora local, interferência na fauna local, alteração da estabilidade dos ecossistemas, alteração 

da dinâmica de uso do solo, riscos à saúde dos trabalhadores, pressão nas comunidades locais, 

interferências nas atividades tradicionais e, pressão na infraestrutura de serviços públicos.    

Diante dessa situação são elencadas respostas para prevenir e/ou controlar os 

impactos ambientais: gerenciamento de emissões atmosféricas, resíduos semissólidos, 

resíduos sólidos, efluentes líquidos; controle da poluição hídrica, terrestre, sonora, 

atmosférica e, visual; prevenção e controle da erosão; recuperação de áreas degradadas; 

reflorestamento; manejo animal; prevenção e controle de ruídos; inspeção veicular; 

contingenciamento de óleo; prevenção e controle de riscos e; ações de educação ambiental.  

A sustentabilidade do CPCA carece de estudos de monitoramento ambiental 

(água, solo, ar, e, biota), diagnósticos socioeconômicos das comunidades locais, ações de 

gestão ambiental e auditoria ambiental.  
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Resumo – Este artigo tem por objetivo elaborar propostas de diretrizes de gestão ambiental 

para área do Campo Petrolífero Canto do Amaro – CPCA/RN. Para condução deste trabalho 

utilizou-se o conceito de gestão ambiental definido por Santos (2004), adotando os seguintes 

procedimentos metodológicos: Fase 01 – Diagnóstico Ambiental; Fase 02 – Planejamento 

Ambiental e; Fase 03 – Gerenciamento Ambiental. Observou-se que as atividades 

desenvolvidas na região do CPCA/RN podem gerar efeitos adversos que se relacionam com 

os compartimentos ambientais; os aspectos sociais e; os circuitos econômicos, tornando essa 

área de vulnerabilidade e riscos. Constatou-se ainda as seguintes instabilidades ambientais: 

desmatamento; supressão vegetal; afugentamento da fauna; alteração da estabilidade do 

ecossistema; remoção da cobertura do solo; erosão;alteração das propriedades do 

solo;degradação do solo;alterações na dinâmica de uso e ocupação do solo; geração de lama e 

cascalho; geração de resíduos sólidos; geração de emissões atmosféricas; geração de ruídos; 

poluição sonora; geração de efluentes líquidos; derramamento de óleo; contaminação da água; 

alteração dos compartimentos ambientais; interferência na fauna local e flora local; poluição 

visual e; riscos a saúde dos trabalhadores. Para amenizar a problemática da área investigada 

faz se necessário adotar planos, programas e projetos que visem o controle da poluição 

ambiental; a promoção e inclusão das comunidades tradicionais e; a melhoria contínua da 

eficiência econômica do processo produtivo.  

 

Palavras-Chave: Indústria do Petróleo; Aspectos e Impactos Ambientais; Planejamento e 

Gestão Ambiental; Sustentabilidade.  

 

Abstract – This article aims to develop proposals for environmental management guidelines 

for the Canto do Amaro Oilfield area - CPCA / RN. To conduct this work we used the 

concept of environmental management defined by Santos (2004), adopting the following 

methodological procedures: Stage 01 - Environmental Diagnosis; Stage 02 - Environmental 

and Planning; Stage 03 - Environmental Management. It was observed that the activities in 

the region of CPCA / RN may have adverse effects related to relevant compartments; and 

social aspects; the economic circuits, making this area of vulnerability and risks. The 

following environmental instabilities were noted: deforestation; vegetal supression; fauna 

scaring; alteration of the ecosystem stability; removal of soil cover; erosion, changing soil 

properties, soil degradation, changes in the dynamics of use and occupation; generation of 

mud and gravel; solid waste generation; generation of air emissions; noise generation; noise 

pollution; generation of wastewater; oil spill; water pollution; alteration of environmental 
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compartments; interference with local wildlife and local flora; and visual pollution; risks to 

workers' health. To alleviate the problem of the investigated area it necessary to adopt plans, 

programs and projects to control the environmental pollution; the promotion and inclusion of 

traditional communities and; the continuous improvement of economic efficiency of the 

production process. 

 

Keywords: Petroleum Industry; Environmental Aspects and Impacts; Planning and 

Environmental Management; Sustainability. 

 

 

1 - INTRODUÇÃO 

A Bacia Hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró/RN - BHRAM/RN, que ocupa uma 

área de 14.276 km² (26,8% do território estadual), localiza-se na região do Oeste do Estado do 

Rio Grande do Norte, sendo composta por quatro unidades: alto curso, médio curso superior, 

médio curso inferior e, baixo curso (SEMARH, 2015). 

No baixo curso da BHRAM/RN encontra-se uma região estuarina de potencial 

econômico, que possibilitou o estabelecimento de comunidades e o desenvolvimento de 

atividades produtivas, relacionadas com exploração de petróleo e gás, mineração de areia e 

calcário, atividade salineira, comércio e serviços, urbanização, tráfego de veículos, transporte 

de cargas, construção civil, turismo e hotelaria, fruticultura irrigada, carcinicultura, pesca, 

pecuária e energia eólica.  

O desenvolvimento da atividade petrolífera nessa região ocorre com a descoberta 

do Campo Petrolífero Canto do Amaro – CPCA/RN, em 1985, estando localizado entre os 

municípios de Mossoró e Areia Branca, a cerca de 260 km de Natal e 20 km da cidade de 

Mossoró. Situa-se na parte nordeste da Bacia Potiguar emersa, sobre um alto estrutural 

denominado de “Alto de Mossoró”, adjacente à “linha de charneira” de Areia Branca, numa 

área requerida de aproximadamente, 362,791 km² (ANP, 2009).  

Este campo vem operando com 1.109 poços de petróleo e/ou gás (PORTAL 

BRASIL, 2014) em uma infraestrutura composta por cavaletes, central de tratamento dos 

cascalhos de perfuração, cisternas de proteção, dutos, estação de tratamento de efluentes, 

estação de tratamento de óleo, estações coletoras de óleo, estações de bombeamento, estações 

receptoras de óleo, estradas, incineradores, jazidas de areia, lagoas de tratamento, linhas de 

produção, linhas de surgências, linhas de vapor, linhas elétricas de alta tensão, poços de 

injecção, sondas de perfuração e veículos de transportes de óleo.  

Na área do CPCA/RN os aspectos e impactos ambientais mais significativos da 

indústria do petróleo são: geração de emissões atmosféricas, geração de resíduos semissólidos 
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(lama e cascalho), geração de resíduos sólidos, geração de efluentes líquidos, geração de 

ruídos, poluição hídrica, poluição do solo, poluição sonora, poluição atmosférica, poluição 

visual, supressão vegetal, processos erosivos, interferência na flora local, interferência na 

fauna local, alteração da estabilidade dos ecossistemas, alteração da dinâmica de uso do solo, 

riscos à saúde dos trabalhadores, pressão nas comunidades locais, interferências nas 

atividades tradicionais e, pressão na infraestrutura de serviços públicos. 

Diante desse cenário de vulnerabilidades e riscos socioeconômicos e ambientais, 

faz necessário desenvolver mecanismos que atuem para minimizar essa problemática através 

da otimização dos indicadores de sustentabilidade ambiental, econômica e social da referida 

área de estudo.  

Estes resultados se efetuarão através de um planejamento e gestão ambiental das 

atividades, processos e serviços desenvolvidos na área. A Gestão Ambiental é compreendida 

como o processo que inclui o planejamento, o monitoramento, o licenciamento, a fiscalização 

e a administração, destinados ao cumprimento dos padrões de qualidade ambiental e a 

incorporação da dimensão ambiental, economia e social, levados a cabo por meio de uma 

ampla gama de instrumentos administrativos, econômicos e legais (PORTO E SCHÜTZ, 

2012).  

A abordagem de estudos sobre planejamento e gestão ambiental voltados para 

atividades econômicas vem sendo debatida por: Conyers e Hills (1984); Friedmann (1987); 

Slocombe (1993); Santos e Pivello (1998); Lagrotti (2000); Young (2000); Fidalgo (2003) e; 

Santos (2004). A proposição de ações mitigadoras da problemática de áreas de exploração de 

petróleo e gás ainda é recente, principalmente incluindo os indicadores sociais, ambientais e 

econômicos da população local.  

Objetiva-se com este estudo elaborar o planejamento e gestão ambiental da área 

do CPCA/RN através da proposição de ações que atenue a problemática e o seu 

monitoramento.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1. Delimitação da área de estudo 

A área de estudo da referida pesquisa trata-se do CPCA/RN, localizado entre os 

municípios de Mossoró e Areia Branca, associado nos estuários dos rios Apodi-Mossoró e do 

Carmo, sendo no entorno de comunidades rurais e, de proximidade de outras atividades 

econômicas, tais como: carcinicultura, irrigação, agricultura,  salineira e, transporte (Figura 

01). 
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Figura 01 – Localização do Campo Petrolífero Canto do Amaro – CPCA/RN, 2009.  

Fonte: Jorge Luis de Oliveira Pinto Filho.   

 

2.2. Procedimentos Teóricos e Metodológicos 

Apesar da importância econômica, a região encontra-se em um cenário de 

restrições socioeconômicas e ambientais fazendo-se necessário a proposição de técnicas para 

subsidiar a gestão ambiental de áreas do CPCA/RN visando à proteção ambiental, justiça 

social e eficiência econômica.  

Para Santos (2004) gestão ambiental é entendida como uma integração entre o 

diagnóstico ambiental (conhecimento da realidade); planejamento ambiental (elaboração de 

propostas para consolidação e/ou alteração parcial e/ou total da realidade) e; gerenciamento 

ambiental (monitoramento das propostas).  

A metodologia adotada neste estudo é composta por três fases que se completam 

entre si, que são: Fase 01 – Diagnóstico Ambiental; Fase 02 – Planejamento Ambiental e; 

Fase 03 – Gerenciamento Ambiental.  

Fase 01 – Diagnóstico Ambiental 

O Diagnóstico Ambiental consiste no reconhecimento da realidade atual da área 

investigada, para isso é composta por três etapas seqüenciais: Etapa 01 - inventário; Etapa 02 

– reconhecimento da área; Etapa 03 – identificação dos impactos ambientais e; Etapa 04 – 

ações de sustentabilidade desenvolvidas.  
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Etapa 01 – Inventário   

O inventário do CPCA/RN consiste na sua caracterização, através de 

levantamento de dados secundários junto aos órgãos oficiais das características política; 

socioeconômicas e físico-ambientais da região. 

A coleta de dados se deu nas fontes: CPRM (2005), ANP (2009), PORTAL 

BRASIL (2014), IBGE (2010), BRASIL (1968), ANGELIM (2009) e, KÖPPEN E GEIGER 

(1928) para caracterização dos aspectos físicos, bióticos e antrópicos da área estudada.  

Etapa 02 - Visita de Reconhecimento da Área de Estudo 

No período dos meses 04 e 05/2013, realizaram visitas no CPCA/RN para 

determinar a descrição do processo produtivo da atividade petrolífera nessa área investigada, 

sendo compostos pelas seguintes etapas: prospecção; avaliação de formação; exploração; 

perfuração; complementação; elevação e; produção.  

Etapa 03 – Identificação dos Impactos Ambientais 

A identificação dos impactos ambientais na área do CPCA/RN se deu com 

aplicação do método Check-List em visitas nos meses de 06 e 07/2013 com a finalidade de 

identificar as fontes de poluição da área de estudo, por ser um método rápido e conciso 

(SÁNCHEZ, 2012).  

As variáveis abordadas no Check-List foram embasadas em Derísio (2012), sendo 

as seguintes: localização da área de estudo; localização dos usuários dos recursos naturais; 

tipos de usos dos recursos naturais; possíveis fontes potenciais ou efetivamente poluidoras da 

área de estudo; efeitos da poluição ambiental e técnicas de controle da poluição ambiental. 

Ao final determinaram-se as principais leis ambientais e outras normas aplicadas 

para os respectivos impactos ambientais.  

Etapa 04 – Ações de sustentabilidade desenvolvidas  

Ainda na fase de diagnóstico ambiental da área investigou-se as ações ambientais 

desenvolvidas na área de estudo visando a sustentabilidade junto à órgãos ambientais federal, 

estadual e municipal; as empresas atuantes na área e; outras instituições através de dados 

secundários dessas representações.   

Fase 02 – Planejamento Ambiental  

O Planejamento Ambiental tem por finalidade a elaboração de propostas para 

consolidação e/ou alteração parcial e/ou total da realidade visando atenuar a problemática da 

área investigada.  

O conceito de planejamento vem sendo discutido corriqueiramente no meio 

científico, apresentando definições com enfoque em diversas variáveis. Para Friedmann 
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(1987), planejamento corresponde à coleta e análise de informações disponibilizadas a serviço 

do interesse público, com a finalidade de direcionar as diversas atividades econômicas e o 

desenvolvimento social.  Aliando a este conceito observou-se também a abordagem de 

Conyers e Hills (1984), onde o planejamento corresponde à escolha de alternativas acerca da 

utilização dos recursos disponíveis, visando o cumprimento de metas específicas dentro de um 

determinado prazo. Corroborando tal pensamento, Fidalgo (2003) refere-se às metas e aos 

objetivos como sendo a expressão das prioridades do planejamento. 

Além desses fatores, é importante enaltecer que o planejamento ambiental deve 

levar em consideração os aspectos: a) área, b) escala e c) temporalidade. Para Santos e Pivello 

(1998) a definição da unidade de trabalho deve iniciar com a compreensão das interações e 

pressões sobre os sistemas naturais ou antrópicos a serem estudados. A delimitação da área de 

estudo deste artigo consiste na área do CPCA/RN, correspondente a 362,791 km² (ANP, 

2009) e as comunidades rurais circunvizinhas. A escala do estudo focou o baixo curso do rio 

do Carmo, principal tributário do Rio Apodi-Mossoró, e inserido na BHRAM/RN, sendo 

assim uma micro-bacia adotada como unidade investigada. Esse componente de análise é 

aceitável devido ser uma unidade geográfica natural, possibilitando a identificação de fatores 

socioeconômicos e ambientais homogêneos e, vem sendo utilizada em diversos estudos, como 

por exemplo, Young (2000) e Lagrotti (2000). A temporalidade em estudos de planejamento é 

representada por meio da construção de cenários: o cenário passado (o que foi), o cenário real 

(o que é) e o cenário futuro (o que será) (Santos, 2004), sendo neste estudo uma proposição 

com base na realidade atual, que buscará o desenvolvimento de ações para projetar um novo 

cenário da área.  

O planejamento ambiental deve realizar uma abordagem holística, para atender 

essa perspectiva Slocombe (1993) evidencia que esse processo deve enfocar o ambiente 

biofísico onde vivem as pessoas e comunidades e, analisar os efeitos de atividades de 

desenvolvimento, através de um processo baseado em metas, planos e regulamentos. A 

elaboração do planejamento ainda deve ter a adequação de ações à potencialidade, vocação 

local e à capacidade de suporte, através do desenvolvimento harmônico da região e a 

manutenção da qualidade do ambiente físico, biológico e social (SANTOS, 2004).  

Diante das definições expostas, pode a abordagem de planejamento ambiental 

utilizada neste trabalho, visa inclui objetivo, ação, responsabilidade, meta e prazo, 

possibilitando o desenvolvimento sustentável e includente das comunidades rurais e a 

manutenção da qualidade dos compartimentos ambientais da região.  
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Fase 03 – Gerenciamento Ambiental  

O acompanhamento do gerenciamento ambiental da área do CPCA/RN será 

possível através da adoção dos critérios de: etapas, monitoramento, indicadores e, responsável 

pela análise, que terão por finalidade avaliar a eficiência e/ou a eficácia das ações do 

planejamento executadas.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1. DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL E ECONÔMICO DA ÁREA DO CPCA/RN  

O diagnóstico socioambiental e econômico do CPCA/RN, consiste num processo 

sistemático que envolve inicialmente a caracterização da área de estudo; posteriormente o 

levantamento dos impactos ambientais e; finalmente a identificação das ações de 

sustentabilidade desenvolvidas. 

3.1.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  

O CPCA/RN está localizado no baixo curso da BHRAM/RN, mais precisamente 

nas comunidades rurais de Mossoró e Areia Branca. No município de Mossoró estão Piquiri I, 

Piquiri II, Sussuarana, Passagem de Pedra, Carmo e Melancias; as comunidades no município 

de Areia Branca são Serra Vermelha, Garavelo I, II, III e IV, Freire, Reforma I, II e III e 

Canto do Amaro. 

O clima predominante dessa área conforme classificação de KÖPPEN é 

semiárido, sendo tipo BSw seco muito quente, das estepes quentes de baixa latitude e altitude 

(KÖPPEN E GEIGER, 1928). Essa região também é caracterizada por escassez de chuvas e 

com distribuição de irregular, de forte insolação, elevados índices de evaporação e, altas 

temperaturas.  

Este campo encontra-se inserido, geologicamente, na Província Borborema, sendo 

constituído por diversas unidades geológicas: Depósitos colúvio-eluviais – N23c (sedimentos 

areno argilosos, arenosos e conglomeráticos, inconsolidados); Depósitos de mangues – N23m 

(areias finas, siltes, argilas e material orgânico lamoso); Depósitos aluvionares – N4a (areias, 

cascalhos e níveis de argilas); Grupo Barreiras – ENb (Arenitos e conglomerados, 

intercalações de silititos e argilitos); e Formação Jandaíra – K2j (calcarenitos e calcilutitos 

bioclásticos, cinza claros a amarelados, níveis de evaporito na base) (ANGELIM, 2007). 

Os recursos hídricos superficiais da área do CPCA/RN encontram-se totalmente 

inserido nos domínios da bacia hidrográfica Apodi-Mossoró, sendo banhando pelos rios 

Apodi-Mossoró e do Carmo (CPRM, 2005) Quanto às águas subterrâneas essa região está 

inserido no Domínio Hidrogeológico Intersticial e no Domínio Hidrogeológico Karstico-
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fissural. O Domínio Intersticial é composto de rochas sedimentares do Grupo Barreiras, 

Depósitos Colúvio-eluviais, Depósitos Flúvio-lagunares e dos Depósitos Aluvionares. O 

Domínio Karstico-fissural é constituído pelos calcários da Formação Jandaíra (CPRM, 2005). 

Os principais tipos de solo da área do CPCA/RN são: a) GLEISSOLO Tiomórfico 

Húmico solódico (solos com horizonte sulfúrico e/ou materiais sulfídricos dentro de 100 cm 

de superfície); b) GLEISSOLO Tiomórfico Húmico solódico (solos com horizonte sulfúrico 

e/ou materiais sulfídricos dentro de 100cm de superfície) + PLANOSSOLO Háplico (Não 

posssui elementos que possa classifica-lo nos outros critérios de planossolos) + NEOSSOLO 

Flúvico (solos A C, oriundos de sedimentos aluviais); c) LATOSSOLO Vermelho Amarelo 

Eutrófico (textura média intermediário) + ARGISSOLO Vermelho Amarelo Eutrófico (relevo 

plano com caatinga hiperxerófila) + NEOSSOLO Distróficos + ARGISSOLO Vermelho 

Amarelo Eutrófico (relevo plano com caatinga hiperxerófila); d) LATOSSOLO Vermelho 

Amarelo Eutrófico (textura média intermediário) + ARGISSOLO Vermelho Amarelo 

Eutrófico(relevo plano com caatinga hiperxerófila) + NEOSSOLO Distróficos (relevo plano 

com caatinga hiperxerófila) + CAMBISSOLO Eutrófico (com A fraco raso, textura média e 

relevo plano substrato calcário com caatinga hiperxerófila); e) ARGISSOLO Vermelho 

Amarelo Eutrófico (com argila de alta atividade abrúptico textura média seixosa de relevo 

suave ondulado com caatinga hiperxerófila) + ORGANOSSOLO Eutrófico (com A fraco e/ou 

moderado com textura média e/ou argilosa fase rochosa de relevo plano e suave ondulado 

substrato de calcário com caatinga hiperxerófila) + ARGISSOLO Vermelho Amarelo 

Eutrófico (com argila de alta atividade abrúptico textura média seixosa de relevo suave 

ondulado com caatinga hiperxerófila) (BRASIL, 1968).   

Diante desses aspectos físicos a área tem uma formação vegetal do tipo Caatinga 

Hiperxerófila, com predomínio de cactáceas e plantas de porte mais baixas; Carnaubal, com 

espécie predominante a palmeira carnaúba e; Vegetação Halófila, com espécie que suporta 

grande salinidade em decorrência da penetração da água do mar nas regiões baixas marginais 

dos cursos d’ água (CPRM, 2005). 

 

3.1.2 IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS DA ÁREA DE ESTUDO  

Para subsidiar a proposição de diretrizes ambientais da área de exploração de 

petróleo do Canto do Amaro determinaram-se os impactos ambientais das atividades, 

processos e produtos nas fases de prospecção, avaliação da formação, exploração, perfuração, 

complementação, elevação e produção do CPCA/RN (Tabela 01).  
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Tabela 01 – Impactos Ambientais da Cadeia Produtiva do CPCA/RN 

FASE IMPACTOS AMBIENTAIS REQUÍSITOS LEGAIS APLICADOS 

Prospecção 

Desmatamento Lei n° 9.604/1998 

Erosão Decreto n° 76.470/1975 

Geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos 
Lei Nº 12305/ 2010 

Resolução CONAMA n° 430/ 2011 

Poluição do ar por emissões atmosféricas 

Portaria IBAMA n° 348 de 14/03/1990 

PRONAR 

Resolução CONAMA nº 5/1989 

Geração de emprego e renda Não aplicável 

Avaliação da Formação 

Afugentamento da fauna Lei n° 9.604/1998 

Desmatamento Lei n° 12.651/2012 

Remoção da cobertura do solo Decreto n° 76.470/1975 

Geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos 
Lei Nº 12305 / 

Resolução CONAMA n° 430/ 2011 

Geração de ruídos 
ABNT NBR 10.152 

Resolução CONAMA n° 1/ 1990 

Geração de emprego especializado e renda Não aplicável 

Exploração 

Geração de lama e cascalho Lei Nº 12305/ 2010 

Geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos 
Lei Nº 12305/ 2010 

Resolução CONAMA n° 430/ 2011 

Erosão Decreto n° 76.470/1975 

Desmatamento Lei n° 9.604/1998 
Afugentamento da fauna Lei n° 9.604/1998 

Poluição sonora 
ABNT NBR 10.152 

Resolução CONAMA n° 1/ 1990 

Poluição do ar por emissões atmosféricas 

Portaria IBAMA n° 348 de 14/03/1990 

PRONAR 

Resolução CONAMA nº 5/1989 

Alteração da estabilidade do ecossistema Lei n° 9.604/1998 

Alteração das propriedades do solo Resolução CONAMA n° 420/ 2009 

Geração de emprego e renda Não aplicável 
Geração de royalties Não aplicável 

Perfuração 

Geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos 
Lei Nº 12305 / 

Resolução CONAMA n° 430/ 2011 

Poluição do arpor emissões atmosféricas 

Portaria IBAMA n° 348 de 14/03/1990 

PRONAR 

Resolução CONAMA nº 5/1989 

Erosão Decreto n° 76.470/1975 

Afugentamento da fauna Lei n° 9.604/1998 
Alteração da estabilidade do ecossistema Lei n° 9.604/1998 
Supressão vegetal Lei n° 9.604/1998 

Geração de ruídos 
ABNT NBR 10.152 

Resolução CONAMA n° 1/ 1990 

Geração de emprego e renda Não aplicável 
Geração de royalties Não aplicável 

Complementação 

Geração de ruídos 
ABNT NBR 10.152 

Resolução CONAMA n° 1/ 1990 

Geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos 
Lei Nº 12305 / 

Resolução CONAMA n° 430/ 2011 

Contaminação da água Lei n° 9.433/1997 

Degradação do solo Resolução CONAMA n° 420/ 2009 

Alteração dos compartimentos ambientais 

Lei n° 9.433/1997 

Resolução CONAMA n° 03/ 1990 

Lei n° 12.651/2012 

Geração de emprego e renda Não aplicável 
Geração de royalties Não aplicável 

Elevação Poluição sonora e visual 
ABNT NBR 10.152 

Resolução CONAMA n° 1/ 1990 
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Geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos 
Lei Nº 12305 /2010 

Resolução CONAMA n° 430/ 2011 

Poluição do ar por emissões atmosféricas 

Portaria IBAMA n° 348 de 14/03/1990 

PRONAR 

Resolução CONAMA nº 5/1989 

Retirada de material de empréstimo Lei n° 6.938/1981 

Desmatamento 
Lei n° 9.604/1998 

Lei n° 12.651/2012 
Afugentamento parcial da fauna Lei n° 9.604/1998 
Alterações na dinâmica de uso e ocupação do solo Decreto n° 76.470/1975 

Geração de emprego e renda Não aplicável 
Geração de royalties Não aplicável 

Produção 

Riscos a saúde dos trabalhadores 
Norma Ministério do Trabalho NR-4 /1978 

Portaria SST n° 25 de 29/12/1994 

Geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos 
Lei Nº 12305 / 2010 

Resolução CONAMA n° 430/ 2011 

Derramamento de óleo Resolução CONAMA n° 398/ 2008 

Interferência na fauna local e flora local Lei n° 9.604/1998 

Poluição do ar por emissões atmosféricas 

Portaria IBAMA n° 348 de 14/03/1990 

PRONAR 

Resolução CONAMA nº 5/1989 

Geração de emprego e renda Não aplicável 
Geração de royalties Não aplicável 
Geração de energia e combustível Lei Federal nº 9.478/1997 
Projeção da região no cenário nacional Não aplicável 

 

Cabe ressaltar, as atividades, processos e produtos desenvolvidos no Canto do 

Amaro são orientadas de forma geral pelos regulamentos: Lei Federal N° 6.938/1981; Decreto 

N° 99.274/1990; Resolução CONAMA N° 237/1997 e; Resolução CONAMA N° 01/1986.  

 

3.1.3 AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE DESENVOLVIDAS NA ÁREA DE ESTUDO  

As ações de sustentabilidade na área do CPCA/RN são praticamente 

desenvolvidas por empresas da cadeia produtiva local, onde em sua maioria das vezes não tem 

relação com outras organizações que atuam na região e, são caracterizadas como pontuais, 

sem periodicidade, imediatista e, concentradas em determinados setores.  

As ações ambientais estão voltadas para Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos – PGRS, através de parceria entre organizações do setor petrolífero e órgãos 

ambientais , com a finalidade de tratamento, aproveitamento e a disposição dos resíduos 

estocados na área investigada. Em parcerias com as Instituições de Ensino Superior – IES da 

região, as empresas atualmente vêm sendo desenvolvido um projeto de recuperação de áreas 

degradadas, com finalidade de reabilitar áreas de materiais de empréstimos. Ressalta ainda 

ações de educação ambiental com a população, porém de forma pontual (PETROBRAS, 

2015). 
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As iniciativas sociais desenvolvidas nas comunidades rurais do CPCA/RN são: O 

Esporte é Minha Praia (Areia Branca) e Ousadia Juvenil (Mossoró) (PETROBRAS, 2015). 

Entretanto, percebe-se que ambos os projetos são desenvolvidos com populações que não 

estão inseridas totalmente nas comunidades rurais pertencentes à área estudada.  

Os projetos socioeconômicos desenvolvidos na área investigada são relacionados 

com economia solidária, sendo estabelecido pelas empresas do setor petrolífero em parceria 

com ONGs que atuam na região (PETROBRAS, 2015). No entanto, ainda encontra-se 

centralizada em algumas comunidades rurais e, sem ter alcance universal na população local.  

As que visam à sustentabilidade da área do CPCA/RN ainda ocorrem de forma 

tímida e, tornam-se fragilizadas devido a falta de sintonia entre os órgãos de fomentos e os 

executores.  

 

3.2. PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO AMBIENTAL DA ÁREA DO 

CPCA/RN 

O planejamento e gerenciamento ambiental da área do CPCA/RN consistem numa 

proposição de planos, programas e projetos para a manutenção, a prevenção, a correção e o 

controle das atividades, processos e produtos desenvolvidos na referida região, sendo 

organizados conformes à intervenção nos aspectos ambientais, sociais e econômicos.  

A proposição de ações para variável ambiental envolve os compartimentos: água, 

solo, biota e, ar (Tabela 02). As pressuposições de iniciativas sociais relacionam-se com os 

colaboradores, a vizinhança e a sociedade (Tabela 03). As suposições dos projetos 

econômicos e multidisciplinares estimularam-se na formulação de novos circuitos 

econômicos, aprimoramento de tecnologias de exploração de petróleo e gás e, criação de 

tecnologias ambientais (Tabelas 04).  
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Tabela 02 – Matriz de Planejamento para área do CPCA/RN com abordagem ambiental 

 PLANEJAMENTO  GERENCIAMENTO 

ASPECTO  OBJETIVO AÇÃO RESPONSÁVEL META PRAZO ETAPAS MONITORAMENTO INDICADOR ANÁLISE 

Usos dos 

Recursos 

Hídricos. 

Identificar os sistemas 

hídricos, apontar seus 

usos, determinar as 

fontes de poluição e 

seus efeitos. 

Plano de 

Técnica de 

Controle da 

Poluição 

Hídrica. 

Exploradora de 

Petróleo, 

Universidades, 

Prefeituras e,Órgãos 

de Recursos 

Hídricos Estaduais.  

Regular 

100% 

desses 

sistemas 

em 5 

anos.   

Fluxo 

contínuo, 

com análise 

de água por 

semestre.  

Identificação e levantamento 

os sistemas hídricos; 

caracterização dos sistemas 

hídricos; determinação dos 

métodos analíticos e; 

tratamento de dados.  

Monitoramento com os 

parâmetros físicos, químicos e 

biológicos dos recursos 

hídricos. Além disso, torna-se 

crucial uma investigação 

quantitativa da água.  

Qualidade 

físico-química e 

biológica da 

água. 

Órgãos de 

Recursos 

Hídricos 

Estaduais. 

Degradação 

do Solo.  

Realizar um 

levantamento do meio 

físico, interpretar 

riscos e capacidades de 

uso para redução da 

degradação das terras 

e, elaborar um plano 

de ações para uso 

sustentável do recurso 

solo.  

Plano de 

Manejo e 

Conservação do 

solo 

Exploradora de 

Petróleo, 

Universidades, 

Prefeituras e, 

Órgãos Estaduais de 

Meio Ambiente.  

Adequar 

o uso de 

100% das 

áreas 

dentro 

prazo de 

10 anos.  

   

Fluxo 

contínuo, 

com análise 

de solo a 

cada 5 anos. 

Classificação dos tipos de 

solos; classificação dos usos 

da terra; definição da aptidão 

dos usos da terra; identificação 

de locais de degradação 

ambiental; elaboração das 

ações de manejo do solo; 

proposição de medidas de 

conservação do solo e; 

monitoramento do plano de 

manejo e conservação do solo.  

Para efetivação das ações  faz 

se necessário à execução de 

auditorias ambientais para 

checar as conformidades e não 

conformidades ao longo da 

implementação do plano e, 

propor as respectivas ações 

corretivas, bem como a 

realização de testes de 

verificação das características 

físicas, químicas e biológicas. 

Qualidade 

físico-química e 

biológica do 

solo. 

Órgãos 

Estaduais de 

Meio 

Ambiente. 

Alteração dos 

compartimen

tos 

ambientais 

Visa reabilitar, 

recuperar e, restaurar 

áreas degradadas pela 

atividade petrolífera, 

conforme as condições 

naturais anteriores e/ou 

semelhantes. 

Plano de 

Recuperação de 

Áreas 

Degradadas 

Exploradora de 

Petróleo, 

Universidades, 

Prefeituras e, 

Órgãos Estaduais de 

Meio Ambiente. 

Restaurar 

em 10 

anos 

100% das 

áreas 

alteradas.  

Fluxo 

contínuo, 

com análise 

de água por 

semestre, 

biota e 

animal 

anual e, 

solo em 5 

anos.  

Diagnóstico ambiental, 

Planejamento ambiental e, 

gestão ambiental. Com 

arecomposição das áreas 

afetada pela atividade 

petrolífera, tais como os 

canteiros de obra, jazidas, 

matas ciliares e, áreas de 

extração de areia. 

Monitoramento do mapeamento 

das áreas degradadas em 

superfície obtidas a partir da 

interpretação de fotografias 

aéreas; indicadores de 

qualidade da sucessão vegetal; 

indicadores de qualidade dos 

recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos e; indicadores de 

qualidade do solo.  

Qualidade 

físico-química e 

biológica da 

água, 

composição da 

biota, densidade 

animal e, 

fertilidade do 

Solo.  

Órgãos 

Estaduais de 

Meio 

Ambiente. 

Processos 

Erosivos.  

Avaliar o estágio da 

degradação ambiental, 

bem como propor 

medidas atenuantes 

para situação 

problema. 

Plano de 

Técnicas de 

Prevenção e 

Controle da 

Erosão 

Exploradora de 

Petróleo, 

Universidades, 

Prefeituras e, 

Órgãos Estaduais de 

Meio Ambiente. 

Controlar 

100% dos 

casos de 

áreas 

erodidas 

em 5 

anos. 

Fluxo 

contínuo, 

com análise 

da biota e 

animal 

anual e, 

solo a cada 

5 anos. 

Caracterizar a situação dos 

solos erodidos; executar ações 

para prevenção e controle a 

erosão de solos e; 

monitoramento das ações 

executadas.  

Monitoramento da prevenção e 

controle da erosão, por meio de 

testes da umidade do solo, 

determinação do escoamento 

superficial e uso de imagens da 

cobertura foliar para 

comparação. 

Composição da 

biota, densidade 

animal e, 

fertilidade do 

solo e, 

quantificação 

de sedimentos.  

Órgãos 

Estaduais de 

Meio 

Ambiente. 
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Tabela 02 (cont.) – Matriz de Planejamento para área do CPCA/RN com abordagem ambiental 

 PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO 

ASPECTO  OBJETIVO AÇÃO RESPONSÁVEL META PRAZO ETAPAS MONITORAMENTO INDICADOR ANÁLISE 

Desmatament

o, supressão 

vegetal, 

interferência 

na fauna e 

flora.  

 

Mapear aéreas 

susceptíveis a 

degradação 

ambiental,bem como 

elaborar uma 

proposta de 

reflorestamento de 

áreas degradadas 

investigadas.  

Plano de 

Reflorestamen

to 

Exploradora de 

Petróleo, 

Universidades, 

Prefeituras, ONGs e, 

Órgãos Estaduais de 

Meio Ambiente.   

Executar 

o projeto 

em 100% 

da área 

alterada 

dentro de 

um prazo 

de 10 

anos.   

Fluxo 

contínuo, 

com análise 

da biota e 

animal 

anual e, 

solo a cada 

5 anos. 

Informações do projeto; 

definição dos parceiros; 

delimitação dos objetivos e 

escopo do plano; elaboração 

da justificativa; informativo 

da área; descrição do 

ambiente; zoneamento do 

uso da terra; descrição dos 

recursos florestais; 

fundamentação do 

reflorestamento; definição 

dos investimentos, métodos e 

responsabilidades e; 

execução das ações.  

O monitoramento através do 

uso de geoprocessamento, 

aerofotometria e do 

acompanhamento da 

comunidade vegetal, com os 

parâmetros estruturais de 

riqueza, altura, diâmetro, 

densidade, diversidade, 

frequência e área basal.  

 

Composição da 

biota, densidade 

animal e, 

qualidade 

físico-química e 

biológica do 

solo. 

Órgãos 

Estaduais de 

Meio 

Ambiente. 

Afugentamen

to da fauna 

Criar habitats para 

desenvolver a 

reintrodução de 

espécies local. 

Plano de 

Manejo 

Animal 

Exploradora de 

Petróleo, 

Universidades, 

Prefeituras e, 

Órgãos Estaduais de 

Meio Ambiente.  

Executar 

o projeto 

em 100% 

das 

espécies 

dentro de 

um prazo 

de 10 

anos.   

Fluxo 

contínuo, 

com análise 

da biota e 

animal 

anual.  

Levantamento das espécies; 

identificação das áreas de 

com sensibilidade; descrição 

das ações de resgate e 

realocação das espécies; 

definição das áreas de 

captura e soltura; 

determinação das espécies 

indicadores; realização de 

estudos de conservação e; 

estabelecimento de medidas 

de recuperação.  

Monitoramento com os 

parâmetros estruturais de 

quantidade de espécie, 

densidade, diversidade, 

frequência e, distribuição. 

Composição da 

biota e, 

densidade 

animal.  

 

Órgãos 

Estaduais e 

Municipais de 

Meio 

Ambiente. 

Geração de 

ruídos  

Identificar os 

principais aspectos 

ambientais da 

geração de ruídos e, 

propor ações 

atenuantes para 

problemática. 

Plano de 

Medidas de 

Controle de 

Ruídos 

Exploradora de 

Petróleo, Prestadora 

de Serviços e, 

Universidades.  

Mapear 

100% 

das 

fontes 

dentro 

de 5 

anos.  

Fluxo 

contínuo, 

com análise 

de ruídos 

anual.  

Identificar, caracterizar, 

quantificar, classificar e 

medir os pontos de ruídos na 

área.  

Monitoramento com a 

medição periódica dos níveis 

de ruídos e vibrações nas áreas 

de produção, buscando 

comparar com os padrões 

legais estabelecidos. 

Qualidade dos 

níveis de 

ruídos.  

 

 

Exploradora 

de Petróleo e, 

Prestadora de 

Serviços.  
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Tabela 03 – Matriz de Planejamento para área do CPCA/RN com abordagem social 

 PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO  

ASPECTO  OBJETIVO AÇÃO RESPONSÁVEL META PRAZO ETAPAS MONITORAMENTO INDICADOR ANÁLISE 

Geração de 

emprego e 

renda 

Capacitar, treinar, 

qualificar e sensibilizar 

os colaboradores 

visando melhorar seu 

desempenho nas suas 

atividades executadas.  

 

Programa de 

capacitação,trei

namentos e, 

formação.  

Exploradora de 

Petróleo, Prestadora 

de Serviço, 

Consultoria e, 

Universidades.  

 

 

Treinar 

100% do 

corpo 

técnico 

de forma 

periódica.  

Fluxo 

contínuo, 

com ofertas 

diárias, 

semanais, 

mensais e 

anuais, 

dependendo 

da ação.  

Mapeamento das fragilidades 

dos colaboradores; execução 

das ações: palestras, 

conferências, seminários, 

cursos, projetos, visitas 

técnicas e simulação nas áreas 

de qualidade, segurança, meio 

ambiente e saúde e; avaliação 

das ações.  

Colaboradores envolvidos nas 

ações; as ações diárias, 

semanais, mensais e anuais; 

quantificar a redução de 

acidentes e riscos prevenidos e; 

determinar princípios, objetivos 

e metas para curto, médio e 

longo prazo para novas ações a 

serem desenvolvidas.  

Registro de 

ações 

desenvolvidas 

Exploradora 

de Petróleo, 

Prestadora de 

Serviços e, 

Consultorias.  

Riscos a 

saúde dos 

trabalhadores

. 

Objetiva à preservação 

da saúde dos 

colaboradores e da 

população situada na 

área investigada, 

através do controle da 

ocorrência de riscos 

ambientais potenciais 

ou existentespor 

agentes físicos, 

químicos e biológicos. 

Programa de 

prevenção de 

riscos 

ambientais. 

Exploradora de 

Petróleo, Prestadora 

de Serviço, 

Consultoria e, 

Universidades.  

 

Mapear 

100% 

dos 

riscos 

dentro 

de 5 

anos. 

Fluxo 

contínuo, 

com 

medidas 

diárias, 

semanais, 

mensais e 

anuais, 

dependendo 

da ação.   

Reconhecimento dos riscos; 

estabelecimento de prioridades 

e metas de avaliação e 

controle;avaliação dos riscos e 

da exposição dos 

trabalhadores; implantação de 

medidas de controle e 

avaliação de sua eficácia; 

monitoramento da exposição 

aos riscos e; registro e 

divulgação dos dados. 

Riscos ambientais, incluindo 

informações sobre o tráfego, o 

controle de armazenamento de 

produtos perigosos, o controle 

nas atividades de abastecimento 

de veículos e máquinas, 

sensibilização ambiental e 

treinamento, a divulgação das 

informações sobre as 

substâncias químicas, o controle 

da saúde dos trabalhadores, a 

investigação de acidentes, as 

inspeções de segurança e o 

controle de registros.  

Registro de 

ações 

preventivas 

concluídas.  

Número de 

reclamações/an

o 

 

Exploradora 

de Petróleo, 

Prestadora de 

Serviços e, 

Consultorias. 

Geração de 

emprego e 

renda 

Esclarecer as 

populações locais 

sobre aspectos gerais 

da atividade 

petrolífera; qualidade 

de vida; saneamento 

ambiental e economia 

solidária.  

Programa de 

educação 

ambiental e 

sanitária. 

Exploradora de 

Petróleo, Prestadora 

de Serviços e, 

Universidades.   

Executar 

em 100% 

das áreas 

rurais 

ações de 

educação 

ambiental 

em 5 

anos. 

Fluxo 

contínuo, 

com ações 

diárias, 

semanais, 

mensais e 

anuais.    

Planejamento das ações; 

execução das ações: oficinas, 

conferências, seminários, 

cursos, projetos, visitas 

técnicas, aulas de campo, 

comunicação e divulgação e; 

avaliação das ações.  

 

Quantitativo de ações sobre 

Aspectos Impactos Ambientais 

da Atividade Petrolífera; 

Qualidade, Segurança, Meio 

Ambiente e Saúde;Saneamento 

Ambiental; Economia Solidária; 

Agroecologia; 

Empreendedorismo e; Noções 

de Contabilidade.  

Registro de 

projetos 

desenvolvidos.  

 

 

Exploradora 

de Petróleo, 

Prestadora de 

Serviços e, 

Consultorias. 
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Tabela 04 – Matriz de Planejamento para área do CPCA/RN com abordagem multidisciplinar  

 PLANEJAMENTO  GERENCIAMENTO  

ASPECTO  OBJETIVO AÇÃO RESPONSÁVEL META PRAZO ETAPAS MONITORAMENTO INDICADOR ANÁLISE 

Geração de 

efluentes 

líquidos.  

Tem por finalidade 

assegurar a 

preservação ambiental 

através de medidas de 

controle da poluição de 

efluentes líquidos 

gerados no Campo 

Petrolífero Canto do 

Amaro. 

Projeto de 

gestão de 

efluentes 

líquidos. 

Exploradora de 

Petróleo, Prestadora 

de Serviço, e, 

Universidades.  

 

 

Destinar 

de forma 

correta 

100% 

desses 

efluentes 

em 5 

anos. 

Fluxo 

contínuo, 

com análise 

de efluentes 

mensais.  

 

Caracterização das vias de 

efluentes; classificação, 

separação, coleta e transporta 

dos efluentes conforme suas 

características físicas, 

químicas e biológicas; 

realização do tratamento dos 

efluentes e; destinação 

adequada dos efluentes não 

tratados. 

Monitoramento qualitativo e 

quantitativodos efluentes 

líquidos nas fases de 

identificação, caracterização, 

quantificação, classificação, 

manuseio, acondicionamento, 

armazenamento temporário, 

tratamento e disposição final. 

Qualidade dos 

efluentes 

líquidos, no 

âmbito dos 

aspectos físico-

químico e 

biológicos.  

 

Órgãos de 

Recursos 

Hídricos e 

Meio 

Ambiente 

Estaduais.   

Geração de 

óleo.  

Objetiva buscar a 

prevenção ambiental 

das atividades, 

processos e produtos 

relacionados com a 

geração de óleos no 

Campo Petrolífero 

Canto do Amaro. 

Projeto de 

contingenciame

nto de óleo. 

Exploradora de 

Petróleo, Prestadora 

de Serviço, 

Consultoria e, 

Universidades.  

 

Em 5 

anos 

reutilizar 

100% 

dos 

óleos.  

Fluxo 

contínuo, 

com 

medição do 

teor de óleo 

mensal.  

 

Identificação; caracterização; 

quantificação; classificação e 

medição da geração de óleo 

na região investigada. 

Quantificação dos pontos 

susceptíveis para 

derramamento de óleo; da 

coleta; do transporte;do 

armazenamento; do tratamento 

e; do destino final desse 

produto. 

Quantidade do 

óleo, eficiência 

da coleta e, 

quantidade de 

reuso.  

Exploradora 

de petróleo, 

prestadora de 

serviços, 

consultorias e, 

universidades.  

Geração de 

efluentes 

industriais. 

Tratar os efluentes 

industriais através do 

reuso no processo 

produtivo e, realizar 

sua destinação de 

forma adequada 

atendendo os aspectos 

legais. 

Projeto de reuso 

de efluentes 

industriais 

Exploradora de 

Petróleo, Prestadora 

de Serviços e, 

Universidades.   

Em 5 

anos 

reutilizar 

100% 

dos 

efluentes 

líquidos. 

Fluxo 

contínuo, 

com ações 

mensais.  

Diagnóstico das fontes 

geradoras; elaboração de 

estudo de tratamento; 

premissas para elaboração do 

projeto; avaliação da 

viabilidade econômica do 

projeto e; implementação do 

reuso de efluente industrial.  

Monitoramento do reuso de 

efluentes industriais será por 

meio da identificação, 

caracterização, quantificação, 

classificação, reuso primário; 

reuso secundário; tratamento e 

disposição final.  

 

Qualidade do 

efluente; 

eficiência do 

reuso e; 

quantidade do 

efluente.  

 

Exploradora 

de petróleo, 

prestadora de 

serviços, 

consultorias e, 

universidades. 
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Tabela 04 (cont.) – Matriz de Planejamento para área do CPCA/RN com abordagem multidisciplinar  

 PLANEJAMENTO  GERENCIAMENTO  

ASPECTO  OBJETIVO AÇÃO RESPONSÁVEL META PRAZO ETAPAS MONITORAMENTO INDICADOR ANÁLISE 

Geração de 

emissões 

atmosféricas  

Identificar as 

principais fontes de 

emissões 

atmosféricas, os 

principais gases 

emitidos e elaborar 

uma proposta para 

problemática.  

Projeto de 

gestão de 

emissões 

atmosféricas. 

Exploradora de 

Petróleo, Prestadora 

de Serviço, e, 

Universidades.  

 

 

Regular 

100% 

das 

fontes 

em 5 

anos.   

Fluxo 

contínuo, 

com análise 

das 

emissões 

mensais.  

 

Identificação, caracterização, 

quantificação, classificação, 

mediçãoe controle das 

emissões dos gases do efeito 

estufa da área investigada. 

Monitoramentodesse processo 

ocorre através de registro dos 

tipos de gases emitidos; 

quantidade emitida; período 

de maior emissão; atividades, 

processos e/ou produtos 

emissores; área de influência 

da emissão e; técnicas 

adotadas para controle da 

emissão. 

Qualidade das 

emissões; 

registro de 

ações 

preventivas; 

números de 

reclamações. 

 

Órgãos de 

Recursos 

Hídricos e 

Meio 

Ambiente 

Estaduais.   

Geração de 

emissões 

veiculares. 

 

Investigar a qualidade 

das emissões 

veiculares no Campo 

Petrolífero Canto do 

Amaro-RN. 

Projeto 

inspeção 

veicular. 

Exploradora de 

Petróleo, Prestadora 

de Serviço, 

Consultoria e, 

Universidades.  

 

Adequar 

100% 

das 

frotas 

em 2 

anos.  

Fluxo 

contínuo, 

com 

medição das 

emissões 

mensais.  

Inspeção; reinspeção; 

licenciamento; 

periodicidade; unidades 

móveis de inspeção; estações 

de inspeções e; controle de 

informações. 

Quantidade de fiscalização da 

frota; monitoramento da 

qualidade do ar, quantidade de 

acidentes e criação de 

relatórios de monitoramento 

relacionado à frota. 

% de veículos 

dentro do 

padrão; registro 

de ações 

preventivas. 

Exploradora 

de petróleo, 

prestadora de 

serviços, 

consultorias e, 

universidades.  

Geração de 

poluição 

sonora.  

Objetiva investigar a 

qualidade da sonora 

das atividades, 

processos e produtos 

desenvolvidos no 

Campo Petrolífero 

Canto do Amaro-RN. 

Projeto de 

controle de 

poluição 

sonora. 

Exploradora de 

Petróleo, Prestadora 

de Serviços e, 

Universidades.   

Regular 

100% 

das 

fontes 

em 5 

anos.   

Fluxo 

contínuo, 

com ações 

mensais.     

Plano de ação: identificação, 

caracterização, quantificação, 

classificação e medição das 

áreas com potencial de 

poluição sonora na área 

analisada.  

Registro dos tipos poluição 

sonora; mensuração da 

poluição sonora; período de 

maior ocorrência; atividades, 

processos e/ou produtos 

geradores; área de influência 

da geração da poluição sonora 

e; técnicas adotadas para 

controle. 

Qualidade das 

emissões; 

registro de 

ações 

preventivas; 

números de 

reclamações. 

 

Exploradora 

de petróleo, 

prestadora de 

serviços, e, 

universidades. 
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Tabela 04 (cont.) – Matriz de Planejamento para área do CPCA/RN com abordagem multidisciplinar  

 PLANEJAMENTO  GERENCIAMENTO  

ASPECTO  OBJETIVO AÇÃO RESPONSÁVEL META PRAZO ETAPAS MONITORAMENTO INDICADOR ANÁLISE 

Geração de 

semi-sólidos 

Identificar as 

principais fontes 

geradoras de lama e 

cascalho na área de 

estudo e; destinar de 

maneira adequada 

estes produtos.  

Projeto de 

reuso dos 

semi-sólidos 

Exploradora de 

Petróleo, Prestadora 

de Serviços e, 

Universidades.   

 

Obter 

reuso de 

100% 

desses 

produtos 

em 5 

anos.  

Fluxo 

contínuo, 

com ações 

diárias.     

 

Determinação das fontes dos 

semi-sólidos; caracterização 

físicas, químicas e biológicas 

dos produtos; classificação, 

separação, coleta; transporte; 

tratamento e; destinação 

adequada dos produtos.  

Quantidade dos semi-sólidos 

(lama e cascalho) 

identificados; caracterizados; 

quantificados; classificados; 

manuseados; acondicionados; 

armazenados; tratados; 

disposto e, reaproveitados.  

Quantidade de 

semi-sólidos; 

registro de 

ações 

preventivas; 

números de 

reclamações. 

Órgãos de 

Recursos 

Hídricos e 

Meio 

Ambiente 

Estaduais.   

Geração de 

resíduos 

sólidos 

Objetivacontrolar e 

monitorar os resíduos 

sólidos gerados no 

Campo Petrolífero 

Canto do Amaro 

Projeto de 

gestão de 

resíduos 

sólidos 

Exploradora de 

Petróleo, Prestadora 

de Serviços e, 

Universidades.   

Destinar 

de forma 

correta 

100% 

desses 

produtos 

em 5 

anos. 

Fluxo 

contínuo, 

com ações 

diárias.     

Qualificação profissional; 

execução de projetos de 

educação em resíduos 

sólidos; identificação, 

classificação, separação, 

coleta, transporte, tratamento 

e; destino final dos resíduos. 

Quantitativo de áreas cobertas, 

dos volumes de resíduos 

sólidos coletados, 

transportados, armazenado, 

tratados e destinado de forma 

definitiva. 

Quantidade de 

semi-sólidos; 

registro de 

ações 

preventivas; 

números de 

reclamações. 

Exploradora 

de petróleo, 

prestadora de 

serviços, 

órgãos 

ambientais e, 

universidades.  

Geração de 

emprego e 

renda 

Enfatiza a inclusão 

social de toda a 

população das 

comunidades 

tradicionais por meio 

da adoção dos valores 

de produção e 

crescimento 

econômico. 

Projeto de 

economia 

solidária 

Exploradora de 

Petróleo, Prestadora 

de Serviço, ONGs e, 

Universidades.  

 

 Executar 

projetos 

em 100% 

das áreas 

rurais 

dentro de 

10 anos.  

Fluxo 

contínuo, 

com ações 

diárias.     

Diagnóstico 

socioeconômico; 

identificação de pontos fortes 

e fracos das comunidades; 

execução de ações em 

agricultura, gestão de 

resíduos, manejo florestal, 

pesca e, biotecnologia; 

qualificação profissional; e 

criação de redes sociais. 

Monitorar o coeficiente de 

atores envolvidos nos 

projetos; as ações mensais e 

anuais desenvolvidas; 

quantificar os avanços sociais 

e econômicos obtidos pela 

população local e; determinar 

princípios, objetivos e metas 

para curto, médio e longo 

prazo.  

Aumento de 

renda; numero 

de ações 

solidárias;  

 

 

Exploradora 

de petróleo, 

prestadora de 

serviços, 

ONGs 

e,universidade

s.  

Processo 

produtivo  

Objetiva a prevenção 

da poluição; o 

atendimento da 

legislação e melhoria 

do desempenho das 

atividades, processos 

e produtos 

executados na área.  

Projeto de 

sistema de 

gestão 

ambiental 

Exploradora de 

Petróleo, Prestadora 

de Serviço, 

Consultoria e, 

Universidades.  

 

Certificar 

as 

ativdades 

nas 

normas 

das ISOs 

dentro de 

5 anos.   

Fluxo 

contínuo, 

com ações 

diárias.     

política ambiental; 

planejamento ambiental; 

execução da implementação 

e operação dos processos de 

controle ambiental; avaliação 

ações desenvolvidas e; 

correção das não 

conformidades.  

Objetivos propostos; ações 

ambientais desenvolvidas; 

processos em conformidade 

com os princípios da política 

ambiental, objetivos, metas, 

requisitos legais; correções 

das não conformidades e; 

ganhos obtidos e; divulgação. 

Número de 

certificações; 

número de não 

conformidades; 

número de 

ações.  

Exploradora 

de petróleo, 

prestadora de 

serviços, 

consultorias, 

certificadoras 

e,universidade

s.  
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Dada à complexidade da sustentabilidade das atividades produtivas humana na 

área do CPCA/RN os planos e programas ambientais elencados têm finalidades distintas 

como mitigar, monitorar, controlar, compensar ou restaurar os danos ambientais, como 

também ainda existem aqueles que visam potencializar os benefícios ou impactos positivos de 

determinadas ações.  

Diante do exposto, percebe-se que as propostas para os planos, programas e 

projetos foram formuladas de maneira indicativa e objetiva, no entanto para cada ação já 

compõem abordagem para outros trabalhos e pesquisas acadêmicas, tornando-se necessário 

que se aprofunde em cada assunto específico, novas investigações com aplicabilidade de 

novas tecnologias e conhecimentos.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O CPCA/RN localiza-se entre os municípios de Mossoró e Areia Branca, em uma 

região de importância econômica, tendo em vista que são estabelecidas outras atividades 

concomitantemente, como por exemplos, mineração de areia e calcário, atividade salineira, 

comércio e serviços, urbanização, tráfego de veículos, transporte de cargas, construção civil, 

turismo e hotelaria, fruticultura irrigada, carcinicultura, pesca, pecuária e energia eólica.  

Este campo petrolífero terrestre tem uma área de 362,791 km², com reserva de 

116 milhões de barris de óleo e 1.109 poços em produção atualmente, através do processo 

produtivo: prospecção; avaliação de formação; exploração; perfuração; completação; elevação 

e produção.  

As atividades, processos e produtos desenvolvidos na região CPCA/RN podem 

gerar efeitos adversos que se relacionam com os compartimentos ambientais; os aspectos 

sociais e; os circuitos econômicos. As principais instabilidades na área são: desmatamento, 

supressão vegetal, afugentamento da fauna, alteração da estabilidade do ecossistema, remoção 

da cobertura do solo, erosão, alteração das propriedades do solo, degradação do solo, 

alterações na dinâmica de uso e ocupação do solo, geração de lama e cascalho, geração de 

resíduos sólidos, geração de emissões atmosféricas, geração de ruídos, poluição sonora, 

geração de efluentes líquidos, derramamento de óleo, contaminação da água, alteração dos 

compartimentos ambientais, interferência na fauna local e flora local, poluição visual e, riscos 

a saúde dos trabalhadores.  

Para atenuar a problemática, diversas instituições desenvolvem ações visando à 

sustentabilidade da área de estudo, principalmente nos âmbitos ambientais, sociais e 

econômicos. Entretanto, essas medidas em sua maioria das vezes ocorrem com deficiência na 
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comunicação entre as organizações, tornando-se assim, ações pontuais, sem periodicidade, 

imediatistas, e concentradas em determinados setores.  

Diante da vulnerabilidade socioambiental e econômica na região investigada faz 

se necessário desenvolver uma proposta de gestão ambiental que aborde planos, programas e 

projetos para a manutenção, a prevenção, a correção e o controle das atividades, processos e 

produtos desenvolvidos na área do CPCA/RN.  

Os planos, programas e projetos ambientais propostos estão organizados 

conformes à intervenção nos aspectos ambientais, sociais e econômicos. Para a questão 

ambiental, os planos levaram em consideração os compartimentos água, solo, biota e, ar. 

Enquanto para o aspecto social, os programas relacionam-se com os colaboradores, a 

vizinhança e a sociedade. Na variável econômica, estabeleceram-se projetos na área de 

formulação de novos circuitos econômicos, aprimoramento de tecnologias de exploração de 

petróleo e gás, e criação de tecnologias de minimização de danos ambientais.  

A problemática ambiental da área do CPCA/RN será amenizada com os seguintes 

planos ambientais: plano de técnicas de controle da poluição hídrica, plano de manejo e 

conservação do solo, plano de recuperação de áreas degradadas, plano de técnicas de 

prevenção e controle da erosão, plano de reflorestamento, plano de manejo animal e, plano de 

medidas técnicas de controle de ruídos.   

Os programas sociais propostos são: programas de capacitação, treinamentos e 

capacitação dos colaboradores, programa de prevenção de riscos ambientais e, programa de 

educação ambiental e sanitária. 

A eficiência econômica das atividades, processos e produtos desenvolvidos na 

região pesquisada poderá ser impulsionada com: projeto de economia solidária, projeto de 

reuso de efluentes industriais, projeto de reaproveitamento dos semi-sólidos, projeto de 

gerenciamento de efluentes líquidos, projeto de contingenciamento de óleo, projeto de 

gerenciamento de resíduos sólidos, projeto de gerenciamento de emissões atmosféricas, 

projeto de inspeção veicular, projeto de controle da poluição sonora e, projeto de sistema de 

gestão ambiental.  

A eficiência das ações ambientais, sociais e econômicas elencadas deverá ser 

avaliada por meio de um sistema de gerenciamento ambiental que contempla os aspectos de: 

etapas das ações, forma de monitoramento das ações, indicador da eficiência das ações e, 

responsável pela análise das ações.  

A sustentabilidade da área do CPCA/RN será possível através dos planos, 

programas e projetos elencados que permitirá o controle da poluição ambiental, a promoção e 
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inclusão das comunidades tradicionais e, a melhoria contínua da eficiência econômica do 

processo produtivo local.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A crise ambiental da atualidade advém do século passado, principalmente 

relacionada com a forma  pela qual o homem percebe a natureza ao longo da sua existência, 

com domínio da sua lógica racional econômica e tecnológica, utilizando os recursos naturais 

de forma desenfreada, e instituindo um cenário de sociedade de risco e vulnerabilidade.  

Entretanto, ainda não é possível sentir a nitidez da crise ambiental, em virtude de 

outros problemas mais urgentes como educação, emprego, pobreza, fome, violência, acesso 

aos serviços de saúde e aos meios de transporte, tornando-se secundária a questão ambiental.  

A problemática ambiental merece destaque em virtude de que seus possíveis 

desdobramentos relacionam-se com uma crise civilizatória que coloca em risco a própria 

sobrevivência da espécie humana, através, principalmente, da intervenção industrial. Diante 

da importância econômica do baixo curso da Bacia Hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró – 

BHRAM/RN, esta tese, através de uma abordagem multidisciplinar, constatou que os 

indicadores socioeconômicos e ambientais dos municípios dessa área encontram fragilidades.  

Com o capítulo 01, referente  ao estudo dos “INDICADORES DE 

SUSTENTABILIDADE DOS MUNICÍPIOS DO BAIXO CURSO DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO APODI-MOSSORÓ/RN”, corrobou-se a hipótese de que essa 

região é de insustentabilidade socioeconômica e ambiental.  

Na avaliação da sustentabilidade dos municpíos do baixo curso da BHRAM/RN 

observou-se uma concentração dos melhores índices na dimensão econômica; em uma 

situação intermediária encontra-se a dimensão ambiental enquanto que a dimensão social 

possui valores bastante inferiores se comparados com os demais.  

A predominânia dos indicadores econômicos em detrimento dos sociais e 

ambientais ocorre pela forma como são desenvolvidas as atividades produtivas humanas nessa 

região. Nesse contexto, investigou-se a área do Campo Petrolífero do Canto  do Amaro – 

CPCA/RN através das condições socioeconômicas e ambientais da população local.  

O capítulo 02, referente as “CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS E 

AMBIENTAIS DA POPULAÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO CAMPO 

PETROLÍFERO CANTO DO AMARO, RN, BRASIL”, confirmou que o CPCA/RN interfere 

nas condições socioeconômicas e ambientais da população das comunidades rurais próximas.  

A importância econômica dessa região é inegável. Entretanto, a população das 

comunidades rurais do CPCA/RN encontra-se em um cenário de restrições socioeconômicas, 

devido a baixos índices de escolaridade, elevadas taxas de população sem vínculo 

empregatício, níveis inferiores de empregos formais com a atividade petrolífera e reduzidos 
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valores de rendimentos econômicos.  

Nas comunidades investigadas identificaram-se deficiências nos componentes de 

saneamento ambiental relacionadas com: abastecimento de água em sua maioria ainda ocorre 

com carro pipa, sendo consumida sem tratamento prévio; inexistência de esgotamento 

sanitário, já que uma parcela representativa despeja os efluentes para fossa, solo e plantas e; 

gestão dos resíduos sólidos irregular, sendo coletados por serviço público nas comunidades de 

Mossoró e queimados, enterrados ou destinados no solo nas demais áreas.  

Somado a estas carências identificadas, os moradores apontaram que os principais 

problemas a serem solucionados com maior urgência na região são relacionados com: a saúde 

pública; o viés ambiental (abastecimento de água, falta de coleta de lixo, falta de esgotamento 

sanitário, poluição sonora, desmatamento e desperdício de água); de cunho socioeconômico 

(desemprego e violência); e de âmbito estrutural (pavimentação, falta escola, iluminação 

pública e energia elétrica).  

A partir dessa constatação que os componentes de saneamento ambiental estão em 

condições inadequadas juntamente com a pressão industrial da área, tornou-se necessário 

investigar a qualidade dos compartimentos ambientais da área, principalmente o solo e a água, 

tendo em vista que estes recursos têm relação direta com a manutenção da qualidade de vida e 

saúde humana.  

O capítulo 03, referente aos “TEORES DE METAIS PESADOS EM SOLOS DO 

CAMPO PETROLÍFERO CANTO DO AMARO, RN, BRASIL”, confirmou a hipótese de 

que o incremento dos metais pesados ocorrem de forma diferenciada conforme variação dos 

diferentes tipos de usos do solo.  

Os ambientes que estão relacionados diretamente com a indústria do petróleo 

foram os que comportaram-se com maiores níveis médios dos metais pesados: Cu, Cr, Fe (em 

poços ativados), Ni (poços  ativos) e, Pb (resíduos sólidos). Entretanto, três outros tipos de 

usos dos solos apresentaram maiores valores dos metais pesados: Cd (áreas naturais), Mn (rio 

do Carmo) e Zn (Carcinicultura). Estes  teores obtidos estão dentro dos limites estipulados 

para valores orientadores de qualidade de solo da Resolução 195 da CETESB (2005), com 

exceção do Cd (nos ambientes de jazida de areia e área natural) e Zn (no ambiente de 

carcinicultura); quando comparados com os estabelecidos pela Resolução 420 do CONAMA 

(2009) todos foram inferiores.  

Diante do incremento de metais pesados no solo em diferentes ambientes no 

CPCA/RN, mesmo que de forma pontual, investigaram-se as deficiências no sistema de 

abastecimento de água para consumo humano das comunidades rurais pesquisadas, bem como 
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a qualidade dessa água.  Nessa circunstância, avaliou-se o sistema de abastecimento de água 

para consumo humano das comunidades rurais do CPCA/RN.  

O Capítulo 04, referente a “AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO HUMANO DAS COMUNIDADES RURAIS DO CAMPO 

PETROLÍFERO CANTO DO AMARO, RN, BRASIL”, confirmou que a qualidade da água 

para abastecimento humano das comunidades rurais estudadas é influenciada pela ação 

antrópica.  

Os riscos tornam-se mais nítidos em virtude das fragilidades no abastecimento de 

água para consumo humano, que se dá por meio de carro pipa nas localidades de Areia 

Branca/RN e poço na zona rural de Mossoró/RN. Este sistema apresenta ainda irregularidades 

na forma de armazenamento de água e no tratamento utilizado antes do consumo humano.  

Na avaliação da qualidade de água os parâmetros físico-químicos de Turbidez, 

pH, Condutividade Elétrica, Dureza Total, Amônia, Nitrito, Nitrato, Ferro, Cálcio e Magnésio 

apresentaram comportamentos de padrões aceitáveis para consumo humano conforme as 

Resoluções n° 357/2005 do CONAMA, n° 396/2008 do CONAMA e a Portaria n° 2.914/2011 

do Ministerio da Saúde. Entrentanto, o Oxigênio Dissolvido apresentou comportamento 

indesejável, com valores oscilando entre 3,89 a 7,60 mg/L, apresentando 84,61% das amostras 

inferiores a 6 mg/L, não atendendo a Resolução n° 357/2005 do CONAMA, para águas de 

classe 1 e; verificou-se a presença de óleos e graxas em todas as amostras analisadas, com 

teores que variam de 0,36 a 6,10 mg/L, possibilitando a existência de um problema no 

tratamento de água devido a sua pequena solubilidade. 

A comprovação da influência industrial nas condições socioeconômicas e 

ambientais da população local juntamente com a constatação da alteração da qualidade dos 

compartimentos ambientais, o solo e a água, da área do CPCA/RN justificou a investigação 

dos principais impactos ambientais da atividade petrolífera na área. Identificaram-se os 

impactos ambientais do Campo Petrolífero do Canto  do Amaro – CPCA/RN com sistema 

Pressão-Estado-Impacto-Resposta – PEIR.  

No capítulo 05, referente a investigação da “IDENTIFICAÇÃO DOS 

IMPACTOS AMBIENTAIS DO CAMPO PETROLÍFERO CANTO DO AMARO/RN COM 

SISTEMA PRESSÃO-ESTADO-IMPACTO-RESPOSTA,” confirmou-se a hipótese de que o 

CPCA/RN colabora para formação de uma área de vulnerabilidade socioeconômica e 

ambiental.  

O CPCA/RN, que é o maior campo terrestre de petróleo no país, em 

funcionamento desde 1986, tem reserva de óleo de 116 milhões de barris e vem operando com 

infraestrutura que consta estradas; veículos de transportes; sondas de perfuração; poços de 



214 

 

petróleo, gás e injeção; cavaletes; dutos; cisternas de proteção; linhas elétricas de alta tensão; 

linhas de produção, surgências e vapor; estações coletoras, bombeamento e receptoras de 

óleo; estação de tratamento de efluentes, óleos e cascalho de perfuração; incineradores e; 

jazidas. Essa atividade petrolífera aborda as etapas de prospecção, avaliação de formação, 

exploração, perfuração, completação, elevação e produção, sendo possível a partir deste 

processo produtivo oportunizar a geração de emprego, renda, royalties, energia, combustível e 

projeção da região no cenário nacional 

Apesar do dinamismo econômico, o CPCA/RN representa riscos e 

vulnerabilidades socioambientais mediante os impactos de geração de emissões atmosféricas, 

geração de resíduos semissólidos (lama e cascalho), geração de resíduos sólidos, geração de 

efluentes líquidos, geração de ruídos, poluição hídrica, poluição do solo, poluição sonora, 

poluição atmosférica, poluição visual, supressão vegetal, processos erosivos, interferência na 

flora local, interferência na fauna local, alteração da estabilidade dos ecossistemas, alteração 

da dinâmica de uso do solo, riscos à saúde dos trabalhadores, pressão nas comunidades locais, 

interferências nas atividades tradicionais e pressão na infraestrutura de serviços públicos.    

Diante desse quadro de instabilidade da área do CPCA/RN, o levantamento de 

ações de gestão ambiental poderá atenuar a problemática  socioeconômica e ambiental. Para 

isso, o Capítulo 06, referente as “PROPOSTAS DE DIRETRIZES DE GESTÃO 

AMBIENTAL PARA ÁREA DO CAMPO PETROLÍFERO CANTO DO AMARO, RN, 

BRASIL”,  servirá de subsídio para a discussão da gestão ambiental na área pesquisada.  

A proposta de gestão ambiental sugere que sejam abordados planos, programas e 

projetos para a manutenção, prevenção, correção e controle das atividades, processos e 

produtos desenvolvidos na área do CPCA/RN.  

Os planos, programas e projetos ambientais propostos deverão ser organizados em 

conformidade com a intervenção nos aspectos ambientais, sociais e econômicos. Para a 

questão ambiental, os planos  devem levar em consideração os compartimentos: água, solo, 

biota e ar. Enquanto para o aspecto social, os programas relacionam-se com os colaboradores, 

a vizinhança e a sociedade. Na variável econômica, estabeleceram-se projetos na área de 

formulação de novos circuitos econômicos, aprimoramento de tecnologias de exploração de 

petróleo e gás e criação de tecnologias de minimização de danos ambientais.  

A problemática ambiental da área do CPCA/RN será amenizada com os seguintes 

planos ambientais: plano de técnicas de controle da poluição hídrica, plano de manejo e 

conservação do solo, plano de recuperação de áreas degradadas, plano de técnicas de 

prevenção e controle da erosão, plano de reflorestamento, plano de manejo animal e plano de 

medidas técnicas de controle de ruídos.   
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Os programas sociais propostos são: programas de capacitação, treinamentos e 

capacitação dos colaboradores, programa de prevenção de riscos ambientais e programa de 

educação ambiental e sanitária. 

A eficiência econômica das atividades, processos e produtos desenvolvidos na 

região pesquisada poderá ser impulsionada com: projeto de economia solidária, projeto de 

reuso de efluentes industriais, projeto de reaproveitamento dos semi-sólidos, projeto de 

gerenciamento de efluentes líquidos, projeto de contingenciamento de óleo, projeto de 

gerenciamento de resíduos sólidos, projeto de gerenciamento de emissões atmosféricas, 

projeto de inspeção veicular, projeto de controle da poluição sonora e projeto de sistema de 

gestão ambiental.  

A performance das ações ambientais, sociais e econômicas elencadas deverá ser 

avaliada por meio de um sistema de gerenciamento ambiental que contempla os aspectos de: 

etapas das ações, forma de monitoramento das ações, indicador da eficiência das ações e 

responsabilidade pela análise das ações.  

A gestão ambiental da área do CPCA/RN será possível mediante os planos, 

programas e projetos elencados que permitirão o controle da poluição ambiental, a promoção 

e inclusão das comunidades tradicionais, bem como a melhoria contínua da eficiência 

econômica do processo produtivo local. É oportuno mencionar que tais medidas deverão ser 

inclusas no plano de encerramento da atividade petrolífera da região;  nas políticas de 

governos municipais (plano diretor), estaduais (comitê de bacia hidrográfica) e nacionais 

(programa de conservação dos biomas – Plano de Ação Nacional de Combate à Desertificação 

– PAN-Brasil) e; na política universitária da área investigada (ações de ensino, pesquisa e 

extensão).  

Recomenda-se a realização de estudos de comparação da situação socioeconômica 

dentro da bacia hidrográfica analisada e, com outras localidades. Ainda, são necessárias 

investigações sobre toxicidade nos componentes ambietais, diagnósticos socioeconômicos das 

comunidades locais, geologia médica, influência industrial na formação dos territórios  e 

planejamento ambiental.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 01 – QUESTIONÁRIO TESE 

 

PERFIL DO ENTREVISTADO 

 

1) Nome: ________________________________________________________________ 

2) Idade: _________ 

3) Sexo?  (1) Masculino (2) Feminino 

4) Trabalha? (1) Sim   (2) Não 

5) Se trabalha, em quê: ____________________________________________________ 

6) Município/Comunidade de origem: ________________________________________ 

7) Estuda? (1)Sim  (2) Não 

8) Se não estuda, estudou até que série? _____________________________________ 

9) Se estuda, qual o grau de instrução? ______________________________________ 

10) Renda média de quem respondeu  

       (1)Até 1 salário mínimo  (2) 1 a 2 s.m.  (3) 2 a 4 s.m.  

 (4) + de 4 s.m.      (5) Não tem renda 

11) Há quantos anos mora nessa comunidade rural? 

 (1) Até 1 ano   (2) 2 a 5 anos  (3) 6 a 10 anos 

(4) 10 a 20 anos   (5) 20 a 30 anos (6) + de 30 anos 

PARTE I - QUALIDADE DE VIDA E AMBIENTE 

12) Como você classifica a sua qualidade de vida? 

       (1) Ótimo               (2) Bom    (3) Regular    (4) Ruim  (5) Péssimo 

13) O quê você atribui a resposta anterior (12)? (Por quê?) 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

14) Quão satisfeito (a) você está com a sua saúde? 

 (1) Muito Satisfeito  (2) Satisfeito  (3) Nem satisfeito nem insatisfeito

 (4) Insatisfeito    (5) Muito insatisfeito 

15) Quão satisfeito (a) você está com as condições do local onde mora? 

 (1) Muito Satisfeito  (2) Satisfeito  (3) Nem satisfeito nem insatisfeito

 (4) Insatisfeito    (5) Muito insatisfeito 

16) Quão satisfeito (a) você está com o acesso aos serviços de saúde? 

 (1) Muito Satisfeito  (2) Satisfeito  (3) Nem satisfeito nem insatisfeito

 (4) Insatisfeito    (5) Muito insatisfeito 

17) Quão satisfeito (a) você está com o seu meio de transporte? 
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 (1) Muito Satisfeito  (2) Satisfeito  (3) Nem satisfeito nem insatisfeito

 (4) Insatisfeito    (5) Muito insatisfeito 

18) Quão satisfeito (a) você está com a sua alimentação? 

 (1) Muito Satisfeito  (2) Satisfeito  (3) Nem satisfeito nem insatisfeito

 (4) Insatisfeito    (5) Muito insatisfeito 

19) Quão satisfeito (a) você está com o seu emprego? 

 (1) Muito Satisfeito  (2) Satisfeito  (3) Nem satisfeito nem insatisfeito

 (4) Insatisfeito    (5) Muito insatisfeito 

20) Quão satisfeito (a) você está com o seu tempo livre/lazer? 

 (1) Muito Satisfeito  (2) Satisfeito  (3) Nem satisfeito nem insatisfeito

 (4) Insatisfeito    (5) Muito insatisfeito 

21) Em sua opinião quais os problemas mais urgentes na sua comunidade rural? 

(1) Abastecimento de água  (2) Pavimentação 

(3) Energia elétrica             (4) Falta escola 

(5) Desperdício de água     (6) Saúde 

(7) Falta de coleta de lixo       (8) Desemprego 

(9) Falta de esgoto sanitário      (10) Desmatamento  

(11) Iluminação pública   (12) Poluição sonora por tráfego de veículos                        

(13) Violência      (14) Outros: _____________________________ 

22) O senhor(a) acredita que a atividade petrolífera pode prejudicar a sua qualidade de vida?     

(1) Sim     (2) Não    (3)   Não sei 

Porquê?___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

23) O que o senhor(a) acha que poderia ser feito para que as condições de vida das pessoas da 

sua comunidade rural melhorassem? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Parte II - ASPECTOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL DA COMUNIDADE 

RURAL 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

24) Como se dá o abastecimento de água na sua residência para beber? 

(1) Somente CAERN  (2) Somente Poço  (3) Somente Carro Pipa 

(4) CAERN e Poço  (5) CAERN e Carro Pipa (6) Poço e Carro Pipa 

(7) CAERN, Poço e Carro Pipa (8) Outro:___________________________ 

25) Como se dá o abastecimento de água na sua residência para limpeza de frutas e legumes? 

(1) Somente CAERN  (2) Somente Poço  (3) Somente Carro Pipa 

(4) CAERN e Poço  (5) CAERN e Carro Pipa (6) Poço e Carro Pipa 
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(7) CAERN, Poço e Carro Pipa (8) Outro:___________________________ 

26) Como se dá o abastecimento de água na sua residência para limpeza de utensílios de 

manipulação de alimentos? 

(1) Somente CAERN  (2) Somente Poço  (3) Somente Carro Pipa 

(4) CAERN e Poço  (5) CAERN e Carro Pipa (6) Poço e Carro Pipa 

(7) CAERN, Poço e Carro Pipa (8) Outro:___________________________ 

27) Como você considera o abastecimento de água da sua residência? 

 (1) Ótimo               (2) Bom    (3) Regular    (4) Ruim  (5) Péssimo 

28) O que você acha da qualidade da água da sua residência? 

 (1) Ótimo               (2) Bom    (3) Regular    (4) Ruim  (5) Péssimo 

29) Qual o tratamento de água para beber utilizado na sua residência? 

 (1) Sem Tratamento prévio  (2) Tratamento com filtro de barro 

 (3)Tratamento por fervura  (4) Tratamento com cloro   

 (5) Outro: ______________________________________________________________ 

30) Qual o tratamento de água para limpeza de frutas e legumes utilizado na sua residência? 

 (1) Sem Tratamento prévio  (2) Tratamento com filtro de barro 

 (3)Tratamento por fervura  (4) Tratamento com cloro   

 (5) Outro: ______________________________________________________________ 

31) Qual o tratamento de água para limpeza de utensílios de manipulação de alimentos na sua 

residência?  

 (1) Sem Tratamento prévio  (2) Tratamento com filtro de barro 

 (3)Tratamento por fervura  (4) Tratamento com cloro   

 (5) Outro: ______________________________________________________________ 

32) Você está satisfeito com a frequência do abastecimento de água da sua casa? Em caso 

negativo justifique-se. 

 (1) Sim  (2) Não 

33) Se não está satisfeito, por 

quê?______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

MANEJO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

34) Em relação aos períodos de chuva, que problemas são mais frequentes em relação à 

drenagem das águas pluviais? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

35)  Você acha que o escoamento de águas pluviais interfere de alguma maneira na sua vida? 

 (1) Sim  (2) Não  (3) Não sei 
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36) Nos períodos de chuva, a drenagem da água é rápida e eficiente? (Não fica muita água na 

frente da sua residência por muito tempo?) 

(1 ) A drenagem é boa, a água escoa rapidamente. 

(2)A drenagem não é boa, fica água empoçada na minha rua.  

(3)Não sei.(4) Outra resposta: ___________________________________________ 

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

37) Qual o destino do esgoto doméstico de sua residência? 

(1) Fossa   (2) Fossa e sumidouro (3) Canal    

(4) Solo   (5) Não sei responder (6) Outra resposta:____________ 

38) O que você acha da instalação de um tratamento de esgotos na sua comunidade rural? 

(1) Muito importante   (2) Importante   

(3) Tanto faz    (4) Prefiro que resolvam outros problemas 

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

39) O que é feito com o lixo da sua casa? (podendo ser marcado mais de uma opção) 

(1) Coleta da Prefeitura  (2) Queimado  (3) Jogado Fora (terreno baldio) 

(4) Doado para outros fins (5)Coleta Seletiva (6) Enterrado 

(7) Reciclagem   (8) Outros: ____________________________________ 

40) Existe coleta pública de lixo na sua comunidade rural? 

(1) Sim  (2) Não   (3) Não sei 

41) Como você considera a coleta pública de lixo na sua comunidade rural? 

 (1) Ótimo               (2) Bom    (3) Regular    (4) Ruim  (5) Péssimo 

42) Para você qual a melhor maneira de descartar os Resíduos Sólidos (Lixo) da sua residência? 

(1) Ser coletado pela prefeitura  (2) Ser queimado  (3) Ser enterrado 

(4) Ser jogado fora (terreno baldio) (5) Doado para outros fins (6)Ser reciclado  

(7) Ir para coleta seletiva  (8) Outros: ______________________________ 

43) O que você acha que é feito com o lixo da sua casa quando o carro do lixo retira da sua 

calçada? 

(1) Vai para o Lixão  (2) Vai para o Aterro Sanitário (3) É queimado 

(4) Doado para outros fins (5) Jogada no Rio   (6) É enterrado 

(7) Vai para Reciclagem  (8) Outros: ____________________________________ 

SAÚDE PÚBLICA 

44) Você tem conhecimento sobre doenças transmitidas pela água na área rural? 

(1) Sim  (2) Não  (3) Não sei 

45) Na comunidade rural tem agentes de saúde? 

(1) Sim  (2) Não 

46) Com que frequência algum membro da família necessita de tratamento médico? 

(1) Nunca    (2) Quase nunca   (3) Regular  
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(4) Com frequência  (5) Com muita frequência 

47) Quando foi à última vez que alguém da família necessitou de tratamento médico? 

(1) Nos últimos dos dias  (2) Na semana passada  (3) No mês passado 

(4) No ano passado  (5) Outra resposta: _____________________________ 

48) Como você considera o atendimento de saúde pública da sua comunidade rural? 

 (1) Ótimo               (2) Bom    (3) Regular    (4) Ruim  (5) Péssimo 

49) Qual dessas doenças é mais comum na sua família? 

(1) Febre tifoide   (2) Febre paratifoide   (3) Disenteria bacilar 

(4) Cólera   (5) Gastroenterites agudas   (6) Diarreias 

(7) Hepatite A   (8) Hepatite E    (9) Poliomielite 

(10) Cólera  (11) Gastroenterites agudas   (12) Dengue 

(13) Leptospirose (14) Gastroenterites crônicas (15) Disenteria amebiana 

(16) Teníase (Solitária) (17) Ascaridíase (Lombriga)  (18) Esquistossomose 

(19)Doenças respiratórias (20) Outra 

resposta:________________________________(21)Outra 

resposta:______________________________________________________ 

(22) Outra resposta:______________________________________________________ 

(23) Outra resposta:______________________________________________________ 

(24) Outra resposta:______________________________________________________ 

CONTROLE DE ZOONOSES 

50) São desenvolvidas ações de controle zoonoses na sua comunidade? 

(1) Sim  (2) Não  (3) Quais? ______________________________ 

51) Existem animais na sua residência? 

(1) Sim  (2) Não  (3) Quais? ______________________________ 

52) O que você faz quando morre um gato/cão de sua propriedade? 

(1) Enterra   (2) Põe no lixo  (3) Joga no terreno  

(4) Chama a prefeitura  (5) Outros: ____________________________________ 

53) Você já observou em seu terreno e/ ou na sua casa a presença de roedores? 

(1) Nunca    (2) Quase nunca   (3) Regular  

(4) Com frequência  (5) Com muita frequência 

54) Você já observou no terreno e/ ou na sua casa a presença de morcegos? 

(1) Nunca    (2) Quase nunca   (3) Regular  

(4) Com frequência  (5) Com muita frequência 

55) Você já observou no terreno e/ ou na sua casa a presença de baratas? 

(1) Nunca    (2) Quase nunca   (3) Regular  

(4) Com frequência  (5) Com muita frequência 
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56) Você já observou no terreno e/ ou na sua casa a presença de formigas? 

(1) Nunca    (2) Quase nunca   (3) Regular  

(4) Com frequência  (5) Com muita frequência 

57) Alguém de sua família já teve alguma das doenças abaixo? 

(1)Calazar(2)Raiva(3) Toxoplasmose(4) Leptospirose(5) Outro: _______________ 

 

CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO 

58) Qual a condição legal da sua casa? 

(1) Própria e quitada  (2) Própria e ainda pagando  (3) Alugada 

(4) Emprestada   (5) Outro: _____________________________________ 

59) Quantos cômodos de cada tipo há no domicílio? 

(1) Quartos   (2) Banheiros    (3) Salas 

(4) Cozinhas   (5) Outro: _____________________________________ 

60) Tipo de construção do seu domicílio? 

(1)Alvenaria   (2) Taipa    (3) Lona 

(4) Madeira   (5) Outro: _____________________________________ 

61) Tipo de cobertura do seu domicílio? 

(1) Laje    (2) Telha    (3) Lona  

(4) Madeira   (5) Outro: _____________________________________ 

62) Tipo de piso do seu domicílio? 

(1) Cerâmica   (2) Cimento    (3) Barro  

(4) Madeira   (5)Outro: _____________________________________ 

EDUCAÇÃO SANITÁRIA E AMBIENTAL 

63) São desenvolvidos Projetos de Educação Sanitária e Ambiental na sua comunidade? (Em 

caso de resposta negativa, pode-se ENCERRAR O QUESTIONÁRIO) 

 (1) Sim  (2) Não  (3) Quais? ______________________________ 

64) Você participa de algum de Projeto de Educação Sanitária e Ambiental? 

(1) Sim  (2) Não  (3) Quais? ______________________________ 

65) Você acha importantes esses Projetos de Educação Sanitária e Ambiental na comunidade 

rural? 

(1) Muito importante   (2) Importante   

(3) Tanto faz    (4) Prefiro que tenham outros projetos 
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APÊNDICE 02 – TCLE TESE 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Esclarecimentos:  

Olá, Este é um convite para você participar da pesquisa qualidade ambiental e impactos 

socioambientais da atividade petrolífera no campo petrolífero Canto do Amaro, localizado no 

baixo curso do rio Apodi-Mossoró, coordenada por Jorge Luís de Oliveira Pinto Filho, 

Professor Assistente da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), doutorando 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  Essa pesquisa faz parte das atividades da 

tese de doutorado que venho cursando no Programa de Doutorado de Desenvolvimento e 

Meio Ambiente – PRODEMA da UFRN. A pesquisa tem por objetivo investigar a qualidade 

ambiental da área de influência da Atividade Petrolífera, no baixo curso do Rio Apodi-

Mossoró durante o período de 2012 a 2015. Sua participação é voluntária, o que significa que 

você poderá recusar ou desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que 

isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. Caso decida aceitar o convite, você será 

submetido(a) ao preenchimento de um questionário que explorará sobre alguns aspectos do 

seu perfil socioeconômico, condições de saneamento ambiental e qualidade de vida. A 

pesquisa não envolve nenhum risco físico, moral ou de qualquer outra natureza aos seus 

participantes. Menores de 18, somente participarão com autorização dos pais ou responsável 

tutelar pelos mesmos.  

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum 

momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita 

de forma a não identificar em nenhum momento os seus participantes. Você ficará com uma 

cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar 

diretamente para a responsável, no endereço UFERSA - CAMPUS PAU DOS FERROS, BR 

226, KM 405, Bairro: São Geraldo 

CEP: 59900-000.  

Pelos telefones (84) 9645-1347/ (84) 9115-6666/ (84)9178-1549 (UFERSA-PAU DOS 

FERROS)/ (84) 3215- 3189 (PRODEMA/UFRN) ou pelo e-mail jorge.filho@ufersa.edu.br   

Consentimento Livre e Esclarecido  

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, e concordo em 

participar voluntariamente da pesquisa qualidade ambiental e impactos socioambientais da 

atividade petrolífera no campo petrolífero Canto do Amaro, localizado no baixo curso 

do rio Apodi-Mossoró. 

Participante da pesquisa:  

 

Assinatura: 

 

 

Pesquisador responsável: Jorge Luís de 

Oliveira Pinto Filho 

Assinatura:  

 

Local: ____________________ Data: ________/______/2014. 
 

 

 

Colocar impressão digital 
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ANEXOS 

Anexo 01 – Normas da Revista Sociedade & Natureza 

Diretrizes para Autores 

Normas para apresentação dos originais 

• Serão aceitos para publicação na Revista Sociedade & Natureza artigos inéditos 

sobre tema próprio à Ciência Geográfica ou resultado de pesquisa de natureza empírica, 

experimental ou conceitual, resultantes de pesquisas de mestrado, de doutorado ou de 

densidade similar (com no mínimo 10 e no máximo 15 páginas).  

• A revista julgará a pertinência da publicação de artigos oriundos de áreas afins 

(que necessariamente incluam abordagem territorial/espacial). Textos não voltados ao foco do 

periódico serão excluídos da lista de avaliação. 

• Resenhas de livros e mídias poderão ser encaminhadas (com 3 a 5 páginas, 

discutindo obras de publicação recente) da área de Geografia ou ciências afins, com apenas 

um autor (os autores deverão ser vinculados a programas de pós-graduação ou ter titulação 

mínima de mestre).  

• Serão aceitas submissões nos seguintes idiomas: português, espanhol, inglês e 

francês. O artigo deve ser apresentado apenas no idioma original do(s) autor(es).  

• Os artigos deverão ser editados em MS Office 2007 (Word) ou versões 

posteriores, em espaço simples, fonte Times New Roman, tamanho 12, sem divisão em 

colunas (com tamanho máximo de 12MB, já incluídas as figuras, com a resolução exigida - 

600 dpi). 

• A configuração da página deve ser A4 com margens de 2,5 cm (superior, 

inferior, direita e esquerda). O texto não deve conter notas de rodapé, notas finais ou 

cabeçalho. Em hipótese alguma o(s) autor(es) devem ser identificados (seja no início do texto, 

ao longo do mesmo ou na organização de Figuras ou Tabelas).  

• Todos os autores devem ser informados, separadamente, no formulário 

eletrônico de submissão (bem como sua área de formação, titulação e instituição de atuação 

profissional). A ausência de tais informações implicará na exclusão direta da submissão. 

• O título do trabalho (na língua original do texto e também em inglês) deve 

aparecer centralizado com fonte Times New Roman, tamanho 14 e em negrito. Textos em 

inglês devem ser acompanhados de versão do título e resumo em outra língua 

(preferencialmente português), com fonte Times New Roman, tamanho 12 e em negrito.  

• Após o título (em duas línguas) deve ser apresentado resumo seguido de abstract 

(para textos em português), ou então resumé e abstract (para textos em francês), ou resumen e 
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abstract (para textos em espanhol), com um máximo de 15 linhas (250 palavras), incluindo 

um mínimo de três e máximo de cinco palavras-chave descritoras do conteúdo do trabalho 

apresentadas na língua original e em outro idioma. Não usar tradutor automático para os 

resumos. Recomenda-se passar por revisão de profissional especializado. 

• O artigo poderá ser dividido em itens (não numerados e em letras maiúsculas) e 

subitens (não numerados e em itálico). 

• Tabelas e Figuras (fotos, mapas, ilustrações) devem ser referidas no texto (ex: 

Tabela 01 / Figura 01) e numeradas de acordo com a seqüência. As tabelas/figuras devem 

conter título, digitado no texto, na parte superior. As figuras podem conter legenda na parte 

inferior. 

• Figuras e tabelas não podem exceder o tamanho de uma página e não devem 

exceder as margens das páginas (e também não serão publicadas com orientação vertical). 

Figuras e Tabelas deverão conter título, que deve ser digitado no corpo do texto (e não 

repetidos no interior das mesmas). Em todos os casos, deve haver indicação (digitada, no 

corpo do texto e logo após a Figura/Tabela) de: fonte (ex: Fonte: IBGE, 2000.), organização 

(ex: Org. do Autor.) ou adaptação (ex: Adaptado de Silva, 2000.). 

• As ilustrações (gráficos, mapas e fotos) serão denominadas, em todos os casos, 

como “Figuras” e deverão ser enviadas em formato JPG, anexadas separadamente no 

momento da submissão (utilizar ferramenta “Anexar Documento Suplementar” disponível no 

sistema eletrônico de submissão), com resolução mínima de 600 dpi. As mesmas também 

devem ser inseridas no corpo do artigo, imediatamente após sua indicação no texto. As 

Figuras serão publicadas apenas em preto e branco, na versão impressa do periódico. 

• Recomendamos aos autores o emprego apenas de figuras necessárias e 

essenciais à compreensão do conteúdo do texto. Situações de excesso de figuras, má 

qualidade da informação gráfica e não observação da resolução mínima (600 dpi) implicarão 

na recusa do texto.  

• As referências deverão ser organizadas de acordo com a NBR-6023 da ABNT 

(agosto de 2002). Usar itálico ao invés de negrito. 

• As citações diretas e indiretas deverão ser organizadas de acordo com a NBR-

10520 da ABNT (agosto de 2002). 
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Anexo 02 – Normas da Revista Sustentabilidade em Debate 

Diretrizes para Autores 

A revista Sustentabilidade em Debate (SeD), de caráter multidisciplinar, publica 

textos sobre a sustentabilidade em suas diversas dimensões, com o objetivo de criar um canal 

direto de pesquisa e debate sobre temas ligados ao desenvolvimento sustentável, à gestão 

ambiental, aos conflitos socioambientais, ao estado do meio ambiente, à governança 

ambiental, dentre outros, em suas várias escalas territoriais. 

Para submissão de textos, que devem ser inéditos e que não tenham sido objeto de 

submissões simultâneas a outras revistas, solicitamos aos autores o atendimento às 

informações e normas descritas abaixo.  

Tipos de textos que podem ser submetidos a SeD:  

1. Textos que passam por avaliação interna (aceitação pelos editores, para início 

do processo de revisão por pares) e externa (double blind peer review): 

1.1) textos em forma de artigos ou ensaios sobre o tema sustentabilidade em suas 

diversas dimensões: ambiental, social, econômica, cultural, institucional e outras, quer sejam 

submetidos para dossiês, quer como textos da categoria varia). Para este tipo de 

texto, SeD requer titulação mínima de MESTRE para o primeiro autor; 

1.2) resultados de pesquisa; 

Nota: a respeito do ineditismo, SeD aceitará examinar trabalhos que tenham sido 

publicados em anais de eventos, desde que tal informação que conste em nota associada 

diretamente ao título. 

2. Textos que passam apenas pela avaliação da equipe editorial de SeD: 

2.1) revisões críticas (resenhas, ensaios bibliográficos) de literatura relativa ao 

tema do periódico. No caso de resenhas, ver orientações específicas abaixo; 

2.2) entrevistas. Recomenda-se, nesse caso, consultar os editores de SeD antes da 

realização da entrevista; 

2.3) debate. Recomenda-se, nesse caso, consultar os editores de SeD antes da 

organização do debate;  

2.4) galeria de imagens. Recomenda-se, nesse caso, consultar os editores 

de SeD antes da preparação da galeria; 

2.5) títulos de teses e dissertações.  

Decisões da Comissão Editorial: 

a) os trabalhos submetidos serão apreciados pelos editores executivos de SeD; se 

tiverem potencial de publicação e fizerem parte do primeiro grupo de textos (artigos, ensaios e 

resultados de pesquisa), serão então encaminhados para pareceristas indicados pela Comissão 
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Editorial, que emitirão pareceres por meio do sistema de avaliação duplamente cega por pares 

(double blind peer review); 

b) os autores serão notificados pelos editores de SeD sobre a aceitação ou recusa 

dos seus textos, com base nos pareceres recebidos; 

c) eventuais sugestões de modificações de estrutura e/ou de conteúdo que se 

façam necessárias serão notificadas ao(s) autor(es), que se encarregará(ão) de fazê-las e de 

reenviar os textos, no prazo máximo de 30 dias, após o qual o trabalho será arquivado, 

devendo passar por novo processo de submissão, em caso de interesse do(s) autor(es); 

d) não serão permitidos acréscimos ou modificações nos textos aceitos depois que 

o(s) autor(es) tiver(em) sido(s) informado(s) sobre a aceitação do trabalho. 

Normas de Publicação: 

Todos os textos submetidos à SeD devem ser apresentados em formato eletrônico, 

digitados em processadores de texto, como Microsoft Word, ou compatível com ele. Os 

manuscritos devem obedecer às seguintes regras de formatação: 

a) textos como artigos, ensaios e notas de pesquisa, sempre inéditos, devem conter 

de 30 mil a 50 mil caracteres (incluídos os espaços). Essa contagem inclui a listagem 

bibliográfica, notas, anexos etc. Os títulos terão no máximo 20 palavras. 

b) os textos devem estar digitados em fonte Tahoma ou Arial, tamanho 12, com 

margens esquerda e superior de 3,0 cm e margens direita e inferior de 2,0 cm, e com 

espaçamento entre linhas de 1,5. 

c) usar negritos para destacar palavras e trechos de textos; usar itálicos para 

palavras estrangeiras; usar sublinhados em endereços URL. Recomenda-se parcimônia no uso 

de negritos. 

d) o texto deve ser submetido em cor preta e não deve conter subtítulos ou trechos 

em outras cores. 

e) o uso de numeração dos subtítulos não deve conter mais de dois níveis (ex.: 

3.1). A partir desse nível, o(s) autores(s) devem usar subtítulos, digitados em itálico. 

f) as resenhas críticas e as entrevistas devem ter no máximo 1750 palavras, em 

fonte Tahoma ou Arial, tamanho 12, com margens esquerda e superior de 3,0 cm e margens 

direita inferior de 2,0 cm e com espaçamento entre linhas de 1,5; 

g) a folha de rosto dos artigos e ensaios deve conter: i) título; ii) para cada autor, 

nome, vínculo(s) institucional(is) (nome da instituição por extenso), cidade, estado, país, e 

endereço eletrônico; deve ser digitada em fonte Tahoma ou Arial, tamanho 12. Se houver 

mais de um autor, o autor correspondente deve ser claramente identificado; ele será o 
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responsável pela submissão e por todos os contatos posteriores com a editoria 

de SeD referentes ao texto submetido; 

h) resumo e abstract dos artigos e ensaios devem ser digitados em fonte Tahoma 

ou Arial, tamanho 12, justificados e centralizados, com espaçamento simples entre as linhas, 

contendo de 100 a 150 palavras cada um. Eles devem ser colocados numa página à parte, 

inserida depois da folha de rosto. Quando resumos e abstracts forem traduzidos por softwares 

do tipo Google Translator, os textos submetidos serão imediatamente devolvidos ao(s) 

autor(es);  

i) artigos e ensaios devem ser acompanhados por três a seis palavras-chaves, 

escritas (em português e inglês) pelo(s) autor(es), digitados em Tahoma ou Arial, tamanho 12, 

dispostas logo abaixo do resumo e do abstract, respectivamente;  

na primeira página do texto de artigos e ensaios, o título deve ser digitado em fonte Tahoma 

ou Arial, tamanho 16, e em negrito, centralizado, no alto da página, com espaçamento simples 

entre as linhas; o texto de apresentação do(s) autor(es) de artigos e ensaios deve conter 

informações sucintas sobre a formação e a filiação institucional ou científica do(s) autor(es) e 

sobre as suas publicações mais importantes. O texto deve ser disposto no fim do manuscrito 

(após a bibliografia / lista de referências e as notas), digitado em fonte Tahoma ou Arial, 

tamanho 12. As informações sobre cada autor não devem ultrapassar cinco linhas. Evitar 

abreviaturas; 

j) as ilustrações, tabelas, gráficos, figuras e similares devem ser enviados em 

arquivos individuais, separados do texto principal e dos demais componentes – em formatos 

como JPEG ou GIFF, com uma resolução mínima de 300 dpi. Os locais de inserção desses 

componentes devem estar assinalados no corpo do texto, onde devem constar também as 

respectivas legendas, autorias, títulos e fontes, digitadas em fonte Tahoma ou Arial, Tamanho 

10 com espaçamento simples entre as linhas;  

k) para as referências ou chamadas bibliográficas a serem colocadas no corpo do 

texto, SeD adota o sistema autor-data -página, também chamado de sistema parentético. A 

indicação da fonte é feita pelo último sobrenome do autor ou pelo nome por extenso da 

instituição responsável pela publicação, até o primeiro sinal de pontuação, seguido da data de 

publicação do documento (ano) e da(s) página(s) da citação (apenas nos casos de citações 

textual). Os três componentes devem ser separados uns dos outros por vírgulas e devem estar 

entre parênteses. Vide os exemplos abaixo:  

• referência no texto, com citação direta: 

Bobbio (1995, p. 30) nos lembra, ao comentar esta situação, que os “juristas 

medievais justificavam formalmente a validade do direito romano ponderando que este era o 
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direito do Império Romano que tinha sido reconstituído por Carlos Magno com o nome de 

Sacro Império romano.” 

• referência na lista de referências: 

BOBBIO, Norberto. O Positivo Jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 

1995. 

• referência no texto, em paráfrase: 

Merrian e Caffarella (1991) observam que a localização dos recursos tem um papel crucial no 

processo de aprendizagem autodirigida. 

• Na lista de referências deve constar: 

MERRIAN, S.; CAFFARELLA, R. Learning in adulthood: a comprehensive guide. San 

Francisco: Jossey-Bass, 1991. 

• referência no texto, com citação direta: 

“A comunidade tem que poder ser intercambiada em qualquer circunstância, sem quaisquer 

restrições estatais, pelas moedas dos outros Estados-membros” (COMISSÃO DAS 

COMUNIDADES EUROPEIAS, 1992, p. 34). 

• Na lista de referências deve constar: 

COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPÉIAS. União Europeia. Luxemburgo: Serviço 

das Publicações Oficiais das Comunidades Europeias, 1992. 

l) Para compor a lista de referências bibliográficas, SeD adota o sistema 

alfabético, pela qual as referências são reunidas ao final do trabalho e dispostas em ordem 

alfabética dos últimos sobrenomes dos primeiros autores de cada referência. As chamadas no 

texto devem obedecer às formas adotadas e descritas no item j. A lista de referências não deve 

ser numerada e deve seguir os exemplos abaixo, conforme Norma 6023 da ABNT, com os 

títulos sempre destacados em itálico: 

ARAUJO, U. A. M. Máscaras inteiriças Tukúna: possibilidades de estudo de artefatos de 

museu para o conhecimento do universo indígena. 1985. 102 p. Dissertação (Mestrado em 

Ciências Sociais). Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, São Paulo, 1986. 

GURGEL, C. Reforma do Estado e Segurança Pública. Política e Administração, Rio de 

Janeiro, v. 3, n. 2, p. 15-21, set. 1997. 

KELLY, R. Electronic publishing at APS: its not just online journalism. APS News Online, 

Los Angeles, Nov. 1996. Disponível em: . Acesso em: 25 nov. 1998. 

NAVES, P. Lagos andinos dão banho de beleza. Folha de S. Paulo, São Paulo, 28 jun. 1999. 

Folha Turismo, Caderno 8, p. 13. 

ROMANO, Giovanni. Imagens da juventude na era moderna. In: LEVI, G.; SCHMIDT, J. 

(Org.). História dos jovens 2. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 7-16. 
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SANTOS, F. R. dos. A colonização da terra dos Tucujús. In: ______. História do Amapá, 1o 

grau. 2. ed. Macapá: Valcan, 1994. cap. 3. 

SOUZA, L. S.; BORGES, A. L.; REZENDE, J. O. Influência da correção e do preparo do 

solo sobre algumas propriedades químicas do solo cultivado com bananeiras. In: REUNIÃO 

BRASILEIRA DE FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO DE PLANTAS, 21., 1994, 

Petrolina. Anais... Petrolina: EMBRAPA, CPATSA, 1994. p. 3-4.  

WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Pioneira, 1999. 

m) notas ao texto devem ser evitadas ao máximo; quando forem usadas, devem 

ser exclusivamente explicativas e numeradas sequencialmente em algarismos romanos; devem 

ser dispostas ao final do texto (no formato de endnotes), depois das referências bibliográficas; 

n) a revisão ortográfica e gramatical dos originais submetidos deve ser feita pelos 

autores antes da submissão. Os editores se reservam o direito de rejeição sumária dos textos 

que tenham sido submetidos sem verificação prévia da qualidade ortográfica e gramatical; 

o) os textos, devidamente formatados e revistos, devem encaminhados em arquivo 

digital à editoria de SeD, exclusivamente por meio do site da revista.; não serão aceitas 

submissões enviadas como anexos de mensagens de e-mail ou por via postal; 

p) Os editores de SeD se comprometem a informar os autores sobre a aceitação ou 

não de seus trabalhos no prazo de 90 dias. Esse prazo, no entanto, pode ser ampliado quando 

ocorrerem atrasos alheios à vontade dos editores.  

 

http://periodicos.unb.br/index.php/sust/about/%E2%80%9Chttp:/periodicos.unb.br/index.php/sust/index%22
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Anexo 03 – Normas da Revista Brasileira de Ciências Ambientais 

Diretrizes para Autores 

Escopo   

A Revista Brasileira de Ciências Ambientais – RBCIAMB publica artigos 

completos de trabalhos científicos originais ou trabalhos de revisão com relevância para a área 

de Ciências Ambientais.  

A RBCIAMB prioriza artigos com perspectiva multidisciplinar. O foco central da 

revista é a discussão de problemáticas que se inscrevam na relação sociedade e natureza em 

sentido amplo, envolvendo aspectos ambientais em processos de desenvolvimento, 

tecnologias e conservação. A submissão dos trabalhos é de fluxo contínuo.  

 

Língua  

A RBCIAMB publica artigos em Português e em Inglês. 

 

Submissão   

Os artigos submetidos à RBCIAMB devem ser inéditos e estar dentro do escopo 

da revista. 

Todo o processo de submissão e análise é feito por via eletrônica, através do email 

rbciamb@abes-dn.org.br. Os arquivos devem estar em MSWord, ter no máximo 10Mb com 

todo o conteúdo do artigo, arquivos com figuras ou mapas de formato superior devem ser 

editadas de forma a serem compatíveis com a limitação apresentada.   

Os trabalhos, sempre que possível, devem ser organizados com a seguinte 

estrutura: título em português e inglês, nome dos autores, afiliação dos autores com cidade e 

estado, resumo, abstract, palavras-chave, key words, introdução, objetivos, materiais e 

métodos, resultados e discussão, conclusões e referências.   

Resumos com no máximo 150 palavras.   

O texto deverá ser formatado para um tamanho de página A-4, margens 3 cm para 

esquerda e superior, e 2 cm inferior e direita. As páginas deverão ser devidamente numeradas. 

Deve ser empregada fonte Calibri, corpo 10. O espaçamento entre as linhas deverá ser 1,15. O 

texto integral do artigo não deve ultrapassar 20 páginas.  

 

Figuras e tabelas 

O tamanho máximo que pode ter figura e tabela é de uma página A4;   

Tabelas e figuras devem ser limitadas a 5 no conjunto;   
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Serão aceitos artigos com tabelas ou figuras. Quadros serão identificados como 

tabela. Todos os gráficos, desenhos, figuras e fotografias devem ser denominados “Figura”. 

Não se escreve “FONTE” abaixo ou acima de figura ou tabela, o correto é citar a 

referência no texto referente ao objeto (figura ou tabela).  

As figuras e tabelas devem ser numeradas em ordem crescente de acordo com a 

sua inserção no texto.  

Legendas de tabelas são colocadas acima das tabelas e de figuras abaixo. 

 

Referências  

Revista Brasileira de Ciências Ambientais adota as normas vigentes da ABNT 

2002 NBR 6023. 

 

 

 



257 

 

Anexo 04 – Normas da HYGEIA: Revista Brasileira de Geografia Médica e Saúde 

Diretrizes para Autores 

Os trabalhos devem ser submetidos somente em meio eletrônico. Todas as 

colaborações devem ser enviadas por meio do Sistema Eletrônico de Editoração de Revista 

– SEER, após o cadastramento on-line do autor. Os trabalhos serão recebidos pelo editor e 

enviados para a avaliação do Comitê Editorial sem a identificação de autoria. Os originais 

poderão ser publicados em português, espanhol ou inglês. Recomenda-se o uso das 

seguintes normas da ABNT: * Referências - Elaboração (NBR-6023); * Citações em 

documentos - Apresentação (NBR 10520); * Numeração progressiva das seções de um 

documento escrito (NBR-6024); * Resumo - Apresentação (NBR 6028). Obs.: 1- Para 

apresentação de dados tabulares ver norma do IBGE. 2- Recomenda-se indicar em nota de 

rodapé, na página onde forem citadas, as informações oriundas de comunicação pessoal, 

trabalhos em andamento e os não publicados, sendo que as mesmas não devem ser 

incluídas na lista de referências. 3- Nas referências bibliográficas uso de negrito no título ao 

invés de sublinhar e itálico. 

 

Condições para submissão 

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a 

conformidade da submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões 

que não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos autores. 

Serão aceitos para publicação na Hygeia artigos inéditos de revisão crítica sobre 

tema pertinente à área ou resultado de pesquisa de natureza empírica, experimental ou 

conceitual, com no mínimo 10 e no máximo 20 páginas com espaçamento entrelinhas 

simples, fonte ARIAL 10, em tamanho A4 com margens de 3 cm de cada lado. As figuras e 

fotografias devem estar nítidas (extensão JPEG). Os gráficos e tabelas (estritamente 

indispensáveis à clareza do texto) devem já estar no corpo do texto, na posição exata em 

que devem ser publicados. Em casos excepcionais, poderão ser enviados à parte e 

assinalado no texto os locais onde devem ser intercalados. Se as ilustrações enviadas já 

tiverem sido publicadas, mencionar a fonte e a permissão para reprodução. As referências 

(NBR 6023/2002) devem ter exatidão e adequação aos trabalhos que tenham sido 

consultados e mencionados no texto. 1. TÍTULO DO TRABALHO EM PORTUGUÊS: O 

título deve ser breve e suficientemente específico e descritivo, caixa alta em negrito, fonte 

Arial 10, centralizado. 2. Logo abaixo do título deverá constar o nome, e-mail e titulação de 

mais alto nível e instituição do(s) autor (es), alinhado à direita, caixa baixa, fonte Arial 9. 3. 

A seguir deve ser apresentado um resumo informativo com cerca de 200 palavras, 
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incluindo objetivo, método, resultado, conclusão, com pelo menos três palavras chaves. 4. 

TÍTULO DO TRABALHO EM INGLÊS, caixa alta em negrito, fonte Arial 10, 

centralizado. 5. Abstract (tradução do resumo para o inglês), com pelo menos três 

Keywords. 6. A seguir o texto do trabalho. 
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Anexo 05 – Normas da Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional 

Diretrizes para Autores 

Apresentação 

Os textos poderão ser escritos nos idiomas português, inglês ou espanhol. Devem 

ser digitados em Word for Windows, open office, em papel tamanho A4 (21 cm X 29,7 cm), 

com margens superior e esquerda de 3 cm e direita e inferior de 2 cm e espaçamento 1,5 (um 

e meio). A fonte deverá serTimes New Roman, tamanho 12, excetuando-se as citações com 

mais de três linhas, as notas de rodapé, paginação e legendas de ilustrações e das tabelas que 

devem ser digitadas em tamanho menor e uniforme, conforme NBR 14724 da ABNT. 

Autoria 

Ao menos um dos autores dos artigos submetidos deve ter a titulação de doutor. 

Extensão dos textos 

Os artigos deverão ter extensão mínima de 10 e máxima de 20 páginas (com as 

referências), e as resenhas, mínima de 3 e máxima de 5, em espaçamento 1,5 (um e meio). 

Título 

O título do texto deve ser centralizado, em maiúsculas, com negrito, tamanho 14, 

no alto da primeira página. Deverá ter versão em inglês logo abaixo do título em português. 

Resumo e palavras-chave 

O resumo (artigo, ensaio, comunicação científica), precedido desse subtítulo e de 

dois-pontos em negrito, deverá conter os objetivos, a metodologia, os resultados e a conclusão 

em um único parágrafo, justificado, sem adentramento, em espaçamento simples, 

com mínimo de 100 e máximo de 250 palavras, conforme NBR 6028 da ABNT, na mesma 

fonte do artigo, com a letra inicial em maiúscula, dois espaços simples abaixo do título. 

As palavras-chave, de 3 (três) a 5 (cinco), precedidas desse subtítulo e de dois-

pontos, deverão ter as iniciais maiúsculas e ser separadas por ponto e finalizadas por ponto, na 

mesma fonte do texto, em alinhamento justificado, espaçamento simples, sem adentramento, 

dois espaços simples abaixo do resumo. 

Abstract e keywords 

O abstract e as keywords deverão ser precedidos desses subtítulos e de dois 

pontos, na mesma formatação do resumo e das palavras-chave. Deverá ser colocado após o 

resumo e as palavras-chave. 

Estrutura do texto 

O texto deverá ser iniciado dois espaços simples abaixo das keywords, em 

espaçamento 1,5, com parágrafos justificados e com adentramento de 1,25 cm na primeira 

linha. Os subtítulos das seções devem ser alinhados à esquerda, em negrito, sem 
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adentramento, com a letra inicial da primeira palavra em maiúscula, sem numeração, tamanho 

12. 

Citações 

As citações seguirão o sistema autor-data conforme NBR 10520 da ABNT. O 

autor será citado entre parênteses, exclusivamente pelo sobrenome, separado por vírgula da 

data de publicação: (SILVA, 1985). Quando houver coincidência de sobrenomes de autores, 

acrescentam-se as iniciais de seus prenomes: (SILVA, C., 1985) e (SILVA, O., 1995). Se 

mesmo assim a coincidência persistir, colocam-se os prenomes por extenso: (SILVA, Carlos, 

1985) e (SILVA, Cláudio, 1965). Se o nome do autor estiver citado no texto,indica-se apenas 

a data entre parênteses: “Pereira (1990) afirma que...” . Quando for necessário especificar 

página(s), esta(s) deverá(ão) seguir a data, uma vírgula e a indicação p.: (BAKTHIN, 1992, p. 

315). Em caso de um intervalo de páginas, separa-se a inicial da final com hífen: 

(MAINGUENEAU, 1995, p. 12-15). 

As citações de obras de um mesmo autor, publicadas no mesmo ano, deverão ser 

discriminadas por letras minúsculas após a data, sem espaço: (SOUZA, 1972a, 1972b). 

Quando a obra tiver dois ou três autores, todos terão os sobrenomes indicados, separados por 

ponto-e-vírgula (SOUZA; SILVA; CORREA, 1945); quando houver mais de três autores, será 

indicado o primeiro sobrenome seguido de et al.: (GONÇALVES et al., 1980). 

Caso seja uma citação direta, de até três linhas, deve estar inserida em um 

parágrafo comum do texto, entre aspas duplas. As aspas simples serão utilizadas para indicar 

citação no interior da citação. Por sua vez, a citação direta, com mais de três linhas, deve ser 

destacada com recuo de 4 cm da margem esquerda e sem aspas, na mesma fonte do texto, 

tamanho 11. Se houver intervenções nas citações diretas, estas devem ser indicadas da 

seguinte forma: a) supressão: [...]; b) interpolação, acréscimo ou comentário: [ ]; c) ênfase ou 

destaque: grifo ou negrito ou itálico com a expressão “grifo nosso”. 

Grafia de termos científicos 

Para unidades de medida, deve-se utilizar o Sistema Internacional de Unidades. 

Palavras em outras línguas devem ser evitadas nos textos em português, utilizar 

preferencialmente a sua tradução. Na impossibilidade, os termos estrangeiros devem ser 

grafados em itálico. Toda abreviatura ou sigla deve ser escrita por extenso na primeira vez em 

que aparecer no texto. 

Notas 

As notas devem ser colocadas no rodapé e deverão seguir a estrutura do word. 

Devem ser usadas para comentários, esclarecimentos, explanações, indicações, observações 

ou aditamentos ao texto feito pelo autor que não possam ser incluídas no texto. Não devem ser 
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usadas para referências. As remissões deverão ser feitas por algarismos arábicos sobrescritos 

após qualquer sinal de pontuação, devendo ter numeração única e consecutiva. 

Ilustrações 

As ilustrações (figuras, desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, gráficos, 

mapas, organogramas, plantas, quadros, retratos e outros) poderão ser aceitas, mas deverão 

estar assinaladas no texto, com identificação na parte superior, precedida da palavra 

designativa, seguida de seu número de ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos, 

do respectivo título. Na parte inferior, deve ser indicada a fonte, legenda, notas e outras 

informações necessárias. 

Tabelas 

As tabelas (informações tratadas estatisticamente) devem ser numeradas com 

números arábicos, com identificação na parte superior, precedida da palavra Tabela, à 

esquerda da página. Caso necessário, a fonte deve ser colocada abaixo da tabela.  

Agradecimentos 

Os agradecimentos a auxílios recebidos, precedidos do subtítulo 

“Agradecimentos”, e de dois-pontos, em negrito, em parágrafo único, de no máximo três 

linhas, justificado, sem adentramento, em espaçamento simples, duas linhas após o término do 

texto. 

Referências 

As referências, precedidas desse subtítulo, em negrito, devem ser alinhadas à 

esquerda, justificadas, sem adentramento, em ordem alfabética de sobrenomes e, no caso de 

um mesmo autor, na sequência cronológica de publicação dos trabalhos citados, dois espaços 

simples após o texto ou os agradecimentos, conforme a NBR 6023 da ABNT. Quando a obra 

tiver até seis autores, todos devem ser citados. Mais de seis autores, indicar os seis primeiros, 

seguido de et al. 

Considerações éticas 

Caso os artigos apresentem relatos de pesquisas que envolvam seres humanos, os 

estudos devem estar de acordo com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde e 

terem sido aprovados pela comissão de ética da instituição de origem. 

Declaração de contribuição 

As pessoas designadas como autores devem ter participado na elaboração dos 

artigos de modo que possam assumir publicamente a responsabilidade pelo seu conteúdo. A 

qualificação como autor deve pressupor: a) a concepção e o delineamento ou a análise e 

interpretação dos dados, b) redação do artigo ou a sua revisão crítica, e c) aprovação da versão 

a ser publicada. 



262 

 

Condições para submissão 

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a 

conformidade da submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões que 

não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos autores. 

A contribuição é original e inédita e não está sendo avaliada para publicação por 

outra revista; caso contrário, justificar em "Comentários ao Editor". 

Os arquivos para submissão estão em formato Microsoft Word, OpenOffice ou 

RTF (desde que não ultrapasse os 2MB) 

Todos os endereços de páginas na Internet (URLs), incluídas no texto 

(Ex.: http://www.ibict.br) estão ativos e prontos para clicar. 

O texto está em espaço 1,5; usa uma fonte de 12-pontos; emprega itálico ao invés 

de sublinhar (exceto em endereços URL); com figuras e tabelas inseridas no texto, e não em 

seu final. 

O texto segue os padrões de estilo e requisitos bibliográficos descritos 

em Diretrizes para Autores, na seção Sobre a Revista. 

A identificação de autoria deste trabalho foi removida do arquivo e da opção 

Propriedades no Word, garantindo desta forma o critério de sigilo da revista, caso submetido 

para avaliação por pares (ex.: artigos), conforme instruções disponíveis em Asegurando a 

Avaliação por Pares Cega. 

Em caso de pesquisa com seres humanos, o texto segue os preceitos éticos em 

pesquisa, conforme diretrizes do Comitê de Ética em Pesquisa 

Em documento suplementar estão especificadas as contribuições individuais de 

cada autor na elaboração do artigo (ex. LM Fernandes trabalhou na concepção e na redação 

final e CM Guimarães, na pesquisa e na metodologia). 

Os autores do manuscrito intitulado submetido declaram a Revista Brasileira de 

Gestão e Desenvolvimento Regional a inexistência de conflito de interesses em relação ao 

presente artigo. 

Toda ideia e conclusão apresentadas nos trabalhos publicados são de total 

responsabilidade do(s) autor(es), e não reflete necessariamente a opinião do Editor, dos 

Editores de Seção ou dos membros do Conselho Editorial. 

Caso uma versão anterior tenha sido apresentada em evento científico, os dados 

do evento estão indicatos em nota de rodapé na primeira página do artigo. 

O artigo tem pelo menos um dos autores com titulação de doutor. 

 

http://www.ibict.br/
http://www.rbgdr.net/revista/index.php/rbgdr/about/submissions#authorGuidelines
javascript:openHelp('http://www.rbgdr.net/revista/index.php/rbgdr/help/view/editorial/topic/000044')
javascript:openHelp('http://www.rbgdr.net/revista/index.php/rbgdr/help/view/editorial/topic/000044')
http://www.scielo.br/revistas/rbfar/pedboard.htm
http://www.scielo.br/revistas/rbfar/pedboard.htm
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Anexo 06 – Normas da Revista Estudo & Debate em Planejamento & Gestão  

Diretrizes para Autores 

ESTUDO & DEBATE é uma publicação semestral da área das Ciências 

Sociais aplicadas do Centro Universitário UNIVATES. Tem por linha editorial divulgar 

estudos e experiências de planejamento e gestão.  

 

Itens de verficação para submissão 

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a 

conformidade da submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões 

que não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos autores. 

Os artigos, resenhas e comunicações científicas devem estar vinculados à 

natureza da publicação e à temática de cada edição, podendo ser escritos em língua 

portuguesa ou estrangeira (inglês, alemão, italiano, espanhol ou francês), sendo que os 

inéditos serão priorizados. 

Os artigos devem ter um mínimo de 10 e um máximo de 30 páginas (incluindo 

notas de rodapé, anexos, referências bibliográficas), digitadas em fonte Arial ou Times 

New Roman, tamanho 12. Devem incluir um resumo e o abstract, contendo entre 4 e 8 

linhas, cada um, e serem indicadas as palavras-chave e keywords. O título deve ser escrito 

na língua do artigo e em inglês. 

As resenhas de livros, monografias, trabalhos de conclusão e teses devem ter de 

4 a 8 laudas, sendo as outras normas semelhantes ao artigo. 

Os originais devem conter as seguintes informações sobre o autor e, se houver, 

sobre os coautores: referências acadêmicas (formação, titulação, instituição) e profissionais 

(cargo que ocupa). E devem ser submetidos em formato editável (ex.: .doc, .odt...). 

O título deve ser representativo do tema central. Na primeira página deverá 

constar o título escrito na língua do artigo e em inglês, o(s) nome(s) do(s) autor(es), 

titulação do(s) autor(es), resumo, palavras-chave, abstract e keywords. 

As referências bibliográficas devem seguir os padrões da ABNT (NBR 

6023/2002) e estarem dispostas em ordem alfabética, de acordo com o sistema utilizado 

para citação no texto (SISTEMA AUTOR-DATA, NBR 10520/2002), no final do 

trabalho. 

As notas de rodapé são utilizadas EXCLUSIVAMENTE para notas 

explicativas, devendo ser numeradas e inseridas na página em que estiverem alocadas. 

IMPORTANTE: as citações e referências não devem constar nas notas. 
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As ilustrações (tabelas, figuras, guadros...) devem indicar fonte (dados 

bibliográficos, autor, data, título, página), devem também ser numeradas em arábico, 

consecutivamente, sempre que possível, na ordem em que aparecem no texto. As 

ilustrações devem ser enviadas em tamanhos que permitam a reprodução (acima de 72 

dpis). 

Se possível as ilustrações devem ser também entregues separado do arquivo de 

texto (ex.: jpg, tiff, wmf, png, cdr.) em resolução apropriada (acima de 72 dpis), nos 

tamanhos que permitam a reprodução. Devem ser tranferidos em "Documentos 

Suplementares" no passo 4. 

Os gráficos devem estar acompanhados dos dados utilizados para a sua 

elaboração ou consulta. 

O Conselho Editorial reserva-se o direito de aceitar, ou não, os trabalhos a 

serem publicados, sendo que a publicação não implica espécie alguma de remuneração. 

Os artigos publicados são de inteira responsabilidade dos seus autores, inclusive 

as referências bibliográficas. 

 

 


