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1. INTRODU<;AO 

Substancia essencial a vida e ao desenvolvimento economico e social das 

comunidades, a agua e necessaria tanto em quantidade, quanto em qualidade satisfat6ria 

ao seu consumo. 

Apesar de ser um recurso natural renovavel, a agua pode tornar-se 

escassa devido ao crescimento e ao mau uso das popula~oes, das industrias e da 

explorayao agricola. Muitas vezes significativos investimentos dos governos federal, 

estadual e municipal, sao necessluios para ter-se a agua com quantidade e qualidade 

apropriadas. Portanto, torna-se imprescindivel o conhecimento basico de como essa se 

apresenta, movimenta e como deve ser preservada para que seja utilizada de forma 

racional pelo homem, pois, basicamente, de toda a agua disponivel no globo terrestre, 

aproximadamente, I% e de agua doce, na qual pode ser utilizada mais facilmente para o 

abastecimento das comunidades. 

De forma resumida, a agua movimenta-se de um meio para o outro na 

Terra, atraves dos seguintes mecanismos de transferencia da agua: precipitayilo, 

escoamento superficial, infiltrayiio, evapora~iio e transpira~io. A esse movimento ciclico 

da agua no globo terrestre recebe o nome de ciclo hidrol6gico. 
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AJem desse ciclo hidrol6gico, existem outros ciclos, os chamados ciclos 

intemos, em que a agua pennanece na fonna liquida, porem com suas caractetisticas 

aJteradas, proveniente da fonna em que foi utilizada. De maneira geral, a agua pode ser 

utilizada para: abastecimento domestico, abastecimento industrial, irrigayao, consumo de 

animais, preservacao da fauna e da flora, recrea~o e lazer, geracao de energia eletrica, 

navegaciio, diluicao de despejos, etc. 

Observa-se que em funcao dos seus diversos usos, ha necessidade por 

parte do homem de planejamento, projeto, execucllo e controle de obras necessanas para 

a manutencao da quantidade e qualidade da agua, para nilo expor as comunidades, as 
vulnerabilidades pela falta ou contaminayao desta. 

A qualidade da agua e resultante de fenomenos naturais e da atuayaO do 

homem. 

Devido as suas propriedades de solvente e a sua capacidade de 

transportar particulas, a agua incorpora a si diversas impurezas. Ela niio pode conter 

substancias dissolvidas que perturbem 0 born funcionamento dos 6rgaos e celulas do 

organismos, hem como tambem, nao pode transportar em suspensilo, microorganismos 

patogenicos. 

Porem, muitas vezes a contaminacilo da Agua e inevitavel. Assim, para 

que essa nao seja uma ameaca as comunidades, para cada uso da agua sao exigidos 

limites maximos de impurezas que a mesma pode conter. 

De acordo com von SPERLING ( 1995) as condicoes naturais que afetam 

a qualidade da agua silo provenientes da contaminacao das aguas subterraneas pelo 

escoamento superficial e pela infiltracao no solo, resultantes da precipitacao atmosferica, 

mesmo que a bacia hidrografica esteja preservada em suas condicoes naturais. Ou seja, a 

sua contaminacao e dependente do contato da agua em escoamento ou infiltracao com as 

particulas, substancias e impurezas no solo. Com isso, pode-se mencionar que a 

cobertura e a composicao do solo tern grande influencia nesse processo. 

·Quan to ao homem, segundo o mesmo au tor, esse interfere na qualidade 

da agua quer de uma fonna concentrada, como na geracao de despejos domesticos ou 

industriais, quer de uma forma dispersa, como na aplicacao de defensivos agricolas no 

solo, que contribuem na introduyilo de compostos na agua. Isso quer dizer que a forma 

com que o homem ocupa o solo, tern uma implica~ilo direta na qualidade da itgua. 

Efeito do solo sobre a qualidade da agua tern sido conhecido, desde longas datas. 
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A agua move-se no solo por meio do cscoamento superficial e por lixiviayao, na qua! ira 

abastecer os mananciais superficiais e subterraneos, respectivamente. E por meio dessa 

mobilidade da agua no solo, que ocorre sua contaminayao, devido ao uso de nutrientes e 

defensives agricolas que se aplicam na agricultura, pr6x.imos ou nlio das fontes 

abastecedoras de agua. 

A contarninayilo da agua arrnazenada na superficie por substancias 

quimicas dos defensivos agricolas aplicados no solo, transportadas pelo escoamento 

superficial, silo provenientes do solo erodido ou em solucilo, e dependem da solubilidade 

de cada particula quimica e de seu poder de sorcilo no solo. Ja as substancias quimicas 

lixiviadas ocorrem, geralmente em soluyao. De acordo com MENZEL (1991) o 

entendimento do mecanismo de transporte quimico aux.ilia no delineamento de medidas 

de controle que deve ser adaptado para situacoes especificas. 0 autor cita como 

exemplo, que existem muitas praticas demonstradas de reduyao da erosao do solo, a 

maioria da qual reduz o escoamento superficial, porem aumenta a infiJtrayiio da Agua no 

solo. Ou seja, enquanto essas praticas reduzem o transporte de substancias quimicas no 

escoamento superficial, etas muitas vezes aumentam a lixiviacao dessas substancias 

soluveis, as quais irao se incorporar nas Aguas subterraneas. 

Quando niio se pode reduzir as quantidades de poluentes no solo, o ideal 

e desenvolver sistemas de manejo que niio apenas reduza perdas por erosao, mas tambem 

que minimize as quantidadcs de substancias quimicas soluveis presentes no solo 

enquanto 0 potencial de lix.iviayiiO e alto . Se 0 USO de defensivos agricolas nao pode ser 

evitado, a lixiviacao de produtos quimicos pode ser minimizada pelo uso de produtos 

que degradem rapidamente para produtos in6cuos ou que fiquem fortemente ligado no 

solo. 

Outra fonte poluidora da agua, proveniente do solo e o nitrate. A 

agricultura pode ser praticada sem defensivos agricolas mas niio sem nitrogenio no solo, 

pois durante as fases de crescimento das plantas, ions de amonio ou de nitrato devem 

estar disponiveis, naturalrnente ou colocados artificialrnente no solo, por rneio de 

fertilizantes. Porern, essas substancias sao facilmente lixiviados, as quais iriio poluir as 

fontes subterraneas de agua. 0 que se precisa obter e mais inforrnayoes sobre a 

acumulacllo de nitrate no perfil do solo, sobre diforentes sistemas de manejo de 

fertilidade, com o intuito de aumentar a recuperayao de nitrogenio pela cultura e diminuir 

as perdas para o meio ambiente. 
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Outra forma de contaminayao de mananciais de agua potavel, dar-se por 

sais soluveis provenientes do intemperismos das rochas. Essa contamina~~o ocorre com 

freqUencia em areas com clima semi-luido como a nossa, tomando a ilgua 

excessivamente saJina e desaconselhavel ao consumo humano. Dai a necessidade de 

avalia~oes quantitativa e quaJitativa desses mananciais. 

Tambem n~o devemos esquecer que a agua pode ser contaminada no 

campo, pelo lavat6rio e dejetos de animais, bem como pela presen~a desses quando 

mortos, os quais silo lan~dos na agua, muitas vezes pela carencia de informa~llo 

educacional das comunidades circunvizinhas aos mananciais abastecedores de agua. 

Assim, observa-se que a qualidade dos rios e reservat6rios que abastecem 

as comunidades, podem ser degradados pelos poluentes neles lan~ados, os quais podem 

por em riscos essas a doenyas e epidemias. 

Por ser de importancia estrategica, ou seja, vital, esse recurso natural 

ainda necessita de mais estudos e um aprimoramento de metodos e tecnicas de sua 

utiliza~ao, bem como de educa~ao ambientaJ das popula~oes, que possibilitem o seu uso 

racional que esteja de acordo com o bem estar e social do pais. 
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2. HIPOTESES 

As ameayas a saude publica e o aumento das wlnerabilidades, 

relacionados a disponibilidade e qualidade da agua, sao mais freqilentes pela necessidade 

de planejamento e uso adequado de captayao, arrnazenamento e distribuiyao da agua, do 

que pela falta desta~ 

As populayoes, na maioria das vezes, nao estao preocupadas com 

os reflexos da poluiyao da agua, devido a falta de conhecimento sobre as causas e 

consequencias a saude e 80 bem estar social e economico das comunidades por ela 

atingida. 
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3. OBJETIVO GERAL 

Estudar alguns aspectos tecnicos e sociais e amea~as a saude publica, 

acompanhando o ciclo das aguas na microregiao de Patos, PB, desde a sua entrada nas 

microbacias que abastecem o municipio, sua dinamica no meio rural e urbano, e a saida 

do sistema, analisando a disponibilidade e a qualidade da agua. 
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4. OBJETIVOS ESPEC.iFICOS 

Verificar a disponibilidade, formas de USO e qualidade da agua no 

meio rural; 

Estudar o fluxo, disponibilidade e qualidade da agua no me10 

urbane; 

Estudar a quaJidade dos efluentes da cidade de Pates, PB; 

Identificar e correlacionar verminoses, zooneses e eutras doen~as 

relacienadas com a qualidade da agua; 

Proper a~oes mitigat6rias aes 6rg~os publices, com vistas a 

diminuir as amea~as a saude publica e, censequentemente, diminuir suas 

vulnerabilidades. 
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5. METODOLOGIA 

0 primeiro passo deste trabalho, consiste em fazer uma consulta a 

Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba (CAGEPA), 6rgao do Govemo do Estado da 

Paraiba, com o intuito de obter inforrnayoes necessanas, para se ter conhecimentos dos 

trabalhos realizados e dos principais problemas en.frentados no suprimento de agua em 

periodos criticos ou com demanda favoravel. Tais inforrnayoes vao subsidiar no 

diagn6stico iniciaJ para o desenvolvimento do projeto. 

As infonnayoes que se deseja obter junto a CAGEPA sao: historico do 

abastecimento de 8.gua em Patos, PB, antes e depois do inicio das operayaes da 

CAGEP A; font es abastecedoras atuais; perlodo critico do abastecimento e principais 

problemas enfrentados; evoluyaO do tratamento da agua; interre)aySO entre as fontes de 

abastecimento atual e perspectiva futura; dinamica do abastecimento ( voJume 

captado/dia ou hora, volume tratado, volume bombeado, volume arrnazenado, rede de 

distribuiyao e areas problemas); tipos de analises realizadas no tratamento da agua, sua 

freqilencia e objetivos e pontos de arnostragem; e outras inforrnayoes. 

Definidos os mananciais que abastecem Patos, sera feito um 

levanta.mento, utilizando tecnicas de sensoriamento remoto, para definir estrategias de 

trabalho quanto ao USO da terra e OS caminhos percorridos pela agua. 

9 



Serao aplicados, em seguida, questionarios para se ter dados infonnativos 

sobre a bacia hidrografica onde estao situados os mananciais que abastecem Patos 

(MOT A, 1988), tais como: 

- dados fisicos da bacia: aspectos geo16gicos, precipitavilo pluviometrica c 

escoamento, varia~oes climaticas, temperatura, taxa de evaporavllo, etc; 

- inf onnayoes sob re o comportamento hidriulico dos corpos d' agua: 

vazoes maxima, media e minima, volumes de reservat6rios, velocidade de escoamento, 

profundidade, etc; 

- uso e ocupayllo do solo: tipos, densidades, perspectivas de crescimento, 

distritos industriais, etc; 

- usos multiplos das aguas; 

- requisitos de qualidade para o corpo d'agua; 

- localizayao, quantificayao e tendencia das principais fontes poluidoras; 

- diagn6stico da situayaO atuaJ da qualidade da agua: caracteristicas 

fisicas, quimicas e biol6gicas. 

Conjuntamente, com o uso de sensoriamento remoto e dos questionarios, 

mencionados anterionnente, sera proposto o manejo integrado da bacia hidrogratica que 

abastece Patos, de acordo com a metodologia empregada pelo Professor Dr. Jose Sales 

Mariano da Rocha, Livre Docente da Universidade Federal de Santa Maria, RS. 

Segundo essa metodologia, o desenvolvimento continua de atividades agropecultrias e de 

explorayao florestal, praticadas sem o devido planejamento no Tr6pico Semi-A.rido do 

Nordeste brasileiro, aliadas a outros inadequados a ambiencia, tern conduzido a 

deteriorayao fisica e ambiental de suas bacias hidrograficas. Para o seu emprego, serao 

realizados diagn6sticos que levantam todos os problemas da bacia, analisam os conflitos 

e indicam as soluyoes em todos os niveis, integrando conclusoes e recomendayoes para a 

recuperayao total do meio ambiente. 

Como a qualidade da agua esta intimamente ligada as suas caracteristicas 

fisicas, quimicas e bio16gicas, serao realizadas coletas de material e infonnayoes para 

identificar os agentes poluidores: que atuam diretarnente na Agua., tais como, composiyao 

do solo, composiyao litol6gica e os organismos aquaticos; e aqueles que agern 

indiretamente, tais como, clima e vegetayao. 

Quantitativamente essas caracteristicas sao expressas por me10 dos 

parametros de qualidade da agua 8 serem analisados: 
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- parimetros fisicos: cor, turbidez, temperatura, sabor e odor; 

- parimetros quimicos: pH, alcalinidade, acidez, dureza, ferro, manganes, 

cloretos, nitrogenio, f6sforo, oxigenio dissolvido, materia orginica, metais pesados, 

micropoluentes orginicos, carbonatos, bicarbonatos, sulfatos e salinidade; 

- parametros bio16gicos: organismos indicadores, algas e bacterias. 

Tais parimetros poderiio estar presentes na agua atraves de s61idos em 

suspens!o, s611dos dlssolvldos e gases dlssolvtdos. 

Para a realiza~ilo dessas an8.lises, sera proposto parcerias com 

laborat6rios, de outros Centros da Universidade Federal da Paraiba, onde, 

posterionnente, seriio definidas as tecnicas, nonnas e procedimentos para a coleta de 

material e realiza~oes das analises, de acordo com a necessidade de cada laborat6rio. 

Sera feito tambem: um levantamento da a~ao antr6pica, no que se refere a 
cobertura vegetal ( desmatamento) e suas conseqilencias ( aJtera~ilo do escoamento · 

superficial, instala~lo de processos de vo~orocas, etc); coleta de amostras de solos 

pr6ximos aos mananciais que abastecem Patos, para analises quimicas; e verificar nas 

propriedades presentes nas proximidades dos reservat6rios de agua, a existencia ou nilo, 

de estabulos, pocilgas, fossas septicas, etc, e 0 destino desses dejetos. 

ParaJelamente a essas atividades, serao realizadas visitas a institui~oes, 

tais como, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), Prefeitura Municipal de 

Patos, associa~oes eclesiasticas e comunitarias e outros 6rgilos e institui~oes, para obter 

infonna~oes de dados estatisticos de Patos, bem como as atividades que silo 

desenvolvidas, relacionadas a mitiga~ao, areas problemas, etc, quanto a problematica de 

disponibilidade e qualidade da agua. 
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