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RESUMO

RESUMO

O Semi-Árido do Nordeste brasileiro é caracterizado pela carência hídrica, baixos
índices pluviométricos, alta evaporação e insolação e solos tendentes à salinização. É
neste cenário que as populações procuram as áreas próximas aos açudes, com o
objetivo de manter uma condição de vida satisfatória ao seu desenvolvimento. A
presença de açudes ocorre em praticamente todo o sertão. Estes acumulam água no
período chuvoso, não permanecendo assim por muito tempo, devido à ocorrência de
secas periódicas e alta evaporação. Na Sub-bacia do Rio Caraibeiras, no município de
Barra de Santa Rosa, dois açudes se destacam: o Poleiro e o Curimataú, com fins de
abastecimento público. O presente estudo tem como objetivo avaliar o índice de
salinidade das águas desses reservatórios e sua influência nas condições sócioeconômicas da região. Os resultados obtidos através de análises físico-químicas da
água, registraram uma grande concentração de sais nas águas dos açudes,
restringindo o uso para o consumo humano, dessedentação dos animais e na irrigação.
Esta situação modifica os hábitos das comunidades e interfere diretamente nas
condições socioeconômicas da região.

ABSTRACT

ABSTRACT

The semi-arid region of the north-east Brazil, is characterized by drought, with low
rainfall indices, high evaporation, high incoming solar radiation, and soils susceptible to
salinization. In this scenario, populations seek the areas close to the ponds (locally
known as ‘açudes’), aiming to achieve satisfactory life condition and development.
Ponds are found practically everywhere in the ‘sertão’. The ponds accumulate water
during the rainy period, but not for a long time, because of periodic droughts and high
evaporation. In the sub-basin of River Caraibeiras, in the municipality of Barra de Santa
Rosa, there are two noteworthy ponds: Poleiro and Curimataú, both planned for water
supply. It was aimed in the present study to estimate the water salinity indices of those
ponds and how they affect socio-economic conditions in that region. Results obtained
from the water physical-chemical analyses showed a high salt concentration, in the
ponds, limiting the water consumption by humans, animals and crop irrigation. Such
situation alters the habits of human communities and affects directly the socioeconomic condition in that region.
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1. INTRODUÇÃO
1.1. A PROBLEMÁTICA DA ÁGUA

A utilização cada vez maior dos recursos hídricos, em conseqüência da
explosão demográfica, industrialização e agricultura irrigada, aliada ao desejo
natural do homem na melhoria do nível de vida, tem resultado em problemas não só
de carência hídrica, como também de degradação de sua qualidade e poluição. Nas
coleções de águas são freqüentes os lançamentos de despejos domésticos e
industriais e ainda deposição de lixo, assim como lixiviação de fertilizantes e
agrotóxicos.
Os problemas relacionados com a água são mais freqüentes nos países
subdesenvolvidos, devido a fatores relacionados com o crescimento populacional
descontrolado, juntamente com fatores estruturais (alta taxa de fertilidade e alta
natalidade). Esta desordem social dificulta a produção de alimentos para a
população, limita o acesso à água e a terra e de forma geral, contribui para o
esgotamento dos recursos naturais (Organização das Nações Unidas, 2001).
Vernier (1994); Martine (1996) e Rainho (1999), destacam que o crescimento
populacional

em

grande

escala

tem

acelerado

o

uso

exagerado

dos

recursos naturais dentre eles, a água.
Nas regiões da África ao sul do Saara, no Sul da Ásia e partes do Oriente
Médio, elevadas taxas de crescimento populacional, estrutura socioeconômica e
políticas anacrônicas e perversas geram pressões intoleráveis a estes recursos.
Cavalcante (1997), diz que estudos realizados em 1972 pela FAO
(Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura), revelaram
que por volta de 2003, grande parte do mundo ficará sem água potável suficiente
para as necessidades.
Neste contexto, inclui-se a Europa (oriental e ocidental), grande parte dos
Estados Unidos, uma porção do planalto mexicano, partes do território argentino e o
semi-árido do Nordeste do Brasil.
Para Porrêca (1998), no Brasil a água tem sido utilizada em quantidades
superiores ao volume disponível, gerando problemas de escassez, ou seja, falta de
água para atendimento aos seus usos, como por exemplo, abastecimento doméstico
e irrigação. Esta quantidade deve ser tratada com relevância, pois a poluição
influencia as possibilidades para o seu uso mais nobre, o abastecimento da
população.
Neste caso, o problema da distribuição da água está tanto na sua
quantidade como na qualidade. Apesar de ser o detentor de grandes bacias
hidrográficas, a maioria dos mananciais do país está comprometida, principalmente
aqueles próximos aos grandes centros urbanos. Com uma população de 166,1
milhões de habitantes (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatítica, 2000), o Brasil
detém em seu território, 13,7% da água potável do planeta (PORRÊCA, 1998).
No entanto, boa parte das reservas hídricas está distante dos grandes
centros urbanos. Um exemplo disso é a Bacia Amazônica, localizada na região
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norte, com uma disponibilidade hídrica de 80% e apenas 5% da população do país.
Os 20% restantes estão disponíveis para atender 95% dos habitantes (MORAES,
1997).
No semi-árido do Nordeste brasileiro as necessidades que marcam o
ambiente estão relacionadas principalmente à carência hídrica. A maioria dos
açudes é de pequeno a médio porte, com fins de abastecimento público. Fatores
naturais como a alta evaporação, baixas precipitações, alta irradiação solar e solos
tendentes à salinização tornam esta região frágil em relação a este recurso.
O solo sobre rocha cristalina armazena vários minerais, geralmente ricos em
sódio. Estes contribuem diretamente no processo de salinização das águas
armazenadas nos açudes, interferindo na qualidade da água dos mananciais
voltados aos diversos usos pelas comunidades.
Apesar de existirem estudos relacionados com água dos reservatórios
superficiais, ainda existem muitos problemas vinculados a este assunto. Assim, a
qualidade (salinidade) e a quantidade de água em alguns mananciais restringem o
abastecimento das comunidades principalmente nos períodos de grande estiagem.
Água armazenada com altos teores salinos interfere diretamente nas
condições sócio-econômicas das comunidades. Vários recursos têm sido utilizados
para atenuar esta situação entre eles a tecnologia dos dessalinizadores. Porém,
atualmente este processo está direcionado apenas para água subterrânea (poços),
ficando os mananciais superficais à espera de projetos que destinem a utilização da
água já armazenada.
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1.2. JUSTIFICATIVA

Segundo Ab’Saber (1990), no Nordeste brasileiro a maior escassez de água
é vista na região do Nordeste Seco. Quase 1/3 da população tem apenas 3,3% das
disponibilidades hídricas do país. Esta situação afeta seriamente as condições
socioeconômicas da região, principalmente as reservas hídricas, que são mais
vulneráveis à perda da água principalmente nos períodos de estiagem. Outro grande
problema que afeta a qualidade da água no Nordeste semi-árido está relacionado à
presença de sais nas águas dos reservatórios.
De acordo com Suassuna (1994), estudos realizados em 700 açudes no
Nordeste brasileiro, revelaram que, um açude com capacidade de 1 milhão de
metros cúbicos, durante três anos de seca consecutiva, pode perder 70% de suas
águas pela evaporação, contribuindo assim para o processo de salinização.
A elevada salinidade torna o sabor da água desagradável, conferindo-lhe a
propriedade laxativa aos seus usuários. Na irrigação promove o processo de
salinização acelerada dos solos, tornando as terras impróprias ao uso agrícola e no
consumo animal poderá ocorrer distúrbios intestinais, sendo mais agravante
naqueles animais que estão em processo de gestação e amamentação.
Os recursos hídricos superficiais abrangem os açudes, rios e lagoas (em
sua maioria intermitentes). Estes são responsáveis pelo acúmulo da água para
garantir no período de estiagem a demanda da população ribeirinha e dos
municípios os quais deles dependem. Já os subterrâneos se caracterizam pelo
sistema da disponibilidade hídrica dos aqüíferos.
O Estado da Paraíba ocupa uma área de 43.555 km2, sendo que 77,5% de
sua extensão territorial pertence ao semi-árido. Mais da metade do Estado está sob
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o domínio das secas periódicas, provocadas por fenômenos naturais, levando a
população a migrar para outras regiões do país (SEPLAN, 1997a).
A evasão populacional advinda da falta e/ou escassez principalmente hídrica
influencia diretamente na vida social e econômica da região. Assim, as atividades
locais em sua maioria são deficitárias, devido a esse fator e também das condições
de potabilidade as águas dos reservatórios.
Problemas relacionados com a qualidade da água no semi-árido paraibano é
percebido na área da Sub-bacia do Rio Caraibeiras, na Microrregião do Curimataú
paraibano. Nesta, dois reservatórios se destacam: o Poleiro e o Curimataú, voltados
para o abastecimento doméstico. Estes estão diretamente relacionados com a
sustentabilidade de quatro comunidades: Barra de Santa Rosa, Poleiros, Santa
Rosa e Riachão que testemunham a situação crítica das condições hídricas
(quantidade e qualidade), interferindo diretamente no desenvolvimento sócioeconômico da região.
Neste estudo se propõe investigar o grau de salinidade da água dos
reservatórios citados e relacioná-las às condições de vida das comunidades, como
também, observar a interferência que a escassez e a qualidade causam no seu
desenvolvimento sócio-econômico, contribuindo assim com informações para
aplicação de planos e projetos de gestão visando a melhoria da qualidade de vida da
população.
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1.3. OBJETIVOS

Baseando-se na importância da contribuição da qualidade da água dos
reservatórios e no desenvolvimento sócio-econômico destas comunidades, este
trabalho tem como objetivo geral, avaliar o grau de salinidade das águas superficiais
da Sub-bacia do Rio Caraibeiras - Curimataú paraibano e sua interferência nas
condições sócio-econômicas da região.

Os objetivos específicos são:

Ø Classificar em termos de salinidade as águas superficais da Subbacia do Rio Caraibeiras;
Ø Relacionar a qualidade da água com as condições sócio-econômicas
nas comunidades;
Ø Com base no desenvolvimento da pesquisa e seus resultados, definir
uma política de convivência entre qualidade da água e atividades
sócio-econômicas compatíveis com este tipo de água.

ANÁLISE CONTEXTUAL:

ANÁLISE CONTEXTUAL:
O SEMI-ÁRIDO
NORDESTINO
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2. ANÁLISE CONTEXTUAL DO SEMI -ÁRIDO NORDESTINO
2.1. O ESPAÇO REGIONAL - O NORDESTE SEMI-ÁRIDO

O Nordeste do Brasil estende-se por uma área de mais de 1.542.000 km2, e
corresponde a 19% do território brasileiro. Tem um contingente populacional que
equivale, aproximadamente, a 29% da população do país (IBGE, 2000).
Os fatores naturais são caracterizados por domínios físicos particulares de
estrutura geológica, relevo, clima e hidrografia, vegetação e organização espacial
modificado pelo homem. Estes fatores se influenciam mutuamente, e o
entrelaçamento entre eles resulta em paisagens naturais e culturais típicas da região
(ANDRADE; 1970, 1998).
Para Ruellan (1963); Carvalho (1982) e Suassuna (1994), a grande
deficiência hídrica do Nordeste brasileiro é marcada pela distribuição irregular das
chuvas, acompanhada por solos em algumas áreas com salinidade, o que favorece
a alteração na qualidade da água dos reservatórios.
A forte influência do relevo também é determinante na evolução das
enxurradas. As chuvas irregulares provocam no solo um sistema de escoamento
durante alguns meses, de sorte que fica depositada no solo pouca matéria orgânica,
deixando-o desprotegido.
Com relação à pluviometria, as precipitações médias anuais variam de
400mm a 800mm. As chuvas são torrenciais e irregulares no tempo e no espaço. Se
não fosse a sua irregularidade e a escassez as chuvas, seriam suficientes para o
cultivo regular das culturas anuais, como ocorre em várias regiões da Europa, que
possuem iguais índices de precipitação (RUELLAN, 1963; NIMER, 1979a; MENDES,
1997).
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Estudos realizados por Ruellan (1963), no período de seca no sertão
Nordestino (setembro–dezembro), revelaram a ocorrência de precipitações de 5mm
a 150mm, por três meses consecutivos. Na estação chuvosa (março-julho), os
índices pluviométricos atingiram de 200mm a 310mm por três meses consecutivos.
Considerando a diferença entre a pluviometria dos três meses mais secos e
dos três meses mais úmidos têm-se 145mm de chuvas na seca e 90mm no período
chuvoso.
Outra característica nos longos períodos de estiagem é marcada pela forte
irradiação solar, podendo atingir de 2.800 até 3.500 horas de sol anuais,
principalmente no segundo semestre do ano (estação seca). Esta forte incidência
solar retira dois metros por ano de água doce dos açudes, pelo processo de
evaporação (MOLION, 1995).
A influência climática é oriunda da ZCIT (Zona de Convergência
Intertropical), outro fator que contribui diretamente no clima, sendo responsável pela
distribuição das chuvas no semi-árido. Quando esta se encontra ao norte do
equador, verifica-se uma escassez de chuvas e então chega a seca nas zonas norte
e centro-oeste do semi-árido (NIMER, 1979b).
A irregularidade das chuvas advém também do aquecimento das águas do
Pacífico Sul, fenômeno climático conhecido como El Niño que decorre,
possivelmente, de pequenas variações na rotação da Terra ou liberação de calor
vulcânico (NIMER, 1979b; MOLLE e CADIER,1992).
O sertão propriamente dito é definido por possuir vegetação original de
caatinga, composta por espécies xerófilas e espinhosas, relevo pouco ondulado do
embasamento cristalino, datado do Pré-Cambriano. Os solos Bruno Não Cálcicos,
Vertissolos, Planossolos, Litólicos, Regossolos e Podzólicos são encontrados em
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sua maioria nos terrenos cristalinos (AB’SABER; 1974, CADIER, ASSUNÇÃO e
LEPRUN;1983).
No ecossistema de caatinga, a seca pode desestruturar todos os níveis de
sua organização ecológica, e esse processo passa a ser o mais importante agente
na estrutura dos ecossistemas desenvolvendo estratégias de resistência nas
diferentes fases da seca (ODUM, 1988).

2.2. A ÁGUA NO SEMI-ÁRIDO NORDESTINO
A irregularidade das chuvas nos regimes hidrológicos é naturalmente o
maior problema enfrentado pela população do sertão. Assim, é prática comum a
construção de açudes para acumular água nos períodos chuvosos, minimizando a
situação nos períodos de estiagem (MOTA, 1995; SUASSUNA, AUDRY; 1992).
A

grande

extensão

dos

terrenos

cristalinos,

juntamente

com

a

impermeabilização dos solos, proporciona excelente condição para a construção de
açudes que armazenam água, permitindo a sobrevivência da população. Sem a
presença dos açudes o semi-árido Nordestino seria um grande deserto (FERREIRA
FILHO, 2002).
Assim, é também comum observar na paisagem sertaneja, pequenas
depressões cheias de água (lagos naturais) conhecidos como barreiros. Estes
secam no período prolongado da estiagem, e geralmente ocupam terrenos onde
ocorre fluorescência salina (GUERRA, 1993; ANDRADE, 1998).
Para Suassuna (1992), apesar das chuvas que ocorrem na região, a
quantidade de água armazenada não supre a necessidade da população, e isto
agrava a disponibilidade hídrica no período entre a seca e o período chuvoso, e esta
realidade é vista como uma das maiores preocupações com as secas prolongadas.
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Leprun (1972), relatando sobre águas superficiais e subsuperficiais da região
semi-árida cristalina, afirma que a sua qualidade (composição química e nível de
concentração de sais) se relaciona especificamente com o tipo de rocha e de solos
com os quais elas têm contato. Ele afirma que as águas dos lençóis são mais
concentradas em sais do que as de superfície.
Neste contexto, a questão da água no Nordeste é o principal tema de
discussão entre Órgãos Governamentais e Não-Governamentais (ONGs). Estudo
feito pelo CPATSA (Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Semi-Árido) em
Petrolina – PE revelou que no Nordeste, 63% da sua população enfrenta
dificuldades relacionadas com a seca, e o desperdício de água é muito grande.
Cerca de 36 bilhões de m3 de água das chuvas não são armazenadas.
Assim, a maioria dos sistemas aquáticos como rios temporários, lagos e
açudes, são caracterizados por um ciclo hidrológico onde a ausência do escoamento
superficial é visível (efêmeros). Com isto, a quantidade de água armazenada voltada
para o desenvolvimento das populações locais, está diretamente relacionada com a
distribuição das chuvas que atingem a região (MALTICHIK, 1996a).
Desde 1870, até os dias atuais, ações contra as secas tem sido debatida por
Órgãos Governamentais. Em 1909 foi criado o INFOCS que em 1954, passou a ser
chamado de DNOCS (Departamento Nacional de Obras Contra as Secas). Em 1959,
o Governo Federal criou a SUDENE (Superintendência de Desenvolvimento do
Nordeste), com objetivo de planejar e desenvolver ações voltadas aos problemas
naturais e socioeconômicos do Nordeste.
Na verdade todos estes órgãos procuraram uma forma de atenuar os
problemas relacionados com a seca nordestina. Os fenômenos naturais (seca),
auxiliados pela ação antrópica não têm sido considerados como prioritários.
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Os projetos de contensão contra as secas são deixados para ser resolvidos
na época em que esta se instala e não no prognóstico do problema. Quando isso
acontece, as conseqüências muitas vezes são desastrosas, trazendo transtornos às
condições socioeconômicas da população.
De acordo com Ab’Saber (1996) e Andrade (1998), o grande problema social
no semi-árido está relacionado às deficiências hídricas e às condições de
sobrevivência a que está sujeita a maior parte de sua população. O
subdesenvolvimento dessa região também tem suas raízes no processo de sua
colonização, no sistema de uso do solo, na estrutura das relações de produção
herdadas do passado e nas condições edafoclimáticas.
Quando as chuvas demoram a chegar, os rios e pequenos riachos secam
em sua maioria. Os açudes baixam seus níveis e em muitos deles há uma elevação
significativa da salinidade da água. Os agricultores encontram nas culturas de
vazantes (principalmente as margens dos açudes ou nos leitos dos rios secos), a
chance de aproveitar a umidade deixada pelas águas após o período chuvoso.
Quando isto não acontece, os cultivos se tornam inviáveis e assim, as culturas de
subsistência são prejudicadas pelo efeito da seca.

26

2.3. PLANOS DE GESTÃO DE RECURSOS
HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DA PARAÍBA.

HÍDRICOS

NAS

BACIAS

O Governo do Estado através da Secretaria de Planejamento – SEPLAN e
da Secretaria do Meio Ambiente dos Recursos Hídricos e Minerais - SEMARH, tem
definido medidas estratégicas para conter ou mesmo atenuar o problema da seca,
através de Planos de Gestão, principalmente hídricos na melhoria da qualidade de
vida.
Nas regiões atingidas pelas secas, as condições de insustentabilidade
hídrica são notáveis, advindas da quantidade e da qualidade da água dos
reservatórios, muitas vezes comprometidos por rios com vazões baixas ou quase
nulas e pelo problema de salinização.
Assim, para ordenar os Planos de Gestão dos Recursos Hídricos no Estado,
foi instituída a Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei Nº 6.308/96) e a partir de
1997, foram criados e/ou regulamentados, o Conselho Estadual de Recursos
Hídricos e a Secretaria Extraordinária do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
Minerais – SEMARH, que é o órgão gestor das águas no Estado.
A Paraíba, assim como o Nordeste, vem utilizando a bacia hidrográfica como
o ambiente de gestão dos recursos hídricos. Neste contexto, o Estado foi dividido em
Áreas de Atuação de Gerências de Bacias, que se dividem em: Área I, II, III e IV. A
área inclusa neste estudo se refere à Área I, formada pelas bacias: Popocas/ Abiaí,
Gramame, Baixo Paraíba, Miriri, Mamanguape, Camaratuba, Guajú, e por fim
Curimataú/ Jacu como se observa no Anexo E (PARAÍBA, Secretaria Extraordinária
do Meio Ambiente, 2000a).
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Outras ações relacionadas à gestão das bacias hidrográficas do Estado da
Paraíba, ainda estão em fase de implantação seguindo a legislação federal e
estadual. Com isso, as atividades que estão em fase de execuções ainda não
concluídas são: Planos Diretores de Bacias Hidrográficas, enquadramento de corpos
hídricos, o manual de outorga, a cobrança pelo uso da água e o Sistema de
Informação de Recursos Hídricos (PARAÍBA, 2000a).
Com o objetivo de melhorar a condições hídricas o Governo estadual,
através da SEMARH, está concentrando esforços na implantação dos Comitês de
Bacias Hidrográficas e de Associação dos Usuários de Água.
Segundo Trajano; Gomes (1999), no sertão paraibano, plano de
sustentabilidade hídrica voltada ao desenvolvimento de populações, tem como
referência o açude. Em algumas regiões do semi-árido paraibano, este recurso
hídrico tem gerado conflitos pelo destino da água e a maneira como esta é usada.
Assim, a gestão participativa e integrada dos usuários da água é de extrema
importância. Estes têm uma ligação direta com o manancial, possibilitando condição
e obtenção de informações no uso adequando da água a fim de contribuir na Gestão
dos Recursos Hídricos na região.

ABORDAGEM AMBIENTAL

ABORDAGEM AMBIENTAL NA
SUB-BACIA DO
RIO

CARAIBEIRAS –

BARRA DE SANTA ROSA
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3. ABORDAGEM AMBIENTAL NA SUB-BACIA DO RIO
CARAIBEIRAS - BARRA DE SANTA ROSA

3.1. O ESPAÇO GEOGRÁFICO
Situado ao norte do Estado da Paraíba, porção ocidental do Planalto da
Borborema, o município de Barra de Santa Rosa se insere nas coordenadas
geográficas de 36º01’56” e 36º15’02” de longitude oeste de Greenwich e 6º40’35” e
6º53’41” de latitude sul. A região objeto de estudo se situa na Bacia do Rio
Curimataú,

sub-bacia

do

Rio

Caraibeiras,

abrangendo

uma

área

de

aproximadamente 29,37Km2, conforme se observa na Figura 1.

3.1.1. ASPECTOS CLIMÁTICOS E HÍDRICOS
O clima da área em estudo é do tipo Bswh’ (xerófito) e BWwh’ (desértico)
(Figura 2), de acordo com a classificação de Willhelm Koppen, caracterizado como
quente e seco com chuvas de verão, onde a temperatura média anual é em torno de
25ºC. Os totais pluviométricos anuais variam entre 350 mm e 700 mm, distribuídas
de forma irregular durante um curto espaço do ano (VAREJÃO, 1984; PARAÍBA,
2000a).
A época chuvosa inicia-se no mês de fevereiro ou março, prolongando-se
até julho ou agosto, sendo os meses de junho e julho os mais chuvosos. O período
seco começa em setembro e prolonga-se até fevereiro, destacando-se o mês de
novembro como o mais seco (VAREJÃO, 1984).
A situação climática neste ambiente é evidenciada pela posição a sotavento,
ou seja, a região fica abrigada dos ventos alísios de sudeste e das massas de ar da
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Convergência Inter-Tropical – CIT, provocando a semi-aridez por interferência do
relevo do Planalto da Borborema (NIMER, 1979; AB’SABER, 1977a).
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Figura 1

CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA DE KOPPEN
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FONTE: Adaptado de Atlas Climatológico do Estado da Paraíba, (1987)

Figura 2
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A região apresenta índices de insolação que variam entre 5,5 h/dia no mês
de Julho e 9 h/dia no mês de novembro, conforme dados obtidos nos postos de
Barra de Santa Rosa, observado na Figura 3.

9,0

Horas/Dia

8,0
7,0
6,0
5,0
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Mês

Figura 3 – Número médio diário de horas de insolação global nos postos de
Barra de Santa Rosa – 1995. Departamento de Ciências Atmosféricas DCA/UFPB/PDRH (1996).

Observa-se também que nos meses de outubro a dezembro a incidência de
sol sobre a região é bem maior do que nos demais meses. Esta insolação pode
influenciar diretamente na evaporação da água dos açudes e da evapotranspiração
das plantas.
De acordo com Ferreira Filho (2002), embora a insolação favoreça a
evaporação, por outro lado, traz o benefício de proporcionar até três safras agrícolas
por ano. Basta para isto, que a região tenha água doce, independente das chuvas
acumuladas nos açudes, retirada do sub-solo, dessalinizada, ou transferida de
outras bacias.
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Para Christofoletti (1980), o sistema hidrológico típico do semi-árido, se
caracteriza por um sistema de drenagem do tipo sub-angular, derivando para o
padrão dendrítico e exorrêico. O escoamento das águas se faz de modo contínuo.
Os rios com intermitência sazonal perdem o fluxo das correntezas fluviais durante
seis a sete meses, ou eventualmente um pouco mais. No entanto, dada às
irregularidades do clima semi-árido regional, a conjuntura hidrológica apresenta
ritmos totalmente anômalos.
Os reservatórios da Sub-bacia são monitorados pela SEMARH (Secretaria
de Recursos Hídricos e Minerais do Estado da Paraíba), cabendo a CAGEPA
(Companhia de Água e Esgotos da Paraíba) o controle da qualidade da água e a
distribuição.
O rio Caraibeiras e o rio Poleiros são os mais importantes e abastecem os
açudes Poleiros e Curimataú, destinados ao abastecimento da população (Figuras 4
e 5).

Figura 4 – Rio Caraibeiras (ASSIS, 2002).
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Na Tabela 1, verifica-se a capacidade de armazenamento dos mesmos
destacando o açude Poleiros com capacidade total maior do que o açude Curimataú.

TABELA 1 - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DOS AÇUDES.

MUNICÍPIO
Barra de Santa
Rosa

AÇUDE
Poleiros

VOLUME (m3)
7.933.700

ÁREA(m2)
1.204.400

Curimataú

6.989.250

1.574.500

FONTE: SEMARH/GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA-1999.

Os açudes nesta sub-bacia são caracterizados, como de médio porte, e
distribuídos conforme os cursos d’água (rios intermitentes). O escoamento superficial
é oriundo das primeiras chuvas e garante o abastecimento da água destes
reservatórios para a época de estiagem.
A grande quantidade de açudes nestas condições hidrológicas é encontrada
no semi-árido paraibano. Esta quantidade de açudes de pequeno e médio porte é
distribuída geograficamente em praticamente todo o sertão, favorecendo a população
o acesso à água armazenada. Esta disponibilidade hídrica permanece durante alguns
meses chuvosos, mas após este período, é agravada por perdas consideráveis
advindas da alta evaporação e do prolongamento da estiagem (PARAÍBA, Secretaria
de Recursos Hídricos, 1999).
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O açude Poleiros tem uma área de 1.209.400 m2 e foi construído para
solucionar o problema da falta d’água na região. Foi observado que a ação antrópica
é visível na área do açude, mostrando a forte presença de queimadas e o
desmatamento intensivo. O assoreamento interfere, diretamente na rentabilidade
hídrica na bacia do açude, como também diminui a quantidade de água armazenada
(Figura 6).

Figura 6 - Açude Poleiros (ASSIS, 2002).

O referido açude vem sofrendo impactos com a retirada da vegetação ciliar
pelos agricultores para plantar nas áreas de vazante na época de estiagem. Assim,
suas margens são utilizadas para a agricultura de subsistência tais como: feijão,
milho e também capim em grande escala, para alimentar o gado.
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Na área em que está inserido ocorre litologia do Complexo GnáissicoMigmatítico, datado do Pré-Cambriano, composta por granitos e gnaisses,
originando Solos Neossolos, associados aos Planossolos e Solonetz Solodizados,
onde ocorre erosão do tipo laminar de grau baixo em praticamente toda a bacia do
açude e nas encostas dos vales.
O relevo é composto de morros arredondados ocorrendo em toda a região a
montante do açude. Estas feições morfológicas ocorrem em toda bacia do Curimataú
Paraibano.
Na vegetação de entorno destaca-se a do tipo caatinga hiperxerófila
arbustiva e rala, formada por espécies do tipo xique-xique (Pilosoareus gounallei
Weber), macambira (Bromélia laciniosa Mart.), e mandacaru (Cereus jamadacaru).
O volume d’água é significativo para o abastecimento das comunidades de
entorno quando este se encontra com sua capacidade total, mas nos períodos de
estiagem (agosto a fevereiro), seu volume diminui interferindo no rendimento hídrico.
O açude Curimataú (Figura 7), ocupa uma área de 1.574.500 m2 com uma
capacidade

de

5.989.250

milhões/m3.

Este

açude

destaca-se

por

suas

características naturais (solo e litologia), similares à área da bacia do açude Poleiros.
Este açude é de responsabilidade da Prefeitura Municipal, sendo monitorado
pela SEMARH/PB, cabendo a esta, realizar medidas de gestão participativa com a
comunidade.
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Figura 7- Açude Curimataú (ASSIS, 2002).

Com relação às características locais, o açude possui litologia datada do
Pré-cambriano formada pelo Complexo Gnáissico-Migmatítico, e do terciário da
Formação Campos Novos. Os solos presentes são os Neossolos (Litossolos, Solos
Litólicos e Regossolos) associados aos Luvissolos (Bruno Não Cálcicos) e
Planossolos (Solonetz Solodizados) em sua maioria (EMBRAPA, 1998).
Os solos apresentam erosão do tipo laminar, com ausência de conservação
e de aptidão agrícola, com exceção para as áreas de vazante utilizadas no plantio
de capim, para alimentar o gado da região e de regiões vizinhas como Solânea e
Areia.
A vegetação é de caatinga hiperxerófila do tipo arbórea arbustiva com
densidade alta e espécies formadas por Faveleiro (Cnidosculus phyllcanthus),
Catingueira (Caesalpínia pynamidalis) e Mandacaru (Cereus jamadacaru).
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Estudos feitos pela SEMARH/LMSR-PB, no período de Janeiro/1999 a
Janeiro/2002, sobre a capacidade de armazenamento do açude Curimataú (Figura
8), demonstraram que os índices cumulativos de chuva ficaram abaixo da média
satisfatória, ou seja, durante cinco anos este não atingiu a média considerada
necessária ao seu aproveitamento hídrico.

Figura 8– Volumes cumulativos – Açude Curimataú. SEMARH/LMSR/2002.

Diante disso, os baixos volumes acumulados afetam o abastecimento
público, a irrigação da lavoura e a dessedentação dos animais. Pouca água, alta
incidência solar, alta evaporação e solos com alto teor de sal contribuem de forma
direta no aumento da salinidade das águas no período seco.
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3.1.2. COBERTURA VEGETAL E AÇÃO ANTRÓPICA

O

ecossistema

da

caatinga

é

condicionado

ao

clima

semi-árido,

caracterizado pela escassez de chuvas, com precipitações pluviométricas muito
baixas e distribuídas irregularmente (PARAÍBA, Secretaria de Planejamento, 1997a).
A caatinga é do tipo hiperxerófila, onde o grau de xerofilismo apresenta uma
variação quanto à fisionomia, porte e densidade, compartimentada em três tipos:
vegetação arbórea aberta, vegetação arbustiva e vegetação arbórea fechada
(Figuras 9 e 10). As ações antrópicas principalmente o desmatamento para a cultura
do sisal aparece em praticamente toda a região. Esta cultura foi até 1980 o principal
produto econômico da região (IBAMA, 1994; MENDES, 1997).

Figura 9 - Vegetação arbustiva, arbórea aberta e arbórea fechada, com presença
de vegetação ciliar (ASSIS, 2002)
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phyllcanthus), Macambira (Bromélia laciniosa Mart.) Pereiro (Aspidosperma pirifolium
Mart.), Catingueira (Caesalpínia pynamidalis) e o Xiquexique (Pilosoareus gounallei
Weber.

3.1.3. CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA E GEOMORFOLÓGICA
A região do Curimataú é caracterizada pelo domínio geomorfológico do
Planalto da Borborema, se apresentando muito dissecada principalmente no
contexto da Bacia do Curimataú.
A litologia da região corresponde a um cenário formado por rochas ígneas e
metamórficas do Complexo Gnáissico-Migmatítico, pertencente ao período PréCambriano e por rochas sedimentares da Formação Campos Novos, do Terciário,
compostas por uma seqüência de argilas bentoníticas e montimoriloníticas, com
níveis de “chert” fossilíferos. A maior parte da área está inserida no Sistema de
Dobramentos do Curimataú Paraibano e do Maciço de Caldas Brandão, formada por
rochas plutônicas, destacadas na Figura 11 (CEPA, 1978).
Ab’Saber (1953), se refere a esta região como a depressão interplanáltica
reduzida a verdadeiras planícies de erosão devido a grande extensão dos
pediplanos e ao aperfeiçoamento final recente da pediplanação. As diferenças
altimétricas correspondem nesta depressão de 300 a 350m. Trata-se de uma área
geologicamente explicada como um ambiente de tectonismo por ruptura que teria
originado falhas, sendo estas responsáveis pela drenagem local.
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FONTE:
Mapa Geologico do Estado da Paraiba
Adaptado da CDRM- Compainha de Recursos Minerais da Paraiba -1982
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O Complexo Gnáissico Migmatítico é formado por rochas granitóides,
granitos, basaltos e monzonitas. A geomorfologia sofre influências geológicas do
Sistema de Dobramentos do Curimataú e apresenta uma divisão com base na
litologia. O domínio da vegetação de caatinga é subdividido em

hipoxerófila e

hiperxerófila de acordo com as características climáticas locais.
Estes domínios se apresentam tanto na superfície dissecada da Formação
Campos Novos do Terciário, como na superfície dissecada do Pré-Cambriano, e no
domínio Árido do Pré-Cambriano. Estas regiões têm relevo variando de plano, com
rugosidade moderada, a fortemente ondulado com rugosidade alta de acordo com a
Figura 12.
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Figura 12 - Sistematização Fisiográfica – Barra de Santa Rosa (ASSIS, 1996).
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3.1.4. ASPECTOS PEDOLÓGICOS

Quase 90% dos solos da sub-bacia, são formados por Neossolos recobrindo
também toda a região do embasamento cristalino do Pré-Cambriano Indiviso,
formado por rochas do Complexo Gnáissico Migmatítico (pEgn) (SUDENE, 1972).
Em pequena proporção encontram-se os Latossolos formados a partir do
capeamento sedimentar do Terciário, da Formação Campos Novos (Tcn) compostos
por arenitos argilosos e cauliníticos, e arenitos conglomeráticos. De acordo com o
Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, os solos de maior expressão na região
são os NEOSSOLOS. Em algumas áreas estes estão associados aos LUVISSOLOS
e PLANOSSOLOS, conforme Figura 13 (EMBRAPA, 1998).
Os principais elementos responsáveis pela acidez dos solos são a matéria
orgânica, os aluminossilicatos das frações finas do solo, os sesquióxidos e certos
sais solúveis. Estes sais podem contribuir para a acidez dos solos sempre que se
verifique uma das seguintes condições: tratar-se de um sal de base fraca e um ácido
mais forte ou a porção sal é facilmente absorvida pelas plantas. Assim, a causa mais
importante da acidez do solo é a perda de bases arrastadas por águas de infiltração
(COSTA, 1975).
A escala de Protongo usada em Portugal, descrita na Tabela 2, caracteriza o
pH do solo e sua designação da seguinte forma:
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Tabela 2 – Escala de Protongo.
pH do Solo
4,5 ou menor
4,6 a 5,5
5,6 a 6,5
6,6 a 7,5
7,6 a 8,5
8,6 a 9,5
9,6 ou mais
FONTE: COSTA, 1975.

Designação
Hiper-ácido
Ácido
Sub-ácido
Neutro
Sub-alcalino
Alcalino
Hiper-alcalino

Nas regiões semi-áridas, os solos ácidos apresentam características
particulares correspondentes à rocha mãe, pobres em cálcio tendo um grau de
saturação de bases elevado (PARAÍBA, Secretaria de Recursos Hídricos, 1999).
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3.2. ASPECTOS SÓCIO-AMBIENTAIS NA SUB-BACIA
Conhecida pelas peculiaridades naturais e sociais do sertão nordestino, a
região é configurada por uma qualidade de vida inferior em termos de
desenvolvimento.
As atividades agropecuárias são deficitárias em decorrência principalmente
da escassez de chuvas e da falta de incentivos agrícolas. Esta deficiência interfere
nas condições sócio-ambientais, gerando uma condição de vida insatisfatória no
semi-árido Nordestino. Assim, surge a necessidade de implantar projetos e
programas de sustentabilidade agrícola e pecuaristas que se adeqüem às
necessidades das comunidades sertanejas.
A configuração sócio-espacial é representada pela figura do homem do
sertão, por sua particularidade típica de vivência no semi-árido, e seus problemas
sociais estão diretamente relacionados à seca no nordeste.
Segundo Ab’Saber (1974), a especificidade dos problemas sociais e
ambientais no sertão nordestino está relacionada à quantidade de pessoas a ser
alimentadas e da disponibilidade alimentar no meio natural.
A região, apesar de ter caráter geral de pobreza e miséria, por outro lado, as
potencialidades efetivas do meio natural e nas diversidades culturais de sua gente,
poderiam auxiliar em projetos de sustentabilidade das comunidades, mas estes se
encontram parados, devido a burocracia no andamento dos projetos e da falta de
recursos financeiros.
Necessitando de um ambiente mais propício ao seu desenvolvimento, esta
população sempre tentou ocupar as áreas ribeirinhas e de brejos que preenchem os
vales secos encaixados e/ou planos. A alta taxa populacional, adicionada à falta de
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incentivos agropecuarístas levam o sertanejo da sub-bacia do Rio Caraibeiras a
buscar alternativas de uma melhor convivência entre o meio em que vivem e sua
sustentabilidade.
Esta sustentabilidade é pertinente e discutível quando o assunto de maior
atenção na região está relacionado com a água como bem de consumo e
abastecimento. Neste contexto, a condição da qualidade de vida da população
depende da situação ambiental satisfatória a qual ela pertence.
Observa-se que neste ambiente há uma crise constante em relação às
águas que abastecem esta população. Isto significa dizer que nos períodos
prolongados de falta de chuvas, a dificuldade do desenvolvimento local interfere na
estabilidade das populações, principalmente ribeirinhas, obrigando-as a migrar para
outras cidades.
O problema não está direcionado apenas à falta d’água, mas também à
qualidade para consumo de uma forma geral, ocasionada por vários fatores tais
como solos salinos, alta evaporação, desmatamento e erosão do solo.
Santos (1996) afirma que sempre haverá uma inter-relação entre o homem e
o espaço produzido. Este espaço produzido originou-se da força de trabalho e da
atuação do homem, modificando paisagens e delimitando regiões fragmentadas, que
tem suas características próprias, ou mesmo a adaptação com o meio que está
sendo produzido.
Assim, na sub-bacia do Rio Caraibeiras, a configuração da paisagem que se
observa hoje, foi ampliada pelo conceito que se tem de espaços regionais e, por
conseguinte, espaços representativos de uma sociedade que optou por um trabalho
de exploração, mas foram embargados pela deficiência natural da região.
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3.3. A SUSTENTABILIDADE SÓCIO-ECONÔMICA DAS COMUNIDADES
3.3.1. ATIVIDADES AGRÍCOLAS

A forma de produção dos espaços nesta região está diretamente relacionada
com a disponibilidade hídrica e da distribuição das chuvas. Aliada a estas condições
se inclui o desmatamento acelerado para o plantio do algodão e da atividade
pecuarista.
A criação extensiva, notadamente de gado bovino e lavouras de
subsistência, vêm proporcionando no sertão a degradação da cobertura vegetal. A
cultura do sisal foi permanente na região nos anos de 1980 a 1985, mas as culturas
temporárias (feijão, milho) foram mais expressivas.
Apesar do ambiente ser desfavorável para a implantação de grandes
projetos agrícolas, nas lavouras temporárias destaca-se o plantio de culturas
alimentares como o milho, o feijão e a mandioca. A maioria das áreas cultivadas são
inferiores a 50 hectares (IDEME, 1999).
Das terras existentes na sub-bacia, 54% não são utilizadas, sendo
consideradas inaproveitáveis. As atividades agrícolas, tanto no que diz respeito à
exploração de culturas temporárias quanto permanentes se apresentam críticas. Nos
anos de 1982 e 1993, registrou-se redução na safra agrícola na maioria das culturas
(IDEME, 1999).
As

perspectivas

de

evolução

dessa

atividade

se

mostram

mais

desanimadoras ainda quando se observam grandes áreas com potencial para
agricultura com condições pedoclimáticas desfavoráveis.
Outros fatores podem ser levantados como responsáveis pelo atraso em
grande parte na economia da região, entre os quais podem ser citadas, a falta de
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incentivos à agricultura, os longos períodos de estiagem, o atraso tecnológico,
preços de mercado e comercialização, condições de armazenamento e mão-deobra.
A situação do setor agrícola tem gerado problemas como o êxodo rural.
Observa-se nos relatos governamentais que a dinâmica populacional (crescimento)
e o desemprego na zona rural tem aumentado dia-a-dia advindo de fatores naturais
e sócio-econômicos.
O Plano de Desenvolvimento Sustentável da Paraíba formulou modificações
para implementação de projetos de cunho sócio-econômico e desenvolvimento
sustentável para o semi-árido paraibano, mas este processo ainda está em
implantação (PARAÍBA, Secretaria e Planejamento, 1997a).
Atualmente, na sub-bacia do Rio Caraibeiras, quase toda área que antes era
destinada à exploração do sisal encontra-se abandonada. Algumas pequenas
comunidades já mostram evidências de recuperação da vegetação natural.
O Plano Diretor dos Recursos Hídricos das Bacias do Alto Jacú e do Alto e
Médio Curimataú (PARAÍBA, Secretaria de Recursos Hídricos, 1999), aponta a
atividade agrícola como sendo um importante setor na economia da região de
abrangência das bacias, no entanto sem grandes perspectivas de desenvolvimento,
a não ser que novas medidas governamentais voltadas diretamente para este setor
venham a ser incrementadas.
Segundo Moreira (1997a), a região possui uma economia voltada para a
agricultura de subsistência e a população depende da agricultura e das águas dos
reservatórios para desenvolver um trabalho satisfatório na produção do espaço
regional.
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As comunidades da sub-bacia do Rio Caraibeiras, além de enfrentar uma
escassez de água muito grande nos reservatórios no período de estiagem
prolongada, também se defrontam com a qualidade da água, de uso em sua maioria
impróprio no consumo humano, na dessedentação dos animais e na agricultura
irrigada.
A população desta região utiliza as áreas de “várzeas” dos açudes para suas
plantações. A expressão de várzea cedeu lugar ao termo “vazante”, que descreve
exatamente a faixa de terrenos ribeirinhos pela rápida ascensão das águas no
período chuvoso do ano. Esta ação é verificada na época de estiagem, quando os
reservatórios baixam seu volume d’água e estas áreas, na maioria, são utilizadas
para culturas de subsistência. Ao longo das vazantes existiam agrupamentos de
palmáceas (carnaubais), sobretudo denominados de caraibeiras.

3.3.2. ATIVIDADES PECUARISTAS

As atividades pecuaristas se desenvolvem em estabelecimentos rurais com
porte médio e grande. Destaca-se na criação de animais de pequeno porte. Dos
estabelecimentos rurais, apenas 87, ou pouco mais de 25% do total têm menos de 5
hectares produtivos.
A criação do tipo extensiva predomina desde o tempo da colonização. Uma
atividade típica da região Nordeste. A quantidade e tipos de animais que
predominam são os de pequeno porte como: galos, frangos, pintos e galinhas.
Sem infra-estrutura básica para superar os períodos prolongados de
estiagem (armazenamento de água e alimento) os rebanhos não sobrevivem às
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condições a que são expostos. Prejudicados pela disponibilidade hídrica
insatisfatória, o gado e outros animais sofrem pela falta d’água e de pastagens e
muitos deles chegam a morrer.
A caprinocultura se adapta facilmente às condições naturais da região e se
destaca com 11,3% do rebanho (Figura 14). É uma atividade que requer baixos
custos financeiros. Os custos aplicados nesta criação são acessíveis aos pequenos
e médios produtores e está gerando na área uma alternativa de desenvolver a
pecuária na região.
Nos eventos e feiras livres, os negócios entre os produtores de caprinos e
ovinos são realizados principalmente entre as comunidades da sub-bacia e da
região do Brejo paraibano. Aliado a estes rebanhos está o bovino com 21,4% do
efetivo da região (Figura 14).
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Muares
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Figura 14 – Efetivos de Rebanhos – Sub-bacia do Rio Caraibeiras
Fonte: IDEME, 1999.
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Segundo o IDEME (1999), no momento as perspectivas governamentais
estaduais estão voltadas para adoção dos rebanhos de caprinos e ovinos, já
comprovada com sucesso no município de Sumé e outras regiões do semi-árido
paraibano. Na sub-bacia do Rio Caraibeiras, as atividades pecuaristas podem ser
melhoradas, desde que a prática da caprinocultura e ovinocultura, passem a ser
fortemente implantadas na região, associada à outras formas de exploração.

3.3.3. ASPECTOS POPULACIONAIS, EDUCACIONAIS e ECONÔMICOS

Pelos dados obtidos da Secretaria de Saúde do Município, observou-se que
na faixa etária de 40 a 60 anos há um decréscimo da população masculina,
prevalecendo a feminina (Figura 15). Isto é percebido pela quantidade elevada de
homens que saem para os grandes centros urbanos à procura de emprego, sendo a
seca considerada o fator principal deste fluxo migratório.
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Figura 15 - População por Faixa Etária e Sexo
Fonte: Secretaria de Saúde do Município (2001).
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Não havendo investimentos agrícolas e nem planos de desenvolvimento
sustentável para o município, a renda da população vem predominantemente do
produto de prestação de serviços e de aposentadorias com rendas inferiores a um
salário mínimo mensal que é de R$ 200,00 (IDEME, 1999).
Quanto à distribuição da população na área, 93,36% dos habitantes vivem
na zona urbana e 6,64% habitam a zona rural (Figura 16).

7%

93%

Urbana
Rural

Figura 16 – População: Sub-bacia do Rio Caraibeiras
Fonte: IDEME, 1999.

Na área educacional, a região possui 7 escolas na zona urbana e 17 na
zona rural. Segundo dados da Secretaria de Educação do Município (2001), 72,6%
dos habitantes do Município de Barra de Santa Rosa com 4anos ou mais não
freqüentam a escola. Na zona rural, este percentual sobe para 73,95%.
Quanto aos espaços industriais o município não possui praticamente
nenhuma representação significante: apenas 01 indústria panificadora ocupando 8
pessoas e o comércio e os serviços ocupam apenas 43 (IDEME, 1999; SEBRAE,
1998).
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A maioria da população procura a cidade de Cuité, distando 36km da sede
do município, para atendimento médico de casos mais graves e adquirir produtos
escassos ou inexistentes em Barra de Santa Rosa.

METODOLOGIA

METODOLOGIA
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4. METODOLOGIA
De acordo com os objetivos propostos, o trabalho foi desenvolvido em
etapas como seguem:

4.1. C ARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL E SOCIOECONÔMICA DA ÁREA DE ESTUDO.
Nesta caracterização foram obtidas informações sobre:
4.1.1. Situação e localização da região da sub-bacia do Rio Caraibeiras e
sua rede hidrográfica.
4.1.3. Aspectos ambientais tais como: clima, temperatura, precipitações
pluviométricas, solos, vegetação e relevo.
4.1.2. Aspectos socioeconômicos como: tipo de agricultura praticada, áreas
irrigadas, atividades pecuaristas, serviços públicos de saúde,
saneamento básico, renda familiar e escolaridade, apoiados por
dados da PEA (População Economicamente Ativa), IPEA (Instituto de
Pesquisa

Econômica

e

Aplicada),

IDEME

(Instituto

de

Desenvolvimento Municipal e Estadual da Paraíba), FNS (Fundação
Nacional de Saúde) e IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística). Os dados socioeconômicos das comunidades locais
foram adquiridos através de questionários próprios aplicados in loco.

A caracterização dos aspectos físicos se pautou em estudos já realizados
como mapas de solos, vegetação, mapa geológico, cartas topográficas em escala
1:100.000, auxiliados por dados da SEMARH-PB (Secretaria Extraordinária do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e Minerais), CAGEPA – PB (Companhia de Água e
Esgotos da Paraíba), SUDENE (Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste)
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e IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis).

4.2. CARACTERIZAÇÃO
AMOSTRAS.

E IDENTIFICAÇÃO DOS

AÇUDES

PARA

COLETA

DE

No trabalho de campo foram efetuadas identificações dos açudes e
selecionados aqueles para coletas das amostras de água, sendo posteriormente as
mesmas analisadas no Laboratório de Saneamento Ambiental do CEFET/PB e no
Laboratório de Saneamento do CT/DTCC na Universidade Federal da Paraíba.
Os açudes selecionados foram correlacionados com uma zona de influência
bem caracterizada que lhe confere uma condição de ponto chave. Além disso, foram
considerados na seleção desses açudes os usos múltiplos da água, sua capacidade
e atividades em seu entorno.

4.3. D ETERMINAÇÃO DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM
Essa etapa foi realizada em paralelo com a etapa 4.2.
Uma estação de amostragem representa uma posição espacial bem
definida, seja seção de um rio, ponto de um lago ou reservatório em profundidade na
coluna d’água.
Em lagos, açudes e reservatórios os pontos de amostragem dependem
totalmente dos objetivos, tais como uso na agricultura, indústria e abastecimento
público. Um ponto de amostragem, quando o uso preponderante da água for o
abastecimento público, deve ser próximo à tomada d’água.
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Assim, na determinação da amostragem foram considerados: os pontos de
tomada d’água para consumo humano, usos do solo, pontos de lançamento de
esgotos domésticos, entre outros.

4.4. D EFINIÇÃO DA FREQÜÊNCIA DE COLETA E PARÂMETROS
Para o estabelecimento da freqüência de coleta, foi levado em consideração
o objetivo do estudo e as variações sazonais, que podem ocorrer em lagos e
açudes. Estas variações estão relacionadas com fenômenos de estratificação,
mistura e modificações da biota.
De acordo com a NBR 9897/1987, na amostragem de rotina a freqüência
adotada deve ser a bimestral. Essa freqüência deve aumentar nas estações
próximas aos locais de maior uso e cobrir os períodos de seca e de chuva. No
trabalho em questão a freqüência adotada foi a bimestral.
Considerando

os

objetivos

do

trabalho,

os

parâmetros

adotados

determinados em amostras de água foram aqueles relacionados com a alcalinidade,
dureza, cloretos, condutividade elétrica e sólidos dissolvidos totais. Todas as
análises foram realizadas de acordo com os métodos de Stardard Methods (APHA,
1971), CETESB (1978) e das Normas Analíticas de Adolf Lutz (1985).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1. ANÁLISE SÓCIO-AMBIENTAL DAS COMUNIDADES: Barra de
Santa Rosa, Riachão, Santa Rosa e Poleiros.

Na sub-bacia do Rio Caraibeiras as condições de vida, estão relacionadas
aos fatores naturais que resultam em problemas típicos do semi-árido, tais como:
nível de desnutrição, mortalidade infantil, mortalidade materna, déficit escolar, déficit
habitacional, saneamento básico e alimentação.
Quanto às atividades econômicas, estas comunidades foram grandes
produtoras de algodão e de agave, especialmente na década de 70. Foi a praga do
bicudo e a falta de incentivos agrícolas aliadas às condições naturais (solo, clima)
desfavoráveis, provocaram o declínio dessa atividade. Hoje, a maioria dos
moradores sobrevive da aposentadoria e de empregos relacionados a serviços
administrativos.
Segundo dados divulgados pela Secretaria de Saúde do Município (2001), a
condição de saúde foi melhorada mediante programas assistenciais do Governo
Federal. Através dos planos governamentais o Ministério da Saúde criou em 1994
vários programas de assistência social para os municípios; um deles é o Programa
Saúde da Família (PSF). Esse programa tem como propósito, reorganizar a prática
da atuação na saúde em novas bases e substituir o modelo tradicional, levando o
médico para mais perto da família, e com isso melhorar a qualidade de vida dos
brasileiros (Ministério da Saúde, 2002).
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5.1.1. COMUNIDADE BARRA DE SANTA ROSA

A cidade de Barra de Santa Rosa originou-se a partir da propriedade do Sr.
José dos Santos de Oliveira que ficava situada às margens do Rio Curimataú. Sua
implantação se deu por volta de 1800 e foi emancipada como cidade em 1948. O
nome “barra” é em virtude do encontro dos rios Santa Rosa e Poleiros.
Barra de Santa Rosa ocupa uma área de 768 Km2, com um contingente
populacional

de

6.742

habitantes.

Fatores

ligados

ao

êxodo

rural-urbano,

mortalidade infantil, condições naturais insatisfatórias levam a população a migrar
para outras regiões a procura de melhoria de vida (IBGE, 2000).
Quanto aos serviços de saúde a comunidade é servida por 01 hospital, com
33 leitos e 04 postos de saúde. De acordo com a Secretaria de Saúde do Município,
as doenças mais freqüentemente encontradas são: alcoolismo (ALC), deficiência
física (DEF), diabetes (DIA), epilepsia (EPI), hipertensão arterial (HA) e hanseníase
(HA), entre outras menos representativas como a malária, tuberculose, distúrbio

Nº de casos

mental e chagas. A Figura 17 apresenta as doenças mais comuns.
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ALC

118

DEF

1

9 28 1

24 4

DIA

EPI

HA

Doenças detectadas

Figura 17 - Doenças detectadas
Fonte: Secretaria de Saúde do Município (2001).

HAN
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A Figura 17 destaca que 12,01% das doenças observadas (810 pessoas)
sofrem de hipertensão arterial, sendo a doença de maior intensidade, seguida da
diabete com 1,75% (118 pessoas). Estas doenças ocorrem com maior incidência a
partir dos 15 anos de idade.
O grande número de casos de hipertensão arterial poderia ser explicado
através de alguns fatores, dentre eles a hereditariedade, consumo da água com
índices elevados de salinidade, ou mesmo devido a erros alimentares.
Na cidade não existe um sistema definido para o destino dos resíduos
sólidos, como também programas de reciclagem ou separação. É preciso reativar a
usina de compostagem e criar junto às Secretarias de Saúde e de Educação do
Município projetos voltados para a educação ambiental. De acordo com a Figura 18,
56,32% dos resíduos sólidos são coletados, 29,82% são deixados a céu aberto e
13,86% são queimados.

29,82%

56,32%

Coleta
pública
Queimado e
enterrado
Céu aberto

13,86%

Figura 18 - Destino dos resíduos sólidos
Fonte: Secretaria de Saúde do Município (2001)
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Quanto ao saneamento básico, 51,71% das casas tem serviço de esgoto.
Porém, 39,35%, lançam os dejetos a céu aberto e 8,94% das casas possuem fossa.
Isto pode ser observado na Figura 19. Nestes percentuais estão inclusos os
estabelecimentos comerciais e de serviços da zona urbana.

39,35%

51,71%

Sistema de
Esgoto
Fossa

9,94%

Céu aberto

Figura 19 - Destino dos Dejetos.
Fonte: Secretaria de Saúde do Município (2001).

O abastecimento de água na cidade compreende uma rede de distribuição
de ligações por domicílios, monitorado pela CAGEPA, captada do açude Poleiros
(construído em 1985 pelo Governo do Estado da Paraíba) que atende 54,28% da
população. 42,34% se abastece de outros tipos de ligação e 3,17% de poços ou
nascente, como se destaca na Figura 20.

54,28%

42,34%
Outros
Poço ou nascente
Rede Pública

3,17%

Figura 20- Abastecimento de Água.
Fonte: Secretaria de Saúde do Município (2001).
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Foi detectada a existência de um poço com dessalinizador, mas este
encontra-se inutilizado por falta de recursos financeiros da prefeitura municipal para
sua manutenção.
Nos períodos em que as águas acumuladas nos açudes ficam abaixo dos
índices satisfatórios surgem problemas relacionados com a qualidade, decorrentes
do aumento da concentração de sais na água, prejudicando o abastecimento.
De acordo com a Figura 21 62,69% da população da sede do município
recebem água clorada. 26,80% tratam a água com filtração, 9,58% não tem nenhum
tratamento e 0,93% tratam a água pelo processo de fervura.

62,69%

Filtração
Fervura

26,80%

9,58%

Sem
Tratamento
Cloração

0,93%

Figura 21 - Tratamento de Água.
Fonte: Secretaria de Saúde do Município (2001).

No período da estiagem a cidade é abastecida com água de carro-pipa
comprada pelos moradores. Geralmente a Prefeitura Municipal entra em parceria
com o Governo do Estado afim de minimizar os custos com a água, mas em muitos
casos esta ajuda demora a chegar e a população é obrigada a pagar pela água que
bebe.
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Assim, dependendo do poder aquisitivo do morador, o custo com a compra
d’água pode chegar a R$120,00 (uma lata d’água custa R$0,50) em média para
suprir pouco mais da metade do mês (18 dias), uma família com 5 pessoas.

5.1.2. COMUNIDADE RIACHÃO

Nesta comunidade residem oito famílias (19 pessoas). O abastecimento
d’água era oriundo das cisternas (armazena água da chuva) e dos barreiros. Nos
últimos anos, com o período da estiagem prolongada, a falta d’água foi a principal
característica que prejudicou a vida de toda a comunidade e que marcou a
rusticidade do lugar. Esta comunidade, apesar de estar dentro da sub-bacia do rio
Caraibeiras, não tem uma ligação direta com os mananciais Poleiros e Curimataú.
Em 1985 a seca transformou esta comunidade em uma vila deserta. As
casas foram fechadas e abandonadas pelos moradores,que fugem da situação de
caos a procura de melhores condições de sobrevivência.
Hoje, a comunidade dispõe de um poço (perfurado pelo Governo do Estado
em 1994) que atende as necessidades de consumo de uma maneira geral, e de
certa forma tem amenizado muito o sofrimento dos moradores com a falta d’água
nos períodos de seca prolongada. A atividade da agricultura de subsistência é a
fonte de renda destas pessoas, além da aposentadoria.
Apesar de ter água esta comunidade precisa urgentemente de um programa
de sustentabilidade local que assegure aos moradores melhorias nas condições de
vida. As necessidades desta comunidade não estão relacionadas somente com a
qualidade (salinidade) e com a quantidade de água de abastecimento, mas também
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com a implantação de projetos de incentivos agrícolas e pecuaristas, que são pouco
desenvolvidos pela carência das potencialidades naturais e prejudicam os
agricultores quanto a sua sobrevivência.
Com relação à saúde dos moradores, nas oito famílias entrevistadas apenas
quatro deles sofrem de hipertensão arterial e duas com diabetes. Não foram
encontradas outros tipos de doenças.

5.1.3. COMUNIDADE SANTA ROSA

A comunidade de Santa Rosa (Figura 22), localiza-se próxima à sede do
município (cerca de 2 Km) com um contingente populacional de 89 famílias (350
pessoas).
Esta comunidade não dispõe de nenhum reservatório para fins de
abastecimento de água. Não há contribuição da água dos reservatórios Poleiros e
Curimataú devido à comunidade estar distante dos mananciais, dificultando o acesso
à água.
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Figura 22. Comunidade Santa Rosa (Assis, 2002).

No período chuvoso a população utiliza a água dos córregos, barreiros e
cisternas (captadas da chuva) para suas necessidades de consumo de uma forma
geral.
No período de seca, estes pequenos reservatórios secam totalmente,
surgindo à necessidade de abastecimento por carro-pipa. A distribuição é feita em
pontos chaves tais como: escolas e cisternas domiciliares, depois distribuídas pelo
líder comunitário aos moradores.
Com relação à saúde, todas as famílias são cadastradas no PSF (Programa
Saúde da Família). Foi verificado em entrevistas in loco, que 28 pessoas tem
hipertensão arterial e duas tem diabetes. O restante não apresentou nenhuma
alteração na saúde. Não foi comprovado que os casos de hipertensão arterial
estejam relacionadas à salinidade das águas, haja vista que esta comunidade não
consome água dos açudes Poleiros e Curimataú.
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5.1.4. COMUNIDADE POLEIROS

A comunidade Poleiros fica cerca de 4km da sede do município e contém 35
famílias (110 pessoas). A agricultura de subsistência é o sustento da maioria das
famílias no contexto da sustentabilidade.
Na assistência à saúde, 28 famílias estão cadastradas no PSF, e, em
entrevistas feitas aos moradores desta comunidade, observou-se que 4 pessoas têm
hipertensão arterial e dependem de cuidados médicos diários no controle da pressão
arterial. Não foi verificado outras doenças agravantes.
Com relação ao abastecimento d’água, a comunidade beneficia-se do
reservatório Poleiros no período chuvoso para as suas necessidades básicas. A
água é coleta e depositada em ancoretas. O transporte é feito em sua maioria por
animais até as residências dos moradores, como se observa na Figura 23.

Figura 23 - Transporte de Água - Comunidade Poleiros (Assis, 2002).
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No período de estiagem, a água armazenada muda suas características
físico-químicas, apresentando sabor desagradável (gosto salobre). Mesmo assim,
muitos moradores consomem esta água. Com isso os problemas de saúde são
visíveis como distúrbios intestinais, dores no estômago e ânsia de vômito.
Quando a estiagem prolonga-se por mais tempo, o gosto salobre fica mais
forte e neste caso os moradores não mais consomem a água para beber; usam
apenas nas tarefas domésticas e para alimentar os animais.
Mas esta história está melhorando. Hoje, a comunidade dispõe de água
dessalinizada de um poço tubular adquirido em parceria entre a Universidade
Federal da Paraíba e a Prefeitura Municipal local. Este poço supre a necessidade da
população principalmente no período de estiagem.
Esta situação hídrica levou ao desenvolvimento de alguns projetos
comunitários (criatório de galinhas, e engorda de camarão e tilápias com rejeito
salino), implantados em parceria entre PaqTc/PB (Parque Tecnológico da Paraíba),
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), SEBRAE e Prefeitura Municipal de Barra
de Santa Rosa.
Foram cadastradas no Projeto Camarão 28 famílias, mas apenas 12
permaneceram. As famílias desistentes desacreditaram no plano sustentável devido
a demora na burocracia para sua implantação.
O projeto é uma unidade experimental em contato direto com os moradores
da comunidade e utilizam a água dessalinizada. O processo de dessalinização da
água se dá pela retirada da água salina do poço tubular, tratada no dessalinizador e
os resíduos (Figura 24) seguem para cinco tanques medindo 400 m cada, onde
estão

se

desenvolvendo

comercialização.

camarões

e

tilápias

para

fins

de

consumo

e
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Figura 24 – Rejeito do Processo de Dessalinização - Barra de Santa
Rosa (Assis, 2002).

Logo após, a água segue para a irrigação da planta australiana Atriplex
(Figura 25), rica em proteínas que serve de alimento para as criações.

Figura 25 – Plantação de Atriplex e Côco – Projeto Poleiros (ASSIS, 2002).
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Este processo precisa de cautela quanto à quantidade de sal depositados no
solo conforme se explica abaixo:
... para se salinizar, um solo não precisa apenas de água salina no
subsolo, nem calor muito grande, dos sais depositados pela água, as
plantas retiram o que necessitam, o restante acumula-se no solo. Isto
implica dizer que o rejeito da água do processo de dessalinização poderá
provocar problemas de grande acúmulo de sal no solo, tornando-o
improdutivo (MOLLE; CADIER, 1992, p. 64).

Os dessalinizadores de água que estão sendo largamente difundidos no
nordeste separam o sal da água resultando na produção de um volume
relativamente significativo de rejeito que corresponde à cerca de 50% do volume de
água bruta. O lançamento desse material no meio ambiente, sem cuidados
especiais, pode gerar a degradação permanente da área, uma vez que o material
apresenta cerca de 8 gramas/litro de sal, sendo que alguns dos componentes (sais
de cálcio e magnésio, principalmente) estão perto do ponto de saturação. Dessa
forma, é imprescindível a proposição de medidas que tratem desse resíduo, assim
como de outras tecnologias mitigadoras para a região (EMBRAPA, 1998).
O desenvolvimento da piscicultura e carceinocultura na comunidade soma
mais uma atividade para que os agricultores possam garantir a subsistência de suas
famílias. A produtividade do camarão foi surpreendente e chegou a pesar 15g após
o processo de engorda.
A vida dos moradores desta comunidade mudou o modo de aceitar as
condições naturais existentes na região, evitando assim o êxodo rural, possibilitando
a fixação do homem, gerando emprego e renda e, sobretudo, resguardando a auto
estima, a dignidade do trabalho e a esperança de um futuro melhor.
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5.2. DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA NA REGIÃO

Segundo Tauk (1995) a área geográfica não deve jamais impor limites ao
desenvolvimento e gestão territorial, pois as atividades econômicas não respeitam,
na maioria dos casos, os limites dos divisores de água.
É primordial o estabelecimento de diretrizes na utilização da água, e na
localização dos empreendimentos relacionados com os recursos hídricos. Estes não
devem ser negligenciados quando estão diretamente ligados ao gerenciamento de
atividades locais (MORAES, 1997; SANTOS, 2000).
Na sub-bacia do Rio Caraibeiras, a carência hídrica vem marcando o
sofrimento da população ao longo dos anos. No entanto, os dois açudes, o
Curimataú e o Poleiros, juntos têm capacidade para 14.992.950 milhões de m3 de
água. Estes seriam suficientes para abastecer as comunidades de entorno, num total
de 7.221 habitantes. Porém, problemas relacionados com a seca periódica e a
tendência à salinidade interferem diretamente no abastecimento das comunidades.
Assim, a distribuição é feita de forma irregular. A disponibilidade hídrica dos
mananciais não é compatível em termos de qualidade com as condições aceitáveis
para consumo.
Estas águas, apesar de apresentar gosto salobre, até um certo tempo, ainda
podem ser aproveitadas no consumo animal e na irrigação, dependendo da
quantidade de sais existentes. Mas com a continuidade da estiagem a presença de
sais aumenta, ocorrendo restrições à sua utilização (BARROS, 1995).
Na época de estiagem na zona rural e na zona urbana, o abastecimento de
água é de forma mais rudimentar. A população que utiliza as águas dos açudes
passa a consumir dos carros-pipas cadastrados no Programa de Combate as Secas
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pelo Governo Federal. Estes são abastecidos com água dos mananciais existentes
na cidade de Areia (Brejo paraibano) e transportadas para esta região, sendo
distribuídas aos moradores. As famílias são cadastradas no programa, como
também as cisternas instaladas em pontos estratégicos nas comunidades, cobrindo
toda a área a ser abastecida (SILVA, 2002).
Na zona rural cada família têm direito a uma cota d’água, que equivale a
quatro barris (ancoretas), com duração de 20 dias. A população passa então a
racionar água até a chegada de uma nova cota d’água. A freqüência das visitas do
carro-pipa geralmente ocorre a cada 20 dias, mas quando a seca se prolonga as
visitas são semanais.
Observou-se que durante a seca problemas de saúde como diarréia foram
verificados principalmente nas crianças, na faixa etária de um a cinco anos. O
tratamento da água é feito com cloro na intenção de fornecer água potável à
população.
Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) ajudam no controle das doenças
como a diarréia, provocadas pela falta e/ou qualidade da água, distribuindo soro e
intensificando o tratamento pela reidratação oral (TRO). Este processo também é
feito na área urbana e na zona rural pelos moradores em seus domicílios na água
armazenada em filtros e potes.
No geral, a distribuição da água em quantidade satisfatória ao consumo
seria de acordo com as normas fornecidas por entidades federais e estaduais. A
distribuição per capita da água foi adotada sendo válidas para qualquer
planejamento territorial dos municípios. Algumas entidades definiram a quantidade
para consumo per capita de acordo com o número de habitantes para cada
município, considerando as Normas Brasileiras (Figura 26).
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Normas das Entidades Federais no
Nordeste: SUVALE, DNER, DNOCS,
FSESP e SUDENE.

Projeto de Normas Brasileiras para
elaboração de projetos de sistemas de
abastecimento de água, junho de 1977
(P-NB-587/77).

Critérios adotados pela Cia de Água e
Esgotos da Paraíba - CAGEPA.

Figura 26 - Consumo médio de água
(SILVA, 1999).

A - para cidades com população inferior a
50.000 habitantes: recomendado 150 a
200 l/hab/dia. Mínimo de 100 l/hab/dia.
B - zonas servidas por torneiras públicas:
30 l/bah/dia.
A - para populações futuras de até 10.000
habitantes: 150 a 200 l/hab/dia;
B - para populações futuras entre 10.000
e 50.000 habitantes: 200 a 250 l/hab/dia;
C - para populações futuras maiores que
50.000 habitantes: igual ou maior que 250
l/hab/dia;
D - para população temporária: 100
l/hab/dia.
A - até 10.000 habitantes: 120 l/hab/dia;
B - de 10.000 até 100.000 habitantes: 150
l/hab/dia;
C - de 100.000 até 300.000 habitantes:
200 l/hab/dia;
D - de 300.000 até 500.000 habitantes:
250 l/hab/dia;
E - acima de 500.000 habitantes: 300
l/hab/dia.
per capita adotado por algumas entidades

Segundo Silva (1999), no Brasil, as cidades desprovidas de sistemas de
abastecimento apresentam consumo per capita que varia de 30 a 60 litros/dia. As
beneficiadas com serviço público eficiente, de 100 a 200 litros/dia.
A distribuição per capita adotada para cada comunidade poderá estabelecer
qualquer uma das normas estabelecidas no quadro acima. Em Barra de Santa Rosa, a
CAGEPA deveria adotar o consumo médio por habitante de 150 l/hab/dia, mas na
realidade, este consumo está bem abaixo, justificado pela carência hídrica quase que
constante nos mananciais e nas residências dos moradores.
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5.3. ÁGUA DE ABASTECIMENTO DOS RESERVATÓRIOS: POLEIROS
E CURIMATAÚ.

A disponibilidade hídrica nas bacias hidrográficas deve atender as
necessidades de usos de forma geral. De acordo com Silva (2002), independente do
tamanho do reservatório ou da finalidade da água nele acumulada, sua principal
função é a de regulador, objetivando a manutenção da vazão dos cursos d’água ou
do atendimento aos usuários.
Para caracterizar estes mananciais quanto à capacidade de uso, utilizou-se
a Resolução nº 20/86 do CONAMA. Esta Resolução dividiu as águas do território
nacional em águas doces (salinidade < 0,50%), salobras (salinidade entre 0,50% e
3%) e salinas (salinidade > 3%). Em função dos usos foram criadas nove classes. A
Figura 27 é um resumo dos usos das águas doces, sendo que a classe Especial é
pressupõe os usos mais nobres e a classe 4, os menos nobres (VON SPERLING,
1996).
Usos
Abastecimento doméstico
Preservação do equilíbrio natural
das comunidades aquáticas
Recreação de contato primário
Proteção das comunidades
aquáticas
Irrigação
Criação de espécies (aqüicultura)
Dessedentação de animais
Navegação
Harmonia paisagística
Usos menos exigentes

Especial
x

1
x
(a)

Classes
2
x
(b)

3
x
(b)

4

x
x

x

x

x

x
(c)
x

x
(d)
x

x
(e)
x
X
X
X

Figura 27 - Classificação das Águas - Resolução Nº 20/86 do CONAMA
Nota: (a) tratamento simples, (b) após tratamento convencional, (c) hortaliças e
frutas rentes ao solo; (d) hortaliças e plantas frutíferas (e) culturas arbóreas,
cerealíferas e forrageiras (VON SPERLING, 1996; MMA, 2002).
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A potabilidade da água de abastecimento dos mananciais Poleiros e
Curimataú é definida como de classe 3. Esta água é considerada menos nobre e
requer cautela no consumo humano, irrigação e dessedentação dos animais.
Os moradores das comunidades de entorno do açude Poleiros afirmam que
quando a água baixa fica inviável a utilização para consumo humano, servindo
apenas para uso doméstico como lavagem de roupas, entre outras.
A escassez da água e sua má qualidade (pesada) sentida pelos moradores,
faz com que estes busquem no longo período de estiagem, consumir água de
carros-pipas. No período chuvoso, o povo volta às suas atividades normais na
agricultura.

5.4. ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DA ÁGUA

Os aspectos qualitativos do recurso água nos açudes Curimataú e Poleiros
na sub-bacia foram determinados através de análises físico-químicas, durante os
meses de setembro (2001) a Junho (2002), com freqüência bimestral. Os resultados
mostraram índices com grandes disparidades entre os açudes apesar de estarem
localizados na mesma sub-bacia.
Utilizam-se as análises físico-químicas da água com o fim de avaliar os
constituintes presentes e suas manifestações. Estas análises se destinam ao uso
para abastecimento público, dessedentação de animais e nas culturas irrigadas.
Para caracterizar estas águas, quanto aos índices satisfatórios de
potabilidade, utilizou-se o critério da Resolução Nº 20/86 do CONAMA, mostrados
nas Tabelas 3 e 4 na página seguinte e nos Anexos 3 e 4.
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TABELA 3. RESULTADOS
BARRA DE SANTA ROSA.

DAS

ANÁLISES

Parâmetros Unidades

PH

DA

ÁGUA

DO

AÇUDE CURIMATAÚ –

Resultados

VMP(1)

Resolução
Nº 20/86 CONAMA
2

-

8,4

7,33

8,34

8,67

6,5 a 8,5

(µS/cm)

18.640

18.450

18.980

18.980

_

Cloretos

mg/l

425,4

425

511,5

568,8

250 mg/l

Sólidos
Dissolvidos
Totais

mg/l

955

648

725

725

1.000 mg/l

Alcalinidade

mg/l

139

200

800

220

250mg/l (D.A.
E – SP)(2)

Dureza

mg/l

1.400

4.600

2.300

870

500mg/l

Conduividade
Elétrica(CEe)

3
3
3

3
3

(1)

Valores Máximos Permissíveis ao consumo humano, de acordo com a Portaria
1469/2000 do Ministério da Saúde. (2) Departamento de Água e Esgotos de São
Paulo - SABESP/SP.

TABELA 4. RESULTADOS
BARRA DE SANTA ROSA.
Parâmetros
pH
CEe
Cloretos
Sólidos
Dissolvidos
Totais

DAS

ANÁLISES

Unidades
(µS/cm)
mg/l

mg/l

DA

ÁGUA

7,76

8,3

AÇUDE POLEIROS –

6,5 a 8,5

Resolução
Nº 20/86 CONAMA
2

-

3

V.M.P (1)

Resultados
7,6

DO

8,41

1.400 1.310 1.364 1.436
350

744

447,2

250 mg/l

884

510

453

1.436

1.000 mg/l

3
3

Alcalinidade

mg/l

180

160

240

240

250mg/l(D.A.
E)(2)

Dureza

mg/l

836

570

500

220

500mg/l

(1)

3

281,83

3

Valores Máximos Permissíveis ao consumo humano, de acordo com a Portaria
1469/2000 do Ministério da Saúde. (2) Departamento de Água e Esgotos de São
Paulo - SABESP/SP.
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Os valores de pH da água são influenciados pelas reações físicas, químicas
e biológicas que ocorrem na massa da água. De acordo com Branco (1993), o
equilíbrio do pH próximo ao neutro é importante do ponto de vista ecológico, visto
que os organismos são sensíveis a grandes amplitudes nesta variável.
Os valores máximos de pH apresentados nos dois açudes, são apropriados
ao desenvolvimento das atividades já exercidas, sendo de 8,67 no açude Curimataú
e 8,41 no açude Poleiros. Segundo a Resolução Nº 20/86 do CONAMA, a faixa de
pH para os corpos d’água satisfatório é de classe 2, que varia de 6 a 9, estando
estes dentro da faixa estabelecida em relação ao pH encontrado.
No semi-árido os valores de pH podem chegar até 9,0, como característica
de áreas com balanço hídrico negativo (precipitação menor do que a evaporação)
(SUASSUNA, 1994).
A condutividade elétrica é um parâmetro importante na análise físico-química
da água. A capacidade da água de conduzir a corrente elétrica é dependente da
concentração dos íons presentes na solução: cátions e ânions. Depende também da
temperatura e por isso essas medidas devem estar sempre associadas (EMBRAPA,
1998).
Um dos fatores que influencia a condutividade elétrica nos corpos de água é
a formação geológica da área em questão. Altos índices de condutividade elétrica
são ocasionados por meio de fontes não pontuais como efluentes de áreas
residenciais/urbanas, águas de drenagem de sistemas de irrigação e escoamento
superficial de áreas agrícolas, principalmente em regiões áridas e semi-áridas, onde
a evapotranspiração excessiva causa o acúmulo de sais (EMBRAPA, 1998)
Água com índices elevados de condutividade elétrica, se utilizada no
consumo humano, poderá provocar distúrbios intestinais (diarréia), problemas
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cardíacos, hipertensão arterial e problemas renais em pessoas com estado clínico
de insuficiência renal.
No período considerado de estiagem (seco), a diminuição do volume de
água dos açudes está relacionado com as baixas precipitações e alta evaporação.
Este evento provoca o aumento da concentração de sais na água, aumentando
assim, os valores da condutividade elétrica. Para Ceballos (1991), flutuações
acentuadas de condutividade elétrica da água são bastante freqüentes nos
ecossistemas aquáticos no Nordeste.
Segundo Laraque (1991), os efeitos de sais em organismos vivos está
provado pela concentração de sais demasiadamente elevados, causados pela
ingestão de águas com níveis elevados de sais. Os valores de 10.000mg/l ou acima
destes estão rejeitados ao consumo de uma forma geral (considerar 640mg/l =
1.000µS/cm).
Os valores máximos encontrados nos açudes foram de 1.436µS/cm no
açude Poleiros e de 18.980µS/cm no açude Curimataú, merecendo restrições
quanto ao consumo humano, dessedentação de animais e irrigação. Estes valores
foram constantes, considerando que os baixos índices pluviométricos e a alta
evaporação permaneceram sem nenhuma alteração, não ocorrendo mudanças
maiores ou menores nos valores encontrados.
No semi-árido valores altos de condutividade elétrica são encontrados em
vários açudes. Em dados comparativos, valores iguais ou superiores aos
encontrados nos açudes Poleiros e Curimataú, foram detectados no açude Taperoá
(PB), em 1999, 12.750µS/cm (LEITE, 2001) e no açude Negrinhos (PB), em 1996
11.800µS/cm (ASSIS, 1996).
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O limite máximo de sais de 5.000mg/l é segura para o rebanho leiteiro e de
corte, carneiros e porcos. Valores acima de 5.000mg/l e 10.000mg/l são impróprios
para aves e porcos. Há risco considerável se a água for ingerida pelos bovinos,
asininos, ovelhas gestantes ou que estão amamentando (CEDESTROM, 1964).
Os cloretos atingiram seus valores máximos no açude Poleiros (568,8mg/l) e
no açude Curimataú (744mg/l). Em determinadas concentrações, imprimem um
sabor salgado à água possibilitando o uso apenas para os não portadores de
doenças renais e cardiovasculares.
Cederstrom (1964) afirma que águas com mais de 200ppm (200mg/l) de
cloreto, têm gosto desagradável. Bebendo-se demasiadamente água com cloretos
acima de 1.000ppm poderão ocorrer distúrbios estomacais. O Serviço de Saúde dos
EUA recomenda que, num sistema municipal, o cloreto não deve ultrapassar
200ppm.
Conforme Von Sperling (1996) todas as águas naturais, em maior ou menor
escala, contém íons resultantes da dissolução de minerais. Este parâmetro é
utilizado com freqüência a fim de fornecer resultados da água bruta no tratamento e
abastecimento público.
Os valores de sólidos totais dissolvidos atingiram valores máximos de
955mg/l no açude Curimataú e 1.436mg/l no açude Poleiros. Deve-se ter o cuidado
no risco a alteração da saúde da população que consumir esta água in natura. Os
valores aceitáveis à potabilidade estão na faixa de 1.000mg/l de acordo com o
Ministério da Saúde.
Segundo Logan (1965), a água em condições de ser consumida deve conter
de 500mg/l a 1.000mg/l de sólidos dissolvidos. Se não houver melhores fontes, as

83

águas contendo 1.000mg/l, ou até mais, muitas vezes necessitam de um longo
período de tempo para a população se acostumar a tais concentrações.
A alcalinidade define a presença de íons de carbonato e bicarbonato. Os
resultados máximos obtidos nos açudes variaram de 240mg/l no açude Poleiros a
800mg/l no açude Curimataú. Apenas o primeiro açude está dentro da faixa de
tolerância que é de 250mg/l. No geral, estes valores não têm significado sanitário
para a água potável, mas em elevadas concentrações conferem um gosto amargo à
água.
De acordo com Branco (1993), uma dureza superior a 300-500 mg/lCaCO3
é excessiva para águas destinadas ao abastecimento humano. Os fatores
fundamentais que influenciam a dureza da água são as características dos solos das
bacias, aliadas a lixiviação do terreno carreando os sais para os corpos aquáticos, a
evaporação da água e a decomposição das macrófitas aquáticas, entre outros
(ESTEVES, 1988).
As análises apresentaram resultados máximos de 4.600mg/lCaCO3 no
açude Curimataú e 836mg/lCaCO3 no açude Poleiros. Na dureza da água, os íons
de cálcio e magnésio estão combinados com carbonato ou bicarbonato e podem
estar combinados com os sulfatos e cloretos (MOLLE; CADIER;1992).
O açude Curimataú (Tabela 3) se destacou com valors acima dos padrões
estabelecidos, sendo considerada uma água dura (muito pesada). Em determinadas
concentrações podem causar sabor desagradável e ter efeitos laxativos, reduz a
formação de espuma, implicando num maior consumo de sabão e pode causar
incrustações nas tubulações de água quente, caldeiras e aquecedores.
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Não há evidências de que a dureza cause problemas sanitários. Em alguns
estudos realizados em águas do Nordeste brasileiro com maior dureza indicou uma
menor incidência de doenças cardíacas (VON SPERLING, 1996).
Os resultados nos dois açudes apresentaram restrições quanto ao consumo
humano, dessedentação dos animais e na irrigação. Deve-se considerar que a
sazonalidade não foi fator determinante. Todas as coletas foram feitas em períodos
distintos (seco e chuvoso). É importante lembrar que as precipitações ocorridas
neste período ficaram abaixo da média satisfatória.
O açude Curimataú está totalmente fora dos padrões estabelecidos pela
Resolução Nº 20/86 do CONAMA. Já o açude Poleiros apresentou menores
restrições, podendo ser utilizado em outras atividades exceto para consumo humano
no período mais seco (novembro a fevereiro).
No uso para irrigação, deve-se ter cautela com a água dos açudes,
principalmente a do Curimataú. Nas regiões semi-áridas, a salinização é resultado
de uma evaporação forte e uma infiltração deficiente e assim, os sais vão se
acumulando na superfície. É preciso adaptar culturas que tenham uma capacidade
de suporte compatíveis com este tipo de água. Nas normas estabelecidas pelo
CONAMA, a água do açude Curimataú está na classe 3. Esta poderá ser usada nas
culturas menos exigentes.

CONCLUSÃO

CONCLUSÃO
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6. CONCLUSÕES
Ø

Os açudes Poleiros e Curimataú somam juntos 14.922.950 milhões de

m3 , volume suficiente para atender as necessidades de consumo humano (7.221
pessoas) e animal (21.315 cabeças).

Ø

Embora haja disponibilidade deste imenso volume de água, entretanto

a qualidade impõe severas restrições, tanto de consumo humano, como uso a
exemplo da irrigação, com algumas exceções, no caso na piscicultura.

Ø

Os resultados das análises físico-químicas da água dos açudes,

mostram valores máximos na condutividade elétrica (1.436 µS/cm a 18.980 µS/cm),
dureza (836 mg/l a 4.600 mg/l), sólidos dissolvidos totais (955 mg/l a 1.436 mg/l),
cloretos (568,8 mg/l a 744 mg/l), e alcalinidade (240mg/l a 800 mg/l).

De acordo

com a Resolução nº 20/86 do CONAMA, estes valores se mostram bastante
elevados (fora dos níveis ideais), em relação aos índices recomendados ao consumo
humano.

Ø

As qualidades das águas, com base nos resultados das análises, se

apresentam restritas, quanto ao uso na dessedentação animal como na irrigação;
estas águas são classificadas nas classes 3 e 4.
Ø Na Sub-bacia do Rio Caraibeiras, das 7.202 pessoas que consomem desta
água, 846 sofrem de hipertensão arterial. Sendo que o maior índice foi encontrado
na zona urbana 810 pessoas (12,01%).

Ø

Os impactos sócio-ambientais ocorridos na Sub-bacia ocorrem tanto na

zona rural como na zona urbana.

Ø

A comunidade Poleiros apresenta melhor qualidade de vida, em função

dos projetos de sustentabilidade (sobrevivência com a seca), através das atividades
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de piscicultura e carcinocultura, utilizando os rejeitos salinos do processo de
dessalinização.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os problemas percebidos na área incentivaram a necessidade de apresentar
algumas sugestões e orientações para a melhoria da qualidade de vida das
comunidades relatadas. As recomendações não são definitivas, cabendo a quem
gerenciar esta área, procurar formas mais harmônicas entre o ser humano e o
ambiente vivido.
Por apresentar alto grau de salinidade na água dos açudes, seria viável
aproveitar esta água para projetos de piscicultura e carcinocultura como o projeto do
Paqtc/UFPB que já está dando resultados no desenvolvimento socioeconômico na
comunidade Poleiros, apesar de ser utilizada água de poço.
Outro incentivo poderia advir de reativar a cultura do sisal, fonte de renda no
passado, através de incentivos agrícolas do Governo Federal/Estadual/Prefeitura
local.
A criação de projetos voltados para o turismo na região, criando cursos para
orientar os guias e para as necessidades que a comunidade necessitaria sobre
informações das atividades locais, para oferecer aos turistas uma melhor recepção.
Projetos de parques como o de pesque e pague, seria alternativo nas águas
dos açudes que contém espécies de peixes adaptadas à qualidade da água. Já que
a região possui mão-de-obra, seria uma atividade alternativa gerando emprego e
renda, criando mais um pólo turístico no semi-árido paraibano.
E por fim, incentivar a caprinocultura através de eventos como feiras livres,
já que esta atividade se adapta muito bem a região.
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PROGRAMA REGIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUB-PROGRAMA UEPB/UFPB
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO
A SALINIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUA INTERFERÊNCIA NAS
CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS NA SUB-BACIA DO RIO CARAIBEIRAS CURIMATAÚ PARAIBANO
MESTRANDA: EDVANIA GOMES DE ASSIS
ANEXO A – QUESTIONÁRIO: INDICADORES SÓCIOECONÔMICOS

Comunidade:
Local:
Município:
Data de Aplicação:
1. De onde vem a água para consumo?
Barreiros ( ) cacimbas ( ) açudes ( ) rios ( ) outros ( )
2. De que forma a água é armazenada?
Potes ( ) filtros ( ) cisternas ( ) outros ( )
3. Armazena água das chuvas em cisternas? Por quanto tempo?
4. De que forma a água chega até sua casa?
Encanada ( ) cacimba ( ) açude ( ) outros ___________________________
5. Utiliza a água do açude para:
Beber ( ) lavar roupa ( ) banho ( ) alimentar os animais ( ) irrigação ( ) pesca (
) fazer vazante ( )
6. Em que período a água apresenta melhor qualidade? Quando chove ( ) quando
é seca ( )
7. A água daqui tem um gosto: Salobro ( ) doce ( )
8. O açude já chegou a secar totalmente? S ( ) N ( ). Em que época? ________
9. O que fazem quando o açude seca?
10. O que fazer para ter água boa em casa?
11. Sentem alguma alteração na água por causa do sabor da água? Tipo: diarréia (
) vômitos ( ) pressão alta ( ) irritação na pele ( ) irritação nos olhos ( ) outros:
_________________
12. Tem alguma assistência médica?
13. Há algum projeto de desenvolvimento para a região? S ( ) N ( ). Se há como
ela se desenvolver?
14. Quais animais consomem esta água? Aves ( ) caprinos ( ) bovinos ( ) suínos
( ) asininos ( ) eqüinos ( ) outros:
15. Tem algum tipo de agricultura de subsistência? S ( ) N ( ). Qual tipo?
16. As várzeas dos açudes são utilizadas para plantio? S ( ) N ( ). Que tipos de
cultura?
17. Atualmente a comunidade sofre problemas com a água? S ( ) N ( ). Quais?
18. OUTRAS INFORMAÇÕES
• Principais problemas encontrados na área de estudo:
• Principais necessidades que a comunidade necessita:
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EM MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUB-PROGRAMA UEPB/UFPB
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO
A SALINIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUA INTERFERÊNCIA NAS
CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS NA SUB-BACIA DO RIO CARAIBEIRAS CURIMATAÚ PARAIBANO
MESTRANDA: EDVANIA GOMES DE ASSIS
ANEXO B - QUESTIONÁRIO: INDICADORES AMBIENTAIS

Data:
Município:
Localidade:
Açude:
público ( ) particular ( )
Coleta de água: sim ( ) não ( )
Nº da amostra:
Quantidade:
Coordenadas do açude:
Forma do açude:
Capacidade total:
Capacidade atual:
Proprietário:
Forma de utilização: abastecimento ( ) irrigação ( ) outros ( )
Litologia:
Geologia:
Vegetação:
Densidade:
Espécies:
Desmatamento: sim ( ) não ( )
Queimadas: sim ( ) não ( )
Erosão (tipo):
tipo:
grau:
Classe de solos:
Conservação de solos:
Tipo:
Aptidão agrícola:
Tipo de culturas cultivadas:
Outras informações:

