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RESUMO –Avaliou-se o uso do reservatório Campo Grande, localizado no município de São Paulo 

do Potengi e pertencente à Bacia Hidrográfica do Rio Potengi, com vistas à recreação de contato 

primário e analisou-se a qualidade das suas águas em função desse uso. Foi constatada que a maioria 

dos entrevistados percebe a água como péssima, reconhece a disposição de esgotos como principal 

causa da má qualidade da água e relata já ter utilizado o reservatório para recreação de contato 

primário. As campanhas de análise de água indicam densidades elevadas de coliformes 

termotolerantes e condutividade elétrica. A água foi considerada imprópria para recreação de contato 

primário em pelo menos uma campanha em 3 dos 5 pontos estudados. O monitoramento frequente da 

balneabilidade do reservatório e a adoção de medidas estruturais e estruturantes nos sistemas de 

esgotamento sanitário dos municípios da Bacia Hidrográfica do Rio Potengi devem ser priorizados 

de modo a orientar a gestão dos Recursos Hídricos. 
 
ABSTRACT–The usage of the lake Campo Grande, located in the county of São Paulo do Potengi 

and belonging to the Potengi River’s watershed, as a primary contact recreation place was assessed 

and the quality of the water due to this usage was analyzed. It was found that most respondents in the 

survey perceive the water quality as poor, identifies the sewage discharge as the main cause of poor 

water quality and reports having used the lake as a primary contact recreation place. The water 

analysis campaigns indicate high densities of thermotolerant coliforms and electric conductivity. The 

water was considered inappropriate for a primary contact recreation place in, at least, one campaign 

in three out of five studied points. The frequent monitoring of the lake balneability and the adoption 

of structural and structuring actions in the sewer systems in all counties of the Potengi River’s 

watershed must prioritized so as to guide water resource management. 
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1 INTRODUÇÃO 

A água é um recurso imprescindível para o desenvolvimento de atividades recreativas e a 

deterioração de sua qualidade compromete e limita as possibilidades desse uso. Dentre as principais 

causas de contaminação e degradação dos ecossistemas aquáticos superficiais e subterrâneos, destaca-

se a baixa infraestrutura de saneamento básico e o consequente lançamento de esgotos sem nenhum 

tipo de tratamento nas coleções hídricas. Por essa razão, no Brasil as condições de balneabilidade dos 

recursos hídricos são avaliadas e classificadas a partir do monitoramento da concentração de bactérias 

indicadoras fecais na água. 

De acordo com os dados mais recentes publicados pelo SNIS (2018), o índice de atendimento 

urbano com rede de esgotos no Brasil é de 60,9% e 25,5% dos esgotos coletados não são tratados, 

esses efluentes são dispostos diariamente no meio ambiente e contaminam mananciais e solos. Nessa 

perspectiva, o estado do Rio Grande do Norte se destaca negativamente e abaixo da média nacional, 

com índice de coleta de esgotos de apenas 32,35%. 

O município de São Paulo do Potengi situa-se na mesorregião agreste potiguar e possui seu 

território integralmente pertencente à Bacia Hidrográfica do Rio Potengi, que corta a zona urbana do 

município. Em relação ao saneamento, o município chama a atenção pelo baixo índice de coleta de 

esgoto de 15,43%, abaixo inclusive da média estadual que já é baixa (SNIS, 2018). 

No trecho urbano de São Paulo do Potengi, o rio que deu nome à cidade é barrado e o lago 

resultante do barramento é conhecido como Barragem Campo Grande, ou Reservatório Campo 

Grande. O local costumava atrair banhistas locais e de cidades próximas, que se organizavam em 

caravanas para atividades recreativas de contato primário e frequentar a infraestrutura de bares e 

restaurantes instalados nas margens do reservatório. Atualmente o cenário mudou: o volume do 

reservatório reduziu, as águas apresentam aspecto desagradável e os bares e restaurantes foram 

desativados. Apesar disso e mesmo de maneira menos expressiva, o reservatório continua sendo 

utilizado para recreação de contato primário. 

A balneabilidade do reservatório Campo Grande não é monitorada continuamente pelos 

órgãos ambientais estaduais e municipais, sendo necessário o desenvolvimento de estudos que 

contribuam para o conhecimento da qualidade da água do reservatório e com isso ofereçam subsídios 

para o Poder Público planejar ações de recuperação ambiental, saneamento e garantia de segurança  
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sanitária aos banhistas. Nesse sentido, esse trabalho tem como objetivo realizar um diagnóstico do 

uso do reservatório para recreação de contato primário e analisar a qualidade da água em função desse 

uso.  

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

De acordo com a SEMARH (Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Rio Grande 

do Norte) (2019) a capacidade do reservatório Campo Grande, objeto desse trabalho, é de 

23.139.587,00 m³. A altura da barragem é de 23 metros, tendo sido inaugurada no ano de 1983. Além 

da recreação de contato primário e secundário, as águas do Campo Grande são utilizadas para 

irrigação, pesca e dessedentação de animais. 

Foram feitas visitas in loco para observar o uso e ocupação do solo no entorno do reservatório, 

aplicar questionários e realizar coletas de amostras de água em pontos que frequentemente são 

utilizados para o banho.  

Afim de investigar a dicotomia no uso do reservatório como depurador de esgotos e ambiente 

para recreação de contato primário, a definição da metodologia para aplicação dos questionários se 

deu em função da proximidade geográfica da residência do entrevistado com o reservatório. Foram 

aplicados 30 questionários com residentes próximos ao reservatório, sendo um entrevistado por 

residência. 

Os quatro pontos para coleta de amostras de água estão representados na Figura 1 e foram 

selecionados por serem locais reconhecidamente utilizados para recreação de contato primário e/ou 

cuja água apresentava aspecto desagradável. Em alguns desses pontos foi observado que são dados 

outros usos para as águas, como pesca e irrigação, por exemplo. 
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Figura 1. Localização dos pontos de coleta no Reservatório Campo Grande em São Paulo do Potengi/RN. 

 

Os pontos escolhidos para monitoramento apresentam as seguintes características: 

 P1: próximo do sangradouro e bastante utilizado para pesca (Figura 2). 

 P2: local que era utilizado para banho e pesca (Figura 3). 

 P3: local mais comum para banho (balneário) (Figura 4). 

 P4: local com plantações próximas e, portanto, se caracterizava por ser o ponto de entrada dos 

esgotos das casas próximas à barragem (Figura 5). 

  

Figura 2. Ponto de coleta1 (P1) Figura 3. Ponto de coleta 2 (P2) 
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Figura 4. Ponto de coleta 3 (P3) Figura 5. Ponto de coleta 4 (P4) 

 

As coletas mensais de amostras de água foram realizadas sempre no mesmo horário (8h da 

manhã) nos meses de abril, maio, julho, agosto e setembro de 2019, totalizando 5 campanhas. Para 

as análises físico-químicas foram coletados, aproximadamente 2 litros de amostra, e para as análises 

microbiológicas cerca de 250 mililitros, que eram armazenadas em recipientes previamente 

esterilizados. Após a coleta, as amostradas foram acondicionadas em caixa térmica, a uma 

temperatura média de 4 ºC para preservar seus constituintes físico-químicos e microbiológicos. Os 

indicadores físico-químicos e microbiológicos analisados e os respectivos métodos analíticos e 

referências estão apresentados na Tabela 1.  

Tabela 1- Indicadores físico-químicos e microbiológicos analisados e respectivas 

metodologias. 

Variáveis Unidade Método Referência 

Temperatura ºC 
Termômetro com filamento de 

mercúrio 

APHA, AWWA e 

WEF (2017) 

pH - Potenciométrico 

Condutividade 

elétrica 
µS/cm Potenciométrico 

Oxigênio 

dissolvido 
mg/L Potenciométrico 

Turbidez UNT Nefelométrico 

Cor aparente uH Colorimétrico 

Coliformes 

termotolerantes 
NMP/100mL Tubos múltiplos 
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As análises foram realizadas no Laboratório de Análises de Águas, Efluentes e Solos do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), Campus São 

Paulo do Potengi. 

Os dados foram organizados e sintetizados através de planilhas eletrônicas para realização de 

estatística descritiva (mínimo médio e máximo) e elaboração de gráficos de barras para melhor 

apresentação e análise dos resultados. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Entre os entrevistados, predominaram as mulheres (70%) com idade entre 15 e 40 anos e com 

o ensino médio completo (50%). A predominância de mulheres entre os entrevistados pode estar 

relacionada à divisão do trabalho, pautada principalmente nas relações de gênero, já que as entrevistas 

foram realizadas em horário comercial e a abordagem para a entrevista ocorreu com as pessoas que 

estavam em casa nesse horário. 

Quando questionados sobre a avaliação da qualidade da água do açude para banho, a maior 

parte dos entrevistados afirma acreditar que as águas são péssimas (Figura 6) e nenhum entrevistado 

reconhece a água como ótima. As respostas coadunam com as características da água do reservatório, 

que serão tratadas mais adiante e evidenciam a visão negativa dos entrevistados em relação a 

qualidade da água. 

Em relação às possíveis fontes de contaminação das águas do reservatório, 72,5% dos 

entrevistados afirmaram que os esgotos são os principais causadores (Figura 7). Atrelado a isso cerca 

de 97% dos entrevistados afirmam que tem conhecimento de que as águas do reservatório podem 

transmitir doenças devido as contaminações. Apesar da evidente percepção da baixa qualidade da 

água e do esgoto como principal fonte de contaminação, quando questionados se já utilizaram o 

reservatório para banho, 70% dos entrevistados afirmou que sim.  

Além desses questionamentos, os entrevistados responderam o que eles acreditam que pode 

ser feito para evitar ou até mesmo melhorar a qualidade das águas do açude Campo Grande. As 

respostas são apresentadas na Figura 8.  
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Figura 6. Respostas dos entrevistados sobre a qualidade da água do 

Reservatório Campo Grande em São Paulo do Potengi/RN. 

 

 

 

Figura 7. Respostas dos entrevistados sobre as possíveis fontes de 

contaminação do Reservatório Campo Grande em São Paulo do 

Potengi/RN. 
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Figura 8. Respostas dos entrevistados sobre a melhoria da qualidade da 

água do Reservatório Campo Grande em São Paulo do Potengi/RN. 

 

Na Tabela 2 consta uma comparação dos resultados obtidos com os padrões e parâmetros de 

qualidade previstos na Resolução do CONAMA nº 357/2005 e nº 274/2000, bem como em Von 

Sperling (2014). 

 

Tabela 2- Qualidade da água do Reservatório Campo Grande nos pontos monitorados 

(valores médios, mínimo e máximo). 

Ponto 
Temperatura 

(ºC) 
pH 

Turbidez 

(UNT) 

Condutividade 

elétrica (µS/cm) 
Cor (uH) 

Coliformes 

termotolerantes 

(NMP/100ml) 

P1 
26,0 

25,5 - 27,2 
7,6 

7 - 7,9 
6,9 

4,6 - 8,3 
892 

738 - 1074 
51 

45 - 55 
1,3*10³ 

4,5*10¹ - 5,4*10³ 

P2 
26,6 

25,5 - 27,4 
7,2 

7,5 - 7,9 
7,8 

4,6 - 7,9 
877 

747 - 1006 
44 

50 - 54 
5,4* 10³ 

3,9*10² - 1,6*10⁴ 

P3 
26,4 

25,7 - 27,9 
7,7 

7,6 - 7,9 
7,1 

5,8 - 7,9 
882 

751 - 2014 
51 

48 - 56 
1,9*10³ 

1,1*10² - 5,4*10³ 

P4 
26,8 

26,0 - 27,5 
7,8 

7,6 - 7,9 
7,74 

5,46 - 10,8 
901 

764 - 1074 
51 

45 - 55 
1,1*10³ 

1,4*10² - 2,2*10³ 

VPM -- 6 a 9  (1) Até 100  (1) Até 100 (3) Até 75 (1) Até 1000 (2) 

(1) Resolução do CONAMA 357/05; (2) Resolução do CONAMA 274/00; (3) Von Sperling (2014) 
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De acordo com a resolução do CONAMA nº 357 de 2005, o pH, a Cor e a turbidez da água 

do reservatório estão dentro dos padrões estabelecidos que são pH de 6 a 9, cor até 75 uH, e turbidez 

até 100 UNT. Já os dados dos coliformes termotolerantes, de acordo com a Resolução do CONAMA 

nº 274 de 2000, estão fora dos padrões aceitáveis que é de até 1000 NMP/100mL. As bactérias do 

grupo coliforme são utilizadas como indicadores de contaminação fecal, ou seja, indicam se a água 

foi contaminada por fezes e, em decorrência, se apresenta uma potencialidade para transmitir doenças. 

(VON SPERLING, 2014). 

Comparando-os valores obtidos nas campanhas com os padrões definidos pela Resolução 

CONAMA nº 274/2000 que define os critérios de balneabilidade em águas brasileiras, constatou-se 

que a água era imprópria para recreação de contato primário por apresentar alto número de coliformes 

termotolerantes (acima de 2500 NMP/100mL) nos seguintes pontos e momentos: P1 em 02/07/2019; 

P2 em 06/08/2019 e P3 em 28/05/2019. Ressalta-se que em P2 os valores de coliformes 

termotolerantes foram os mais elevados entre os pontos monitorados, chegando até a 16000 

NMP/100mL). 

Como nas resoluções mencionadas não há valores de referência para condutividade elétrica, 

mas é reconhecido na literatura técnica que águas naturais apresentam teores de condutividade elétrica 

na faixa de 10 a 100 μS/cm, e em ambientes poluídos por esgotos domésticos ou industriais os valores 

podem chegar até 1000 μS/cm (VON SPERLING, 2014). Dessa forma, os valores encontrados estão 

superiores ao recomendado pela literatura, demonstrando que existem fontes de poluição que 

interferem na qualidade das águas do rio barrado (Rio Potengi), bem como nas margens do 

reservatório. Essas fontes podem ser pontuais ou difusas, conforme se observou nas visitas in loco, 

quando foram identificados lançamentos de efluentes domésticos e escoamento superficial de áreas 

agrícolas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com os resultados obtidos, foi possível perceber que os moradores próximos ao 

Reservatório Campo Grande entrevistados avaliam a qualidade da água como péssima e a maioria 

associa essa condição à disposição de esgotos. Mesmo assim, afirmam já terem utilizado o local para 

recreação de contato primário.  
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Com base nas análises realizadas verificou-se que a água do Reservatório Campo Grande não 

estava em conformidade com os parâmetros de balneabilidade em pelo menos 1 dos pontos 

monitorados em 3 das 5 campanhas realizadas. Ressalta-se que apenas a partir do monitoramento 

frequente da qualidade da água do reservatório pelos órgãos gestores e principalmente com a adoção 

de medidas estruturais e estruturantes no sistema de esgotamento sanitário dos municípios da Bacia 

Hidrográfica do Rio Potengi, é possível garantir segurança sanitária aos usuários do reservatório 

Campo Grande para a recreação de contato primário. 
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