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OBJETIVO 

• Analisar a gestão de águas urbanas do município de Caraúbas, 
realizando a construção de um mapa com caracterização dos 
serviços de saneamento e a observação da potencialidade e 
vulnerabilidade do sistema. 

 



METODOLOGIA 

Levantamento 
Bibliográfico 

(PREFEITURA 
MUNICIPAL e 

CAERN) 

Levantamento em 
campo 

(Registro Fotográfico 
e 

Entrevistas informais) 

Classificação da 
Infraestrutura, 

conforme literatura 
técnica estudada 

Separação das 
Informações para 

elaboração dos Mapas 

- Sistema de 
Abastecimento de Água 

- Rede Coletora de 
Esgoto 

- Medidas de Drenagem 
Urbana 



METODOLOGIA 

Elaboração do Mapa, com 
uso do software Autocad®, 

ajustando as escalas de 
acordo com a informação a 

ser apresentada 

Caracterização 
Geral dos Sistemas 

Comparação dos 
dados obtidos com 

as informações 
históricas coletadas 



PRINCIPAIS RESULTADOS 
• Abastecimento de água 

 

Figura 1- Distribuição Espacial do Atual Abastecimento da Cidade de Caraúbas/RN  



PRINCIPAIS RESULTADOS 
• Esgotamento sanitário 

 

Figura 2- Distribuição Espacial do 

Esgoto sanitário na Zona Urbana 

Figura 3- Área com Esgoto a céu 

aberto em ruas não calçadas no 

bairro Leandro Bezerra 



PRINCIPAIS RESULTADOS 
• Drenagem urbana 

 

Figura 4 - Distribuição Espacial da 

Drenagem - Ampliada 
Figura 5 -Boca de lobo no bairro Centro 



PRINCIPAIS RESULTADOS 
• Drenagem urbana 

 



PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

      O abastecimento de água da cidade apresentou atendendo qualidade, 
porém em quantidade deixa a desejar. No que diz respeito ao esgotamento 
sanitário, observa-se precariedade dos sistemas, sem cobertura de rede 
coletora e tratamento das águas residuárias geradas na região.  Quanto à 
drenagem urbana, das medidas indicadas na literatura, percebeu-se que 
existe uma disponibilidade mínima, oferecendo apenas medidas não 
estruturais.  

  De modo geral pode-se ser observado neste trabalho que o cenário da 
gestão de águas urbanas no município de Caraúbas/RN de acordo com as 
leis em vigor encontra-se em uma situação precária, negligenciando dessa 
forma serviços que são direitos da população.  

 


