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Sistema de abastecimento de Natal

• Atende quase 100% da cidade

• Problemas:

– Quantidade: falta d’água

– Qualidade: nem sempre atende padrão de 
potabilidade (Portaria MS 2.914/2011)



Sistema de abastecimento de Natal

• Sul (Zonas Sul, Leste e Oeste): 70% poços; 30% 
lagoa do Jiqui

• Norte (Zona Norte): 38% poços; 62% Lagoa de 
Extremoz

• Praticamente toda a capacidade desses 
mananciais já é explorada! 





Por que falta água?

• Índice de perdas
– CAERN (Natal): 50 a 60%

– Média Brasil: 40%

– Foz (Limeira): 15% (melhor do Brasil)

Causas das perdas: 

Canalizações antigas (vazamentos), operações 
de manutenção, falta de hidrômetros, “gatos”, 
falta de programa de prevenção de perdas etc.





Por que falta água?

• Outras inadequações do sistema

– Falta água? (Necessidade de novos mananciais!)

– Falta de reservatórios de distribuição?

– Rede subdimensionada?

– Dispositivos de controle?

– Etc.



É possível não faltar água?

• Programa de combate às perdas

– 100% de hidrometração

– Trocar canalizações antigas

– Buscar vazamentos

“invisíveis”

– Etc.



É possível não faltar água?

– Readequação do sistema de abastecimento:

• Mapeamento de todo o sistema: georreferenciamento

• Estudo para readequação: simulações determinam 
melhorias necessárias

Novos mananciais (Rio Maxaranguape)? Novos 
reservatórios? Elevatórias? Dispositivos de controle? 
Automação? Etc.



A água da CAERN é boa?

• Às vezes Sim...

• Às vezes Não...

• Eventualmente não atende à Portaria 
2914/2011 (padrão de potabilidade)

– Nitrato

– Coliformes (protozoários?)

– Cor e turbidez (época de chuvas)

– ...



Por que qualidade nem sempre é boa?

• Reservatórios domiciliares: limpeza precária

• Falta d’água: esvaziamento da rede possibilita 
contaminação

• Nitrato: concentração acima do padrão em 
alguns poços (problema menor?)

• Deterioração de mananciais superficiais: Jiqui
e Extremoz











Estações de tratamento de água

• Falta de proteção dos mananciais exige... 

– Melhor tecnologia (adequada)

Dupla filtração? carvão ativado? oxidantes 
alternativos ao cloro?

– Operação cuidadosa

QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO DOS OPERADORES



Água mineral ou da torneira?





Perspectivas

• Hoje, consumidor “desconfia” da CAERN

• Mas...

• Novos investimentos

– Hidrometração

– 100% de esgotamento sanitário

– Sistema Maxaranguape etc.
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Perspectivas

• Hoje, consumidor “desconfia” da CAERN
• Mas...
• Novos investimentos

– Hidrometração
– 100% de esgotamento sanitário
– Sistema Maxaranguape
– Troca da rede etc.

• Melhoria na saúde financeira
• Novos concursos....

... podem ajudar CAERN a melhorar serviços prestados!



Desafios

• Crescimento dos sistemas de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário em todo RN;

• Profissionalização da gestão:

– Programas de Gestão da Qualidade

• Apesar da influência política na companhia...
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