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A Prefeitura do Natal está atenta ao alinhamento da governança ao cumprimento das ações e metas dos 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), que compõem a agenda mundial da ONU. No total, 13 dos 

objetivos estão diretamente previstos no Plano Plurianual Participativo. Nosso propósito é o alcance das 

metas até o ano de 2030. Pensando nisso, o projeto “Caminho das Águas” foi desenvolvido para trazer a 

temática do saneamento entrelaçada à promoção da cultura e dos artistas locais, valorizando as pessoas e 

os recursos naturais; por meio da educação, da diversidade cultural e da contribuição das artes visuais para o 

desenvolvimento sustentável. Trazemos então Sanear com Arte que, além de evocar o caminho natural das 

águas, também apresenta valiosos elementos que contam a nossa história e retratam a nossa gente. 

Álvaro Dias 
Prefeito de Natal

Natal em Telas 
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O projeto da Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Município do Natal (ARSBAN), “Caminho 

das Águas”, surgiu em alusão ao Dia Mundial da Água 2022, proposto pela ONU anualmente para inspirar ações 

em direção ao Objetivo N° 6: Água e saneamento para todos. A discussão girou sob o tema “águas subterrâneas, 

tornando o invisível, visível”. Gravamos uma série de podcasts com especialistas que estão disponíveis na 

página da Prefeitura do Natal, no YouTube, trazendo a temática inserida no contexto da capital potiguar, que tem 

uma dependência desse recurso para o abastecimento público. As águas subterrâneas devem ser protegidas 

da poluição e utilizadas de forma sustentável, aspectos que devem ser garantidos por políticas públicas e um 

processo regulatório fortalecido e eficiente. A Agência Reguladora trabalha para gerenciar, de forma equilibrada, 

esse recurso precioso usando mecanismos que permitam o acesso ao conhecimento de todos.

Rossini Fernandes
Presidente da ARSBAN

Caminho das Águas
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Fábio Góis
Diretor-técnico da ARSBAN

Dentro da agenda de regulação dos serviços de saneamento básico em Natal, buscamos fortalecer as ações 

voltadas à educação sanitária e ambiental, pois entendemos que este processo contribui para a boa prestação 

desses serviços, uma vez que é importante conhecer para proteger os recursos naturais. Natal tem uma forte 

ligação com águas subterrâneas, uma vez que depende delas para o abastecimento público. Dessa forma, 

fomentamos o acesso ao conhecimento que está relacionado à importância da proteção desse recurso. Utilizar 

a arte para expressar nosso cuidado e olhar para tornar visível a importância dos mananciais subterrâneos, 

possibilita uma amplitude na consciência e acesso à informação para sensibilização de todos. Assim, trazemos 

essa experiência sensorial para chamar você a conhecer as riquezas de Natal!

Sanear com Arte 
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CARLOS SÉRGIO BORGES

MOVIMENTO DAS ÁGUAS
Acrílica sobre tela – 90x90 cm – 2022
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Carlos Sérgio Pinheiro Borges (Carlos Sérgio Borges)
MOVIMENTO DAS ÁGUAS – Acrílica sobre tela – 90x90 cm – 2022
Artista Plástico, cenógrafo, figurinista e aderecista. O multifacetado Carlos Sérgio Borges 
produz, além de telas, ilustrações, figurinos de balé e cenários de palcos gigantes para 
shows de grandes artistas como Ney Matogrosso, por exemplo. Tendo a cultura popular 
nordestina como sua maior paixão, o artista expressa em traços, cores e composições todo 
esse amor e identificação com sua arte.

Fabrício Miranda da Silva (Acriano)
A RELAÇÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS COM O DESENVOLVIMENTO URBANO – Mosaico 
sobre tela – 68x50 cm – 2022
Fabrício Miranda da Silva nasceu em Rio Branco, no Acre. Iniciou sua trajetória como artista 
em 2005, tendo participação em diversas obras como artista auxiliar. Desenvolvendo a partir 
daí suas criações, seu estilo e adentrando na técnica milenar do mosaico.

Francisco Nilson dos Santos (Nilson)
O POÇO E AS LAVADEIRAS – Acrílica sobre tela – 50x70 cm – 2022
Francisco Nilson dos Santos é artista autodidata e amante das artes. Em 1985 já abria 
letreiros e realizava desenhos publicitários, o que fez despertar o interesse pela pintura em 
tela. Em 2005, por meio do incentivo de alguns artistas, participou da sua primeira exposição 
de artes. Recebeu menção honrosa no Salão de Artes da Marinha em 2006 e foi premiado no 
II Salão Dorian Gray de arte potiguar, dentre outros prêmios e menções. 

Giulia Macedo de Araújo Mitre (Giulia Mitre)
ÁGUA QUE PERMEIA A VIDA – Acrílica sobre tela com aplicação de bordado livre – 
50x70 cm – 2022
Arquiteta de formação desde 2015 e artista por natureza, Giulia expõe seu talento e 
sensibilidade em diferentes técnicas como artes plásticas e artesanato. Em 2020 se dedicou 
a unir decoração e arte à expressão da vida, em cada detalhe. Especializada em decoração 
afetiva e personalizada.
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Luara Rocha Pires (Luara)
PRAIA CHUVOSA – Acrílica e pastel oleoso sobre tela – 110x110 cm – 2021
Sua atividade cultural é pautada essencialmente na pintura, com ênfase na pintura acrílica 
sobre tela. Utiliza-se de vários materiais para produção de imagens, tais quais o nanquim, 
o pastel oleoso, a aquarela, a tinta a óleo, os meios digitais, etc. Seu trabalho costuma 
despertar interesse pela identificação regional nas paisagens, as paletas de cores, as 
dimensões, as personagens estranhas e a simbologia instigante para o espectador que está 
sempre em busca de construir significados nas obras.

Lucas Macedo Martim (Martim Onirismo)
TESOURO D’ÁGUA – Acrílica e spray sobre tela – 73x73 cm – 2022
Martim atua hoje como multiartista que transita entre a pintura, vídeo arte, ilustrações e 
graffiti. Paulistano, recebeu grande referência nas Artes através de sua mãe, que é pintora 
e artesã. No fim da infância para a adolescência começa a desenvolver seus trabalhos nas 
ruas. Em suas obras, traz ao público o desvendar das fechaduras e chaves, proporcionando 
visões lúdicas, mesclando-se ao estilo surreal, em todas as suas produções. Através de sua 
poética, apresenta ao público questionamentos existenciais e emocionais. 

Jussara de Medeiros Santos (Jussara Santos)
CIDADE SANEADA – Acrílica sobre tela – 70x94 cm – 2021
Jussara Santos é uma artista plástica autodidata, nascida em Caicó/RN. Através de sua arte, 
empunhando pincéis, recortes de adesivos, vassouras ou as próprias mãos, ela se deleita e 
se lambuza em sua própria essência. Ministrou cursos em várias partes do nosso país, expôs 
na Itália e na França e agora volta às suas origens trazendo a “Arte de Adesivar” e o projeto 
“Fé na Paisagem” às terras brasileiras.

Levi Miranda da Silva (Levi Miranda)
SEIVA DA VIDA, VIDA DA CIDADE – Pintura digital sobre papel – 70x50 cm – 2022
Estudante de Licenciatura em Artes Visuais na Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 
UFRN, Levi Miranda passeia por diferentes estilos e técnicas como pintura digital, pintura em 
guache, pintura em aquarela, pintura a óleo, pintura em tecido, colagem tradicional e digital, 
desenho com lápis de cor, grafite e pintura em parede. Participou de exposições, mostras e 
projetos de arte. 
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Luiz Eduardo Barbosa Pinheiro (Eduardo Pinheiro)
ÁGUAS QUE FLORESCEM – Acrílica sobre tela – 50x70x3 cm – 2022
Eduardo Pinheiro atua no campo das artes visuais e da moda. Atualmente, como CEO de uma 
loja virtual, é responsável pela curadoria e customização manual de peças de vestuário. 

Olympia de Andrade Bulhões (Olympia Bulhões)
DA ÁGUA BROTA VIDA – Acrílica sobre tela – 50x70x3 cm – 2022
Formada em Arte Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, atua 
como artista visual há mais de 20 anos e oferece curso de pintura criativa em seu ateliê. 
Acumula participação em diversas exposições, mostras e festivais pelo Brasil e também no 
exterior. Foi recentemente premiada em primeiro lugar pelo Voto Popular no III FIAN – Festival 
Internacional de Arte Naif 2021. 

Priscila Maria de Lima (Priscila Lima Arts)
CONTAMINAÇÃO – Acrílica sobre tela – 50x70 cm – 2022
Concluinte do Curso de Licenciatura em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte – UFRN, Priscila é apaixonada pela ilustração. Quando criança participava ativamente 
de produções e decorações de festividades na escola auxiliando sua mãe professora. Assim, 
teve a oportunidade de trabalhar com EVA, papéis coloridos e tinta guache. Na faculdade, 
experimentou diversas outras técnicas que hoje estão presentes em sua arte.

Rosa Maria da Costa (Rosa MC)
Segredo e Benefícios das Águas – Óleo sobre tela – 50x70 cm – 2022
Artista autodidata natural de Nova Cruz/RN. Quando criança trocava suas bonecas por lápis 
de cor e papel, fazendo do desenho uma de suas brincadeiras. Anos mais tarde, mudou-se 
para Natal e com seus dons artísticos já aflorados, resolveu fazer cursos, para assim, obter 
técnica e o aperfeiçoamento com as tintas e os pincéis e poder realizar seu sonho: tornar-se 
uma artista plástica.
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