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 RESUMO 

 

CUNHA, Edilson Leal, M.S. Universidade Federal do Amapá, março de 2012. Estudo da 

contaminação bacteriana na água de esgoto e por metais pesados no sedimento da orla 

fluvial do município de Macapá, Amapá. Orientador; José Carlos Tavares Carvalho. 

 

 Esta pesquisa teve como objetivo, demonstrar a presença de poluentes, através da 

analise da água de córregos, esgotos urbanos e áreas de ressaca, na tentativa de determinar a 

presença e o índice de bactérias de origem fecal, e analisar quimicamente amostras de 

sedimento para verificar a presença e a concentração de metais pesados, além de avaliar o 

impacto desses contaminantes no meio ambiente da orla fluvial do Rio Amazonas que banha 

o município de Macapá, AP. As amostras de água e de sedimentos foram coletadas em duas 

épocas do ano (maio e junho de 2011, período chuvoso, setembro e outubro de 2011, período 

de estiagem). O estudo microbiológico foi direcionado para a determinação do índice de 

coliformes totais e Escherichia coli, baseando-se na técnica do Collilert, que utiliza tecnologia 

de substrato definido (substrato cromogênico) e diluições seriadas para determinar o número 

mais provável (NMP) de unidades formadoras de colônias, além de meios de cultura para 

identificação de Escherichia coli. A pesquisa de metais pesados (arsênio, chumbo, cobre, 

cromo, manganês, mercúrio, níquel e zinco), foi realizada pela técnica de espectrometria de 

absorção atômica, utilizando um espectrofotômetro modelo AAS 6300. Os parâmetros obtidos 

para coliformes e Escherichia coli foram comparados com valores determinados por órgãos 

oficiais como Ministério da Saúde e Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). As 

concentrações dos metais foram comparadas com os valores orientadores do Canadian 

Council of Minister of the Environment (CCME). O alto índice de contaminação por 

coliformes, com NMP de até 10⁸ nos córregos e esgotos e 10⁴ nas ressacas que alimentam os 

córregos, alerta para o problema da falta de saneamento básico nas áreas de ressaca e a 

contaminação do rio Amazonas por dejetos humanos. Foram encontrados altos níveis de 

arsênio nas amostras de sedimento, em algumas, acima de 100 mg.kgˉ¹, situando-se muito 

além do permitido, que é de até 17 mg.kgˉ¹, expondo à população ao risco de contrair doenças 

decorrentes da exposição a esse metal. Os níveis dos metais: Níquel, cromo e zinco, também 

situaram-se acima dos valores máximos permitidos. Os níveis de cobre, mercúrio, manganês e 

chumbo situaram-se dentro da faixa aceitável, comprovando a inexistência de grandes fontes 

de contaminação desses elementos. Esta pesquisa definiu as técnicas analíticas e os 

parâmetros para um melhor monitoramento dos níveis de contaminação de córregos, esgotos 

não tratados e ressacas por bactérias fecais, e dos níveis de contaminação de sedimentos por 

metais pesados. 

PALAVRAS-CHAVE: Meio ambiente. Contaminação. Sedimento. Água de esgoto. Ressacas. 

Bactérias fecais. Metais pesados. 

 

 

 

 



 ABSTRACT 
 

CUNHA, Edilson Leal, M.S. Federal University of Amapá, March, 2012. Study about 

bacterial contamination in sewer water and heavy metals in the sediment of the fluvial banks 

in the County of Macapá, Amapá. Advisor: José Carlos Tavares Carvalho. 

 

This research aims at demonstrating the presence of pollutants by the analysis of the 

water found in streams, urban sewers and backwaters. It attempts to determine the presence 

and the index of fecal bacteria, chemically analyze samples of sediment in order to verify the 

presence and the concentration of heavy metals as well as the impact these pollutants have on 

the environment along the banks of the Amazon River, in the city of Macapá, Brazil. The 

samples of water and sediments were collected in two periods of the year (May and June, 

2011; September and October, 2011). The microbiological study aimed to determine the index 

of total fecal bacteria and Escherichia coli based on the Colilert technique, which uses defined 

substrate technology (Chromogenic substrate) and serial dilutions to determine the most 

probable number (MPN) of colony-forming units as well as growth media for the 

identification of Escherichia coli. The heavy metals research (arsenic, lead, copper, 

chromium, manganese, mercury, nickel and zinc), was done according to the atomic 

absorption spectrometry technique and used an AAS 6300 spectrophotometer. The parameters 

of fecal bacteria and Escherichia coli were compared with values determined by official 

agencies as the Ministry of Health and the National Commission for Environment 

(CONAMA). The concentrations of metals were compared with the orienting values of the 

Canadian Council of Minister of the Environment (CCME). The high index of contamination 

by fecal bacteria, with MPN of up to 10⁸ in streams and sewers and 10⁴ in backwaters that 

feed streams, calls the attention to the absence of basic sanitation in backwater areas and the 

contamination of the Amazon River by human dejects. High levels of arsenic in sediment 

samples were found. Some of them were above 100mg.kgˉ¹ (much higher than the permitted 

17kgˉ¹). That exposes the population to the risk of contracting diseases caused by the 

exposition to that metal. The levels of nickel, chromium and zinc were also above the allowed 

limits. The levels of copper, mercury, manganese and lead were inside the acceptable levels, 

proving the inexistence of great contamination sources of these elements. This research 

defined the analytical techniques and the parameters for a better monitoring of contamination 

levels by fecal bacteria in streams, not treated sewers and backwaters, and also the heavy 

metal contamination levels in sediments.  

KEY-WORDS: Environment, Contamination, Sediment, Wastewater, Backwaters, 

Fecal bacteria, Heavy metals. 
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SISNAMA - SISTEMA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE  
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ZEEU – Zoneamento ecológico econômico urbano 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A água é o recurso natural mais importante para a manutenção e continuação da vida 

no planeta, além da importância sócio-econômica em todas as atividades humanas.  

Os ecossistemas aquáticos cobrem cerca de 3/4 da superfície da terra, dos quais, 97% 

são de água salgada. 

Ao longo da história, as atividades humanas passaram a exigir a participação coletiva, 

trazendo com isso a necessidade de formação de grupos, para moradia, para o trabalho, para o 

lazer, gerando uma série de conseqüências advindas desses aglomerados: Necessidade do 

consumo de alimentos, água, bens, serviços, criação de alternativas para suprir as 

necessidades individuais e coletivas, entre outros aspectos. 

Áreas urbanas de maior concentração populacional sofrem carência dos serviços de 

saneamento cujas construções geralmente não acompanham o crescimento populacional. 

A concentração populacional em regiões urbanas é um dos principais aspectos para ser 

considerado quando se trata de recursos hídricos, uma vez que implica tanto por 

disponibilidade de água para abastecimento público quanto para dissolução de cargas 

poluidoras urbanas. Essas situações são preocupantes, pois geram condições propícias para o 

desenvolvimento de doenças de veiculação hídrica com impacto na saúde pública, e reduzem 

a qualidade do ambiente para as espécies aquáticas que nele habitam (PAIVA et al., 2004). 

Três grandes problemas surgiram: Qual o destino a ser dado ao lixo? Como resolver a 

questão dos dejetos? E como prover o abastecimento de água de qualidade para a população? 

Inicialmente jogava-se nos arredores dos aglomerados humanos o lixo produzido sem 

qualquer preocupação se iriam ocorrer danos para a saúde ou para o meio ambiente. Após a 

constatação de que a produção diária de lixo urbano tornava-se cada vez maior, foram 

aparecendo os lixões a céu aberto, e que logo tornaram-se um grande problema para as 

prefeituras, principalmente das grandes cidades, daí a necessidade do surgimento de 

alternativas para dar tratamento adequado ao lixo, com a finalidade de minimizar o impacto 

sanitário e ambiental causado pelo mesmo. 

Como resolver o problema dos dejetos? Nas pequenas comunidades e nas habitações 

isoladas do interior, cavam-se buracos nos arredores das casas, onde são depositados os 
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dejetos a céu aberto, nas áreas urbanas são construídas fossas, também são construídas redes 

de esgotos subterrâneos nas quais são despejados os dejetos humanos provenientes das 

residências, escritórios, fábricas, estabelecimentos comerciais, habitações coletivas como 

penitenciarias, abrigos, etc. Os quais, de maneira geral são descarregados em algum curso 

d’água sem tratamento algum, contaminando o meio ambiente. Nas áreas alagadas da cidade 

Macapá, AP conhecidas como áreas de ressaca os dejetos são depositados na água que fica 

sob as residências, contaminando a mesma com bactérias e outros agentes infecciosos tais 

como vermes, protozoários e vírus, essas águas escoam através de canais naturais ou 

transbordam para as vias públicas até alcançarem o rio Amazonas 

Considerando o despejo de esgotos no rio Amazonas, nos diversos cursos d’água que 

nele desembocam, e a drenagem das águas das ressacas para os córregos e daí para o rio, 

torna-se necesário desenvolver a avaliação de parâmetros que elucidem a contaminação 

ambiental por coliformes fecais e metais pesados, causadores de impacto negativo para as 

espécies animais e vegetais que ocorrem nesse ecossistema, expondo a população ribeirinha 

residente ao longo dessa área e as pessoas que a frequentam para prática de esporte e lazer, ao 

risco de contraírem doenças em conseqüência do contato com esses contaminantes. 

Cunha et al (2003), desenvolveram um estudo com a finalidade de analisar a dispersão 

de poluentes na água, na região que abrange a orla de Macapá (entre o igarapé do Jandiá até o 

bairro Pedrinhas) e a variação da concentração desses poluentes exatamente no posto de 

captação de água da CAESA. A região estudada abrange os bairros do Perpetuo Socorro e 

Pedrinhas, com uma área de 1.408.100 m².  

No presente trabalho, a área de estudo foi ampliada do Canal do Jandiá até o igarapé 

denominado Paxicu no distrito de Fazendinha, e em áreas de ressaca habitadas por grande 

número de pessoas. Sendo demonstrada a presença de coliformes totais e de Escherichia coli 

e quantificados os índices de coliformes presentes, através da determinação do número mais 

provável.  

Também foi determinada a concentração dos metais: Alumínio, arsênio, chumbo, 

cobre, manganês e mercúrio no sedimento coletado ao longo da área de estudo. 

Com os parâmetros determinados de coliformes totais, Escherichia. coli e metais 

pesados, foi feita uma avaliação do impacto ambiental desses poluentes na orla fluvial e nas 

áreas de ressaca da cidade de Macapá. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar os índices de coliformes na água de córregos, esgotos e ressacas, e o teor da 

concentração de metais pesados no sedimento ao longo da orla fluvial da cidade de Macapá, 

AP em duas épocas do ano (período chuvoso maio e junho, e período de estiagem setembro e 

outubro). 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 ● Analisar as diferenças entre os resultados encontrados nos dois períodos estudados, 

levando em consideração os índices pluviométricos dos meses de coleta das amostras de água 

e sedimento.  

● Determinar o índice de coliformes totais e Escherichia coli na água dos córregos que 

cortam a cidade de Macapá AP., e nos esgotos que são lançados diretamente no rio 

Amazonas ao longo da orla da cidade de Macapá, AP. 

● Determinar o índice de coliformes totais e Escherichia coli na água das ressacas que 

alimentam os córregos da cidade de Macapá, AP. 

● Identificar as enterobactérias isoladas da água das ressacas, na tentativa de detectar 

bactérias patogênicas como as do gênero Salmonella.  

● Analisar o padrão de potabilidade das águas dos córregos levando em consideração 

o parâmetro Escherichia coli. 

● Determinar a concentração dos metais: Alumínio, arsênio, chumbo, cromo, cobre, 

manganês, mercúrio e níquel no sedimento coletado ao longo da área de estudo. 

● Avaliar a contaminação ambiental causada por coliformes fecais e metais pesados 

nas áreas da orla fluvial da cidade de Macapá, AP. 
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3 HIPÓTESES 

 

3.1 Hipótese nula: Não existe contaminação bacteriana e por metais pesados ao longo da orla 

fluvial da cidade de Macapá, AP. 

 

3.2 Hipótese afirmativa: Existe contaminação bacteriana e por metais pesados ao longo da 

orla fluvial da cidade de Macapá, AP. 
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4 REVISÃO DA LITERATURA 

 

4.1 Água 

 

A qualidade e a quantidade da água dependem da conservação de suas fontes naturais, 

pois os reservatórios artificiais ou naturais recebem através de afluentes alimentadores, os 

mais diversos detritos neles despejados (CAPOBIANCO, WHATELY 2002). 

Ao evaporar a água forma nuvens e precipita como chuva, constituindo as águas 

doces, das quais 77% está estocada nas calotas polares e ―icebergs‖ e apenas 23% no subsolo, 

lagos e cursos d’água (SALBU; STEINNES, 1995).  

Esquematicamente o Ciclo da água no planeta é representado na Figura 1. 

 

Figura 1 - Ciclo da água no planeta Terra, mostrando a dinâmica da água em toda a superfície 

terrestre. 

Fonte: Disponível em http://ga.water.usgs.gov/edu/watercycleportuguese.html. 

 

http://ga.water.usgs.gov/edu/watercycleportuguese.html
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São devolvidos aos sistemas fluviais, efluentes domésticos, industriais e resíduos 

agrícolas (fertilizantes e agrotóxicos), que contaminam a água e o sedimento, colocando em 

risco a sustentabilidade desses ambientes (WILLIAMS; MILLWARD, 1998). 

Segundo Gagnon, Saulnier (2003), o esgoto sanitário sem tratamento é um dos 

principais agentes poluidores dos sistemas aquáticos. 

O resultado final das atividades humanas é o impacto na estrutura física, química e 

biológica dos rios, lagos e represas, reduzindo o potencial desses sistemas em oferecer 

condições para usos múltiplos (LLOYD, 1992).   

No Brasil, os rios apresentam um grave nível de degradação que iniciou nos anos 50, 

com a intensificação do crescimento econômico, sem levar em conta os desequilíbrios de 

ordem social, econômica e ambiental (MEIO AMBIENTE, 1998).   

A situação da poluição hídrica tem se agravado no Brasil, considerando-se o aumento 

da poluição urbana e industrial, o uso inadequado do solo, a erosão, o desmatamento, a 

agricultura e a mineração (SOUZA et al., 2004).  

A contaminação dos sistemas aquáticos resulta do crescimento urbano, da expansão 

das atividades industriais nas proximidades dos corpos d’água e do crescimento da 

agricultura, com a utilização de fertilizantes e agrotóxicos (CHIFFOLEAU et al., 1994).  

O crescimento urbano e a alta densidade populacional exercem enorme impacto sobre 

a utilização dos recursos naturais, a saúde dos ecossistemas e a biodiversidade (FITZHUGH; 

RICHTER, 2004). 

A entrada de contaminantes dos efluentes municipais nos ecossistemas aquáticos pode 

causar toxicidade aguda e crônica aos organismos (GAGNÉ et al., 2002). 

As cidades dependem dos córregos e rios nos processos de assimilação e dispersão de 

esgotos, além do transporte destes para distâncias consideráveis (CALLENDER; RICE, 

2000).  

Apenas os sólidos em suspensão, nutrientes (nitrogênio e fósforo) e bactérias 

patogênicas são, em geral, alvos dos processos de tratamento de esgotos, resultando na 

remoção ineficiente de metais e outros produtos químicos (GAGNON; SAULNIER, 2003). 
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4.1.1 Bacias hidrográficas 

 

Conjunto de terras drenadas por um rio, seus afluentes e subafluentes. A bacia 

hidrográfica está associada à existência de nascentes, divisores de águas e características dos 

cursos de água, principais e secundários (PORTAL SÃO FRANCISCO, 2011) 

O Brasil é dividido em oito bacias hidrográficas: Amazonas, Tocantins, Atlântico 

Norte e Nordeste, São Francisco, Atlântico Leste, Paraná, Uruguai, Atlântico Sul e Sudeste 

(ANEEL - AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2012). 

 

 
Figura 2 - Bacias hidrográficas do Brasil  

Fonte: ANEEL, 2012 

 

4.1.2 Distribuição da água no Brasil 

A distribuição da água no Brasil não é uniforme e as regiões mais populosas e 

industrializadas apresentam menor disponibilidade de recursos hídricos. Esse é um dos fatores 
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que obriga o país a adotar um sistema nacional de recursos hídricos, com gestão integrada, 

tendo a bacia hidrográfica como unidade de gerenciamento (PORTAL SÃO FRANCISCO, 

2011) 

 

Figura 3 - Distribuição dos recursos hídricos no Brasil. 

Fonte: PORTAL SÃO FRANCISCO, 2011 

 

4.1.3 Qualidade da água e gerenciamento dos recursos hídricos no Brasil 

 

O MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA), através da SECRETARIA DE 

RECURSOS HÍDRICOS (SRH), é a entidade federal responsável pela elaboração e 

acompanhamento da Política Nacional de Recursos Hídricos. 

O SISTEMA NACIONAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 

(SINGREH) foi instituído pela Constituição Federal de 1988, em artigo 21 inciso XIX. E 

Regulamentado pela Lei nº 9.433/97, art. 30, que definiu a integração do Sistema em: 

• CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS (CNRH) 

• AGÊNCIA NACIONAL DAS ÁGUAS (ANA) 

• Conselhos dos Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal 
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• Comitês de Bacias Hidrográficas (CBH) 

• Agências de Água  

• Órgãos e entidades do serviço público federal, estaduais e municipais.  

O órgão máximo do SINGREH é o CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS 

HÍDRICOS (CNRH), conforme decreto 2.612 de 03 de junho de 1998, e tem a finalidade de 

arbitrar administrativamente os conflitos relacionados com os recursos hídricos, planejar, 

regular e controlar seu uso, além da preservação e recuperação (SRH, 2006). 

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA), órgão consultivo 

e deliberativo do SISTEMA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (SISNAMA), instituído 

pela Lei 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente e regulamentada 

pelo Decreto 99.274/90, estabeleceu as condições e padrões de qualidade das águas através da 

Resolução Nº357/2005 e classificou as águas nas seguintes categorias: 

Excelente: Quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada 

uma das cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver, no máximo, 250 

coliformes termotolerantes por 100 mL de água ou 1.250 coliformes totais por 100 mL 

de água; 

Muito boa: Quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada 

uma das cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver, no máximo, 500 

coliformes termotolerantes por 100 mL de água ou 2.500 coliformes totais por 100 mL 

de água; 

Satisfatória: Quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada 

uma das cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver, no máximo, 

1.000 coliformes termotolerantes por 100mL de água ou 5.000 coliformes totais por 

100mL de água; 

d) Imprópria: Quando ocorrer, no trecho considerado, qualquer uma das seguintes 

circunstâncias: 

1. Não enquadramento em nenhuma das categorias, por ter ultrapassado os índices 

bacteriológicos nela admitidos. 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legipesq.cfm?tipo=1&numero=6938&ano=1981&texto=
http://www.mma.gov.br/port/conama/legipesq.cfm?tipo=2&numero=99274&ano=1990&texto=
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2. Ocorrência, na região, de incidência relativamente elevada ou anormal de 

enfermidades transmissíveis por via hídrica a critério das autoridades sanitárias.  

3. Sinais de poluição por esgotos, perceptíveis pelo olfato ou visão. 

4. Recebimento irregular, intermitente ou esporádico, de esgotos por intermédio de 

valas, corpo d’água ou canalizações, inclusive galerias de águas pluviais mesmo que sejam de 

forma diluídas. 

5. Presença de resíduos ou despejo, sólidos ou líquidos, inclusive óleos, graxas e 

outras substâncias capazes de oferecer risco à saúde ou tornar desagradável a recreação. 

6. pH menor que 5 ou maior que 8,5. 

7. Presença, na água, de parasitas que afetam o homem ou a constatação da existência 

de seus hospedeiros intermediários infectados. 

8. Presença, nas águas doces, de moluscos transmissores de esquistossomose, caso em 

que os avisos de interdição ou alerta deverão mencionar especificamente este risco sanitário. 

9. Outros fatores que contra-indiquem, temporariamente ou permanentemente, o 

exercício da recreação e de contato primário. 

A portaria N.º 518, de 25 de março de 2004 do MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS) 

definiu água potável: Água para consumo humano cujos parâmetros microbiológicos, físicos, 

químicos e radioativos atendam ao padrão de potabilidade e que não ofereça riscos à saúde.  

Segundo essa mesma portaria a avaliação da qualidade de uma água deve ser feita de 

forma integrada, considerando-se o conjunto das informações de caráter físico, químico e 

biológico, considerando os seguintes parâmetros:  

► Grau de mineralização: obtido por meio da análise da condutividade, alcalinidade, 

dureza.  

►Poluição orgânica: Oxigênio dissolvido, DBO, DQO e amônio.  

►Presença de nutrientes: Nitrogênio e fósforo.  

►Presença de poluentes: Metais pesados, detergentes, pesticidas e compostos 

organossintéticos.  
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►Contaminação fecal: Bactérias coliformes.  

►Aspecto físico: Série de sólidos, cor e turbidez.  

►Padrão de circulação do corpo d’água: Temperatura e oxigênio dissolvido. 

Índices de qualidade da água 

A Resolução SMA-65 de 13 de agosto de 1998, criou o índice de qualidade de Águas 

Brutas para Fins de Abastecimento Público (IAP) e o Índice de Preservação da Vida Aquática 

(IVA).  

O IAP será o produto da ponderação dos resultados atuais do IQA (Índice de 

Qualidade de Águas) e do ISTO (Ìndice de Substâncias Tóxicas e Organolépticas). 

IQA: Temperarura, pH, OD, DBO, Coliformes termotolerantes, Nitrogênio total, 

Fósforo total, Resíduo total e Turbidez. 

ISTO: Substâncias tóxicas (Teste de mutagenicidade, potencial de formação de 

trihalometanos (THMPF), cádmio, chumbo, cromo, mercúrio e níquel) e parâmetros que 

afetam a qualidade organoléptica (fenóis, ferro, manganês, alumínio, cobre e zinco). 

IVA: Avalia a qualidade das águas para fins de proteção da fauna e flora, levando em 

consideração a presença e a concentração de contaminantes químicos tóxicos, seu efeito sobre 

organismos aquáticos (toxicidade), pH e OD (CETESB, 2004).  

IPMCA: Grupo de substâncias tóxicas (Cu, Zn, Pb, Cr, Hg, Ni, Cd, surfactantes e 

fenóis) e grupo de parâmetros essenciais (pH, OD e Toxicidade). 

IET: Transparência (Disco de Secchi), clorofila e fósforo total. 

A Resolução CONAMA nº 274, de 29 de novembro de 2000, criou o índice de 

Balneabilidade (IB) que avalia a qualidade dos corpos d’água para a recreação de contato 

primário, sendo utilizada tanto em praias litorâneas quanto em águas interiores. 

O Ìndice de Balneabilidade é baseado no monitoramento bacteriológico, com a 

finalidade de avaliar a qualidade da água para fins de recreação e contato primário.  

Art. 2º As águas doces, salobras e salinas destinadas à balneabilidade (recreação de contato 

primário) terão sua condição avaliada nas categorias própria e imprópria.  

http://pnqa.ana.gov.br/Publicao/Resolu%C3%A7%C3%A3o_Conama_274_Balneabilidade.pdf
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§ 1º As águas consideradas próprias poderão ser subdivididas nas seguintes categorias:  

a) Excelente: Quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada 

uma das cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver, no máximo, 250 

coliformes fecais ou 200 Escherichia coli ou 25 enterococos por l00 mililitros; 

b) Muito Boa: Quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada 

uma das cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver, no máximo, 500 

coliformes fecais ou 400 Escherichia coli ou 50 enterococos por 100 mililitros; 

c) Satisfatória: Quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada 

uma das cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver, no máximo 1.000 

coliformes fecais ou 800 Escherichia coli ou 100 enterococos por 100 mililitros. 

§ 3º Os padrões referentes aos enterococos aplicam-se, somente, às águas marinhas. 

§ 4º As águas serão consideradas impróprias quando no trecho avaliado, for verificada uma 

das seguintes ocorrências: 

Não atendimento aos critérios estabelecidos para as águas próprias; 

Valor obtido na última amostragem for superior a 2.500 coliformes fecais 

(termotolerantes) ou 2000 Escherichia coli ou 400 enterococos por 100 mililitros; 

Incidência elevada ou anormal, na região, de doenças transmissíveis por via hídrica; 

Presença de resíduos ou despejos, sólidos ou líquidos, inclusive esgotos sanitários, 

óleos, graxas e outras substâncias, capazes de oferecer riscos à saúde; 

pH < 6,0 ou > 9,0 (águas doces), à exceção das condições naturais; 

Floração de algas ou outros organismos, até que se comprove que não oferecem riscos 

à saúde humana; 

Outros fatores que contra-indiquem, temporária ou permanentemente, o exercício da 

recreação de contato primário. 

Com os resultados obtidos nos monitoramentos (semanal e mensal), a COMPANHIA 

AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (CETESB) desenvolveu um índice de 

Balneabilidade, que é uma síntese da qualidade das águas monitoradas ao longo do ano. 
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Em locais com monitoramento semanal o Índice de Balneabilidade é calculado a partir 

das classificações obtidas ao longo das 52 semanas do ano. Nos locais em que é realizado 

monitoramento mensal o índice é calculado a partir das densidades de Escherichia coli. 

As praias são classificadas em quatro categorias segundo o Índice de Balneabilidade 

(quadro 1). 

Quadro 1 Classificação das praias de acordo com o Ìndice de Balneabilidade 

 Condição das praias Qualificação 

Praias classificadas como excelentes em 100% do ano Ótima 

Praias classificadas como impróprias em porcentagem inferior a 50% do ano Regular 

Praias classificadas como impróprias em porcentagem de tempo igual ou superior a 50% do 

ano Má 

Fonte: CETESB (2009) 

Para os demais usos, não deverá ser excedido um limite de 200 coliformes 

termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais, de pelo menos seis amostras, coletadas 

durante o período de um ano, com freqüência bimestral.  

A Escherichia coli poderá ser determinada em substituição ao parâmetro 

coliformes termotolerantes, de acordo com limites estabelecidos pelo órgão ambiental 

competente. 

 

4.1.4 Águas das áreas de ressaca de Macapá 

 

Ressaca é uma expressão regional empregada para designar um ecossistema típico da 

zona costeira do Amapá. São áreas encaixadas em terrenos quaternários que se comportam 

como reservatórios naturais de água, caracterizando-se como um ecossistema complexo e 

distinto, sofrendo os efeitos da ação das marés, por meio de uma intricada rede de canais e 

igarapés e do ciclo sazonal das chuvas, (NERI, 2004). 

De acordo com a SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DO AMAPÁ 

(SEMA) ressacas são: Bacias de recepção, ricas em biodiversidade, configurando como fontes 

naturais hídricas, de composição florística e faunística variada, encravadas na formação 

barreira, apresentando solo com características evidentes, argila e areia no seu domínio, com 
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comunicação endógena e exógena pertencente à rede de drenagem da bacia do rio Amazonas, 

confluindo com o Oceano Atlântico (COELHO, 2006). 

O déficit habitacional de Macapá, em 2009, era de 25 mil residências, um número que 

explica o aumento das invasões ocorridas nas áreas de ressacas e outras áreas protegidas 

(JORNAL DO DIA, 2009).  

Segundo a SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE MACAPÁ 

(SEMAM), 98% das pessoas que ocupam as áreas de ressacas são migrantes (COHRE, 2006). 

O despejo de dejetos e de lixo nos lagos e canais de escoamento de água para o rio 

Amazonas além das fortes chuvas que causam inundações das áreas alagadas, tem provocado 

profundas alterações no regime hidrológico e na morfologia hidrográfica (LIMA, 1999).  

A qualidade da água do entorno das microbacias está sendo alterada rapidamente em 

comparação com os outros corpos d’água do estado, com a tendência aparente da deterioração 

da qualidade da água em termos de concentração de coliformes fecais, (CUNHA et al., 2003). 

Dessa forma, conclui-se que é previsível que o impacto na qualidade da água das 

ressacas seja negativo e medidas para a preservação desse importante recurso devem ser 

tomadas, (TAKIYAMA, 2003).   

Herondino (2011) promoveu o mapeamento completo das ressacas de Macapá e 

Santana, nesse trabalho o autor descreve todas as características das ressacas e suas 

comunicações com os cursos d’água que desembocam no Rio Amazonas.  

 

4.1.4.1 Legislação federal e estadual em relação às áreas de ressacas  

 

►Constituição do Estado do Amapá – Meio Ambiente  

A Constituição do Estado do Amapá promulgada em 20 de dezembro de 1991 e 

atualizada pelas Emendas Constitucionais de nºs. 035, de 21 de março de 2006 e 0036, de 08 

de agosto de 2006. Deu uma importância toda especial à questão do meio ambiente.  

►Lei Estadual nº 0835/2004 – Da ocupação urbana e reordenamento territorial 

nas áreas de ressacas.  
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Em 2004 foi instituída a Lei Estadual nº 0835, tratando da ocupação urbana, 

reordenamento territorial, uso econômico e gestão ambiental das áreas de ressacas localizadas 

no Estado do Amapá.  

  ►Lei Estadual nº 0455/1999, que dispõe sobre delimitação e tombamento das 

áreas de ressaca localizadas no Estado do Amapá.  

   A referida lei foi publicada em 1999, determinando a proteção das áreas de ressacas 

localizadas no Estado do Amapá, especialmente em Macapá.    

A Resolução do CONAMA nº 20 de junho de 1986 estabelece limites de vários 

parâmetros de qualidade de água de acordo com a classificação das águas baseada no uso  das 

mesmas. A Classe 2 é a mais adequada para as águas das ressacas e é descrita como Águas 

Doces.  

lll - Classe 2 - águas destinadas:   

a) Ao abastecimento doméstico, após tratamento convencional;   

b) À proteção das comunidades aquáticas;   

c) À recreação de contato primário (esqui aquático, natação e mergulho);   

d) À irrigação de hortaliças e plantas frutíferas;   

e) À criação natural e/ou intensiva (aquicultura) de espécies destinadas à alimentação humana. 

 

4.2 Papel dos microrganismos no ambiente aquático. 

 

O papel dos microrganismos no ambiente aquático está vinculado à transformação da 

matéria dentro do ciclo dos diversos elementos. Tais processos são realizados com o objetivo 

de fornecimento de energia para a sobrevivência dos microrganismos (SVS, 2006).  

De modo geral, os vírus, os cistos e os oocistos de protozoários e ovos de helmintos 

não se reproduzem na água, entretanto, algumas bactérias e mesmo algumas amebas podem se 

multiplicar, ainda que temporariamente, em condições favoráveis tais como: Disponibilidade 

de nutrientes, temperaturas adequadas, baixos teores de cloro residual na rede de distribuição, 
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etc., exemplos desses organismos são as amebas Naegleria fowleri e Acanthamoeba sp. que 

podem causar meningoencefalite amebiana e as bactérias patógenas oportunistas 

Pseudomonas aeruginosa e Aeromonas sp. (DHSS, 1982; OMS, 1995). 

―A identificação de organismos patogênicos na água é morosa, complexa e 

onerosa, por essas razões, tradicionalmente recorre-se à identificação dos 

organismos indicadores de contaminação, considerando que sua presença 

apontaria o contato com matéria de origem fecal (humana ou animal) e o 

risco potencial da presença de organismos patogênicos‖ (SVS, 2006). 

Segundo Cabelli (1982), OMS (1995), Um organismo indicador ―ideal‖ deveria 

preencher os seguintes requisitos:  

►Ser de origem exclusivamente fecal.  

►Apresentar maior resistência que os patogênicos aos efeitos adversos do meio 

ambiente e aos processos de tratamento.  

►Ocorrer em maior número que os patogênicos.  

►Ser de fácil identificação.  

►Não se reproduzir no meio ambiente.   

Segundo Cabelli (1978), deve-se trabalhar com o melhor indicador, que seria aquele 

que apresentasse a melhor correlação com os riscos de saúde associados à contaminação de 

um determinado ambiente, e o organismo mais aceito atualmente é a Escherichia. coli. 

Theodor Escherich (1855), isolou uma bactéria em fezes de crianças, a qual recebeu a 

denominação de Bacterium coli e mais tarde foi confirmada como habitante do trato intestinal 

de seres humanos e animais de sangue quente (HOFSTRA;  HUISIN’T VELD, 1988).  

Subseqüentes tentativas de diferenciar Bacterium coli de outras bactérias da família 

Enterobacteriaceae (JONES, 1988), entre estas, aquelas mais nitidamente associadas à 

contaminação de natureza fecal deram origem à subclassificação do grupo Coli-aerogenes, ou 

―coliformes‖, e à definição de sua composição pelos gêneros Escherichia, Klebsiella e 

Citrobacter (1956), posteriormente complementado pela inclusão do gênero Enterobacter 

(MÜLLER, MOSSEL, 1982; HOFSTRA, HUISIN’T VELD, 1988).  

No desenvolvimento do conceito de organismos indicadores de  contaminação e de sua 

aplicação na avaliação da qualidade sanitária de ambientes e de produtos de consumo 
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humano, por muito tempo prevaleceu o emprego da Escherichia coli.  Entretanto, a busca por 

agilidade e simplicidade deu lugar à utilização disseminada dos ―coliformes‖ e mais tarde, dos 

―coliformes fecais‖, diferenciados pelo teste de termotolerância introduzido por EIJKMAN 

ainda em 1904, (CABELLI, 1982; HOFSTRA, HUISIN’T VELD, 1988).  

As bactérias do grupo coliforme são definidas na Portaria no 518/2004 MS, como 

Coliformes totais: Bacilos gram-negativos, aeróbios ou anaeróbios facultativos, não 

formadores de esporos, fermentadores da glicose, oxidase negativos, reduzem nitrato a nitrito, 

capazes de desenvolver-se na presença de sais biliares ou agentes tensoativos, fermentam a 

lactose com produção de ácido, gás e aldeído a 35,0 ± 0,5° C em 24-48 horas e que podem 

apresentar atividade da enzima ß-galactosidase. Pertencem aos gêneros: Escherichia, 

Citrobacter, Klebsiella e Enterobacter e estão presentes no intestino humano e de animais de 

sangue quente, calcula-se que um ser humano adulto elimina de 50 a 400 bilhões dessas 

bactérias. Assim sendo, sua presença permite detectar a ocorrência de fezes na água em 

concentrações extremamente diluídas, dificilmente verificáveis pelos métodos químicos 

correntes. (disponível em WWW.educar.sc.usp.br/biologia/textos/m_a_txt9.html - acesso em 

19/08/11) 

A partir das definições anteriores, o grupo dos coliformes inclui bactérias não 

exclusivamente de origem fecal, podendo ocorrer naturalmente no solo, na água e em plantas. 

Em climas tropicais, os coliformes podem se multiplicar na água (OMS, 1995). 

De acordo com a Resolução 357, de 17 de março de 2005 do CONAMA coliformes 

termotolerantes são:  

►Bacilos gram-negativos, oxidase negativos, caracterizados pela atividade da enzima 

ß-galactosidase.  

►Podem crescer em meios contendo agentes tenso-ativos e fermentar a lactose nas 

temperaturas de 44 - 45ᵒ C, com produção de ácido, gás e aldeído.  

►Além de estarem presentes em fezes humanas e de animais homeotérmicos, ocorrem 

em solos, plantas ou outras matrizes ambientais que não tenham sido contaminados por 

material fecal e Escherichia coli.  

A classificação taxonômica mais recente revela que o grupo é mais heterogêneo. 

Compreende, por exemplo, espécies como Enterobacter cloacae e Citrobacter freundii, 

http://www.educar.sc.usp.br/biologia/textos/m_a_txt9.html�-%20acesso%20em%2019/08/11
http://www.educar.sc.usp.br/biologia/textos/m_a_txt9.html�-%20acesso%20em%2019/08/11
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encontradas tanto em fezes quanto em águas ricas em nutrientes, solos e matéria orgânica em 

decomposição; ou ainda espécies como Serratia fonticola, Rahnella aquatilis e Buttiauxella 

agrestis, raramente encontradas em fezes, porém capazes de multiplicar-se em águas tratadas 

de qualidade razoável (OMS, 1995). Algumas espécies são encontradas em águas ricas em 

matéria orgânica, efluentes industriais como a Klebsiella pneumoniae (BAGLEY; SEIDLER, 

1977) ou em material vegetal e solos em decomposição (DUNCAN; HAZELL, 1972). Além 

disso, principalmente em climas tropicais, mesmo que originalmente introduzidas na água por 

poluição fecal, podem adaptar-se ao meio aquático (LOPEZ TORREZ et al., 1987).  

Na avaliação da qualidade de águas naturais, os coliformes totais têm valor sanitário 

limitado. Sua aplicação restringe-se praticamente à avaliação da qualidade da água tratada, na 

qual sua presença pode indicar falhas no tratamento, uma possível contaminação após o 

tratamento ou ainda a presença de nutrientes em excesso, por exemplo, nos reservatórios ou 

nas redes de distribuição. Portanto, a utilização dos coliformes fecais na avaliação da 

qualidade de águas naturais, principalmente em países de clima tropical, também tem sido 

questionada e a tendência atual é de se referir ao grupo como coliformes termotolerantes 

(DHSS, 1982; OMS, 1995).  

―Apesar disso e com base no fato de que entre os cerca de, 10⁶ a 10⁸ 

coliformes fecais/100 mL, usualmente presentes nos esgotos sanitários, 

predomina a Escherichia coli, esta sim, uma bactéria de origem fecal, esses 

organismos ainda têm sido largamente utilizados como indicadores de 

poluição de águas naturais‖ (SVS, 2006). 

―A contaminação de seres humanos por esgotos sanitários pode ser causada 

por bactérias, vírus entéricos ou parasitas intestinais (protozoários e helmintos) 

presentes em grandes quantidades. A diversidade e a quantidade dos 

organismos patogênicos no esgoto dependem de vários fatores, dentre os quais 

a quantidade de indivíduos infectados na população e a densidade de 

organismos patogênicos nos excrementos desses indivíduos. Bactérias 

encontram-se presentes em maior quantidade do que outros organismos nos 

esgotos sanitários. Uma fração importante da população de bactérias 

presente no esgoto sanitário faz parte da microbiota do trato 

gastrointestinal dos seres humanos (ex.: Escherichia. coli, Klebsiella sp., 

Enterobacter sp.). Além das bactérias não patogênicas, oriundas do trato 

intestinal de humanos e animais, os esgotos sanitários também contêm 

bactérias patogênicas que causam doenças gastrointestinais em seres 

humanos, como febre tifóide, cólera, diarréia e disenteria (Ex: Salmonella 

sp. e Shigella sp.). Geralmente, são os organismos patogênicos mais 

sensíveis à ação de desinfetantes físicos e químicos‖ (SVS, 2006).  
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―É pouco provável que os ―coliformes fecais‖ se desenvolvam em sistemas 

de distribuição, a menos que exista abundância de nutrientes, que ocorra pós-

contaminação, que a temperatura da água tratada não seja inferior a 13° C e 

que não exista cloro residual livre (OMS, 1995) e, por isso, eles ainda 

guardam certa credibilidade como indicadores da qualidade da água tratada e 

distribuída‖ (SVS, 2006). 

A Resolução 357, de 17 de março de 2005 do CONAMA define Escherichia. coli 

como: Bactéria pertencente à família Enterobacteriaceae, caracterizada pela atividade da 

enzima ß -glicuronidase. Produz indol a partir do aminoácido triptofano. É a única espécie do 

grupo dos coliformes termotolerantes cujo habitat exclusivo é o intestino humano e de 

animais homeotérmicos, onde ocorre em densidades elevadas. A Escherichia coli distingue-se 

dos demais coliformes por possuir as enzimas ß-galactosidase e ß-glucoronidase; fermenta a 

lactose e o manitol com a produção de ácido e gás e produz indol a partir do triptofano a 44° - 

45° C em 24 horas; é oxidase negativa e não hidrolisa a uréia (DHSS, 1982; OMS, 1995).  

Algumas cepas crescem a 37° C, mas não a 44° - 45° C, outras não fermentam a lactose 

(cerca de 10%), ou são indol negativas (cerca de 3 - 5%) (DHSS, 1982; HOFSTRA, 

HUISIN’T VELD, 1988; OMS, 1995).  

Os testes convencionais para a determinação de coliformes fecais padronizados 

segundo o Standard Methods (APHA, 1995), utilizam a temperatura elevada 44,5 ± 0,2° C 

como critério de diferenciação. Anteriormente, justificava-se utilizar o teste da temperatura 

elevada para a diferenciação da porção fecal dos coliformes, pois a detecção da Escherichia. 

coli era demorada e complexa para exames de rotina. Atualmente, com o advento dos testes 

cromogênicos, a detecção e identificação da Escherichia coli tornou-se simples e acessível a 

todos os laboratórios de controle de qualidade da água, nestes testes, a Escherichia coli é 

detectada e identificada pela expressão da enzima ß-glucoronidase em meios de cultura com 

substratos definidos. Dados da literatura estimam que 15% dos testes positivos para 

Coliformes Termotolerantes são devidos a outros coliformes que não Escherichia coli, 

provenientes de diversas origens. Muitos destes resultados são devidos a espécies dos gêneros 

Klebsiella, Enterobacter e Citrobacter, de distribuição ambiental (solo, vegetais, e águas) 

(CAPLENAS, KANAREK, 1984; EDBERG et al. 1994). 

―A origem fecal da Escherichia coli é inquestionável e sua natureza ubíqua é 

pouco provável, o que valida seu papel mais preciso de organismo indicador 

de contaminação tanto em águas naturais quanto em tratadas. De acordo com 

os guias da Organização Mundial de Saúde, a ausência de Escherichia coli 

em uma contagem de coliformes totais ou termotolerantes significaria 



37 
 

adequabilidade de uma fonte de água para abastecimento‖ (CERQUEIRA et 

al. 1999). 

 

4.3 Sedimento 

 

O sedimento é todo material consolidado, constituído por partículas de diferentes 

tamanhos, formas e composição química, transportados pela água, ar ou gelo, distribuído ao 

longo de vales do sistema de drenagem e orientado a partir da interação constante e contínua 

dos processos de intemperismo e erosão, cujo processo de acumulação, reprocessamento e 

transferência dos constituintes se dá por precipitação através de processos químicos e 

biológicos nos rios, lagos e águas oceânicas, conferindo composição química diversificada 

aos diferentes sedimentos existentes nos ecossistemas aquáticos (MUDROCH, MACKNIGT, 

1991). 

 Os sedimentos são formados basicamente por (BOSTELMANN, 2006): 

• Água intersticial correspondente a 50% do volume do sedimento. 

• Material inorgânico resultante da erosão natural do material da crosta terrestre. 

• Material orgânico que representa pequeno volume, mas é importante pela fixação e 

biodisponibilidade de muitos contaminantes. 

• Material de origem antrópica. 

Processos biogeoquímicos e transformações biológicas, controlam o acúmulo e a 

redistribuição de espécies como fitoplancton, algas e peixes na biota aquática, caracterizando 

o sedimento como uma parte integrante do sistema natural (HUTCHINSON et al., 1943). 

Os sedimentos dos corpos d’água resultam da erosão ou desgaste das suas margens, ou 

de processos físicos, químicos e biológicos no ambiente aquático, que levam à deposição do 

sedimento na região de fundo desses corpos d’água (MANAHAN, 1994). 

As partículas do sedimento são de tamanho, forma e constituição diferentes, 

depositados nos cursos e reservatórios de água. Submetidos a processos biogeoquímicos 

controlam o acúmulo e a distribuição das espécies químicas (BEVILACQUA, 1996). 
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O sedimento também se origina de material orgânico proveniente de animais e plantas 

(CAMPAGNOLI, 1999). 

A erosão, Além de produzir sedimento prejudicial, também pode causar sérios danos 

nas terras agrícolas pela perda gradual da fertilidade dos solos. Os sedimentos erodidos destes 

locais vão formar depósitos indesejáveis em outras posições (CARVALHO, 2008).  

As atividades humanas que perturbam a terra podem levar a altos níveis de sedimentos 

que ingressam nos corpos de água durante as tempestades de chuva, devido ao escoamento 

das águas (TURBIDITY MEASUREMENTS, 2010) 

O estado peculiar de equilíbrio de partição que se estabelece entre os particulados 

suspensos da coluna d’água propriamente dita, sedimentos e biota, é afetado 

significativamente pelo regime físico-químico que controla a cinética de diferentes reações ou 

processos que acontecem no sistema, daí, resultar, a grande complexidade do supra citado 

compartimento. (MUDROCH, MACKNIGHT, 1991). 

Esses processos atuam sobre diversos tipos de rochas e seus produtos de 

intemperização (MOREIRA, BOAVENTURA, 2003). 

―Uma vez liberadas na água, as espécies contaminantes podem afetar a 

qualidade da mesma e ocorrer bioacumulação, que é o acúmulo da espécie 

contaminante no indivíduo através da absorção e eliminação simultâneas, e 

biomagnificação, que é o aumento da concentração da espécie contaminante 

nos tecidos dos organismos vivos na passagem de cada nível trófico da 

cadeia alimentar‖ (LIMA et al., 2001). 

Assim, a ingestão de sedimento contaminado pelos organismos que vivem nos 

sedimentos é, possivelmente, uma rota de exposição desses organismos aos poluentes 

(CHAPMAN et al., 2002). 

Com o acelerado crescimento das áreas urbanas, desmatamento desordenado, avanço 

das fronteiras agrícolas e a implantação sem os devidos cuidados de obras de infra-estrutura, 

sérios e numerosos problemas erosivos, com produção significativa de sedimentos, vêm 

ocorrendo no país. Para solucioná-los ou mitigá-los é necessária a realização de pesquisas de 

técnicas alternativas, uma vez que a maioria das que são atualmente utilizadas, ou são de 

custos elevados (barramentos convencionais), ou geram outros danos ambientais (reaterro 

com importação de solo) (CARVALHO et al.,2006).  
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―A gestão estratégica dos recursos hídricos em qualquer país exige uma série 

de instrumentos relacionados com legislação, instituições, participação da 

sociedade civil, formação de recursos humanos e estabelecimento de uma 

base eficiente de dados hidrológicos, sedimentométricos, hidrogeológicos e 

de qualidade das águas‖ (CARVALHO, 2008). 

 

4.3.1 Papel do sedimento no diagnóstico ambiental 

 

 O sedimento pode ser usado para detectar a presença de contaminantes insolúveis. E 

pode ser fonte de contaminação por metais pesados, não permanentemente fixados e 

ressolubilizados na água por mudanças nas condições ambientais. (BEVILACQUA, 1996). 

As propriedades de acúmulo e redisposição de espécies no sedimento, o qualifica 

como extremamente importante em estudos de impacto ambiental, por registrarem mais 

permanentemente os efeitos da contaminação, podendo, dependendo das características físicas 

e químicas do ambiente, seus contaminantes e nutrientes serem disponibilizados para a coluna 

d’água (BEVILACQUA, 1996). 

O sedimento de ambientes aquáticos pode ser usado no estudo da poluição indicando a 

presença de metais pesados, e os perfis dos mesmos, permitindo o levantamento histórico da 

ação antrópica no local de estudo. (FAVARO et al, 2001). 

Portanto, mesmo estando dentro das normas legais de lançamentos, os efluentes 

podem estar degradando as inter-relações biológicas, extinguindo espécies e gerando 

problemas de qualidade de vida para as populações que utilizam aquele recurso (BUSS et al., 

2003). 

A partir da década 70, com os resultados obtidos em estudos com águas e sedimentos 

mostrando que poluentes, como os metais pesados, são removidos da água e depositados nos 

sedimentos mudou-se a idéia de que os resíduos descartados seriam carreados para o oceano e 

nele dispersos. Os sedimentos, portanto, é o destino final dos metais traços e quando 

comparados com água e ar, constituem o compartimento de maior concentração de metais 

(ACEVEDO-FIGUEROA et al., 2006). 
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A caracterização química deve determinar as concentrações de poluentes no 

sedimento, na fração total (partículas < 2mm) (CONAMA 2003), a classificação 

granulométrica do sedimento foi definida pelo CONAMA e consta da tabela 1. 

Tabela 1 Classificação granulométrica do sedimento (CONAMA 2003) 

CLASSIFICAÇÃO Phi ( Φ ) (mm) 

Areia muito grossa -1 a 0 2 a 1 

Areia grossa 0 a 1 1 a 0,5 

Areia Média 1 a 2 0,5 a 0,25 

Areia fina 2 a 3 0,25 a 0,125 

Areia muito fina  3 a 4 0,125 a 0,062 

Silte 4 a 8 0,062 a 0,00394 

Argila  8 a 12 0,00394 a 0,0002 
Fonte: CONAMA, 2003 

Quando contaminados, os sedimentos podem se tornar uma fonte de metais pesados, 

mesmo muito tempo depois da redução ou eliminação das fontes ativas de poluição (LIMA et 

al., 2001). 

Estudos realizados no Canadá mostraram que a quantidade de metais nos efluentes 

municipais é, geralmente, maior do que a de produtos orgânicos (GAGNON, SAULNIER, 

2003). 

Segundo Zwolsman et al. (1996) há três razões principais para se estudar a 

distribuição de metais traços em sedimentos: 

1. Parte considerável de metais traços acumulados nos sedimentos ocorre em formas 

instáveis, o que os tornam disponíveis para incorporação à fauna bentônica. 

2. Os sedimentos podem se tornar fontes de metais traços se o equilíbrio sedimento 

superficial – coluna d’água for quebrado. 

3. Os sedimentos registram de forma permanente os efeitos da poluição, de tal forma, 

que os dados de metais traços no sedimento podem ser usados para descobrir a história 

de poluição de um sistema aquático.  

É reconhecido que a interação dos metais com os sedimentos é determinada, 

principalmente, pelo tamanho das partículas e o substrato geoquímico, principais fatores que 

controlam os processos de adsorção e retenção (HOROWITZ, 1991). 
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Também é reconhecido que os metais ligados à fração fina têm uma disponibilidade 

biológica potencialmente maior do que aqueles ligados às frações mais grossas do sedimento 

(BRAYAN, LANGSTON, 1992). 

A avaliação da extensão da contaminação dos sedimentos por metais é relativamente 

difícil, porque, geralmente, os metais provenientes de fontes naturais e antropogênicas 

acumulam juntos na fração fina do sedimento (LORING, RANTALA, 1992).  

A concentração de metais pesados na coluna d’água pode ser relativamente baixa, mas 

a longo prazo pode aumentar a concentração nos sedimentos como resultado do acúmulo de 

poluentes (BONAI et al., 2009).  

O acúmulo de metais a partir da água sobrejacente depende de uma série de fatores 

ambientais externos: pH, força iônica, tipo e concentração de ligantes orgânicos e inorgânicos 

e da superfície disponível para adsorção (DAVIES et al., 2006; BONAI et al., 2009).  

Uma vez descarregados nas águas costeiras e estuarinas os metais pesados associam-se 

a partículas e são incluídos na parte inferior dos sedimentos (BALKIS, CAGATAY, 2001).  

Entre os diferentes substratos geoquímicos que compõem os sedimentos, os mais 

importantes são aqueles que detêm a capacidade de reter e concentrar elementos traços. Esta 

capacidade está diretamente relacionada à alta superfície específica e alta capacidade de troca 

catiônica desses substratos. Contudo, a característica fundamental é que eles são 

termodinamicamente instáveis, sendo constituídos por substâncias amorfas ou pouco 

cristalinas (LIMA et al., 2001). 

Entre esses substratos destacam-se os compostos argilominerais, óxidos e hidróxidos 

de Fe, Mn e Al, substâncias húmicas e colóides (LICHT, 2001). 

―Os metais pesados podem estar em diferentes formas, ou modos de 

ligações, nos sedimentos: Precipitação como hidróxidos, sulfetos, carbonatos 

ou outros minerais; absorção por hidróxidos e óxidos de ferro, manganês e 

alumínio ou co-precipitar com eles e formar complexos orgânicos e 

inorgânicos‖ (MARENGO et al., 2006). 

Quantidades consideráveis de metais podem ser co-precipitadas, oclusas ou adsorvidas 

aos óxidos hidratados ou sesquióxidos de ferro, manganês e alumínio. Durante a sua 

precipitação, os óxidos hidratados podem incorporar, por co-precipitação ou adsorção, íons ou 

moléculas com as quais entram em contato. Por exemplo, os íons de Cu
2+

 e Zn
2+

, que são 
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muito móveis, tendem a se concentrar nos precipitados de ferro e manganês. Os óxidos de 

ferro e manganês têm uma capacidade de sorção (incorporação não estequiométrica) mais 

elevada que os de alumínio e silício, dissolvendo-se à medida que o potencial redox decresce 

e reprecipitando à medida que o sistema se torna mais oxigenado. Essas dissoluções e 

precipitações alternadas tendem a manter esses óxidos em um estado amorfo ou com baixo 

grau de cristalinidade, apesar de extremamente ativos. Esse baixo grau de cristalinidade 

facilita a sorção de íons estranhos nos óxidos‖ (LICHT, 2001). 

Para solucionar o problema da determinação da concentração natural, muitos 

pesquisadores têm usado um core do sedimento, onde se obtém a amostra do sedimento a 

várias profundidades e a partir da análise de cada fração se estabelece o intervalo normal do 

nível de background ou concentração natural (PASSOS, 2005). Também tem sido usada a 

normalização geoquímica para se avaliar o aumento da concentração natural de metais nos 

sedimentos (SUMMERS et al., 1996; ALOUPI, ANGELIDIS, 2001). 

Assim, a toxicidade de um poluente é determinada pela sua forma de ligação no 

sedimento e não somente pela sua taxa de acumulação, pois apenas uma fração do conteúdo 

total de metais é móvel ou biologicamente disponível. Portanto, é possível o sedimento estar 

enriquecido por um metal (com concentração maior que a natural) e não apresentar efeito 

tóxico, pelo fato dos metais estarem ligados a fases dos sedimentos que os tornam 

relativamente imóveis ou não disponíveis (BEVILACQUA, 1996). 

O metal contido em um compartimento subcelular de um organismo é prontamente 

disponível aos predadores (SEEBAUGH et al., 2005).  

Estudos de interações tróficas e distúrbios ecológicos podem fornecer uma base 

teórica para a ecotoxicologia aquática e aumentar a relevância ecológica na avaliação de 

riscos ambientais provenientes de produtos químicos, (SCHMITT-JANSEN et al.,2008).  

Os metais, em depósitos de sedimentos recentes, geralmente são divididos em duas 

categorias de acordo com a sua origem predominante: Litogênico, referida simplesmente 

como geoquímica (Zircônio, Rubídio, Estrôncio) e antropogênico, oriundos de atividades 

humanas (Cromo, cobalto, cobre, cádmio, chumbo, níquel, mercúrio). O grau de 

contaminação química do sedimento, segundo o Canadian Council of Minister of the 

Enviroment (CCME, 2001) (BOSTELMANN, 2006). 
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Tabela 2 Valores-guias de metais estabelecidos pelo CCME 

Metal TEL mg.Kg¯¹ PEL mg.Kg¯¹ Metal TEL mg.Kg¯¹ PEL mg.Kg¯¹ 

Arsênio 5,9 17 Cromo 37,3 90 

Cádmio 0,6 3,5 Mercúrio 0,17 0,486 

Chumbo 35 91,3 Níquel* 18,0* 35,9* 

Cobre 35,7 197 Zinco 123 315 

*Critério do Enviroment Canada (1995), valores adotados pela Resolução 344/2004 do CONAMA 

para classificação do material a ser dragado do sedimento de águas doces.  

TEL (Threshold Effect Level) representa a concentração abaixo da qual raramente são esperados 

efeitos adversos para os organismos.  

PEL (Probable Effect Level) representa a concentração acima da qual é frequentemente esperado o 

citado efeito adverso. 

 

4.3.2 Essencialidade e toxidade dos metais em estudo 

 

4.3.2.1 Arsênio 

 

O arsênio é um metalóide sólido, cristalino, acinzentado, com as valências químicas de 

3ˉ, 0, 3+ e 5+, cuja forma química predominante na água depende essencialmente do pH e do 

potencial redox do meio. De acordo com VON SPERLING (2002), sua toxicidade é maior em 

águas brandas com pH ácido e em águas cuja temperatura é elevada. Segundo a 

ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (EPA, 2000), a toxicidade das diversas 

espécies de arsênio decresce na seguinte ordem: compostos de As3+ inorgânico > compostos 

de As5+ inorgânico > compostos de As3+ orgânico > compostos de As5+ orgânico, sendo o 

As3+ inorgânico cerca de 60 vezes mais tóxico que o As5+ inorgânico, (MABUCHI et.al. 

1979). 

O arsênio é um elemento raro com ciclo rápido através dos sistemas água terra e ar. É 

encontrado nas concentrações médias de dois a cinco mgKgˉ¹, principalmente na forma de 

sulfitos e óxidos (USEPA, 1992).  

Efeitos agudos e subagudos de arsênio inorgânico podem envolver vários órgãos dos 

sistemas: Cardiovascular, respiratório, gastrointestinal, nervoso e pele, baixos níveis de 

ingestão por longos períodos levam a quadros de intoxicação aguda. (CETESB, 2004)    
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De acordo com a ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS), a via mais 

comum de exposição humana ao arsênio é o consumo de água contaminada. O elemento é 

comumente usado na fabricação de ligas metálicas, pigmentos, vidros e pesticidas, (VON 

SPERLING, 2002). Estudos ambientais relacionados à exposição ao arsênio, têm verificado 

que a contaminação de águas superficiais e subterrâneas pelo elemento, deriva principalmente 

das atividades de mineração, sendo as pilhas de rejeitos as principais fontes de liberação desse 

elemento químico no meio ambiente, (VON EHRESTEIN, 2006; WILLIAMS, 2001; 

SMEDLEY et. al., 2003; KO et. al., 2003). 

Em nível molecular, há evidências que o As proporciona efeitos prejudiciais à saúde 

humana devido a diversos fatores: Pode interromper a expressão de diversos genes 

(particularmente os envolvidos nas vias de transdução de sinal), prejudicar o processo de 

divisão celular, (ALBERNATLY et. al., 1999), provocar disfunções imunológicas, e inibir os 

mecanismos de reparo do DNA, (ANDREW et. al., 2006).  

Em função dessas citações, um grande número de estudos revela uma forte associação 

entre a exposição ao elemento e os seus múltiplos efeitos na saúde humana. Indivíduos 

sujeitos à exposição crônica ao arsênio (média de 10 a 20 anos) podem desenvolver várias 

formas de câncer: Câncer de pele, pulmão, próstata, bexiga, rins e fígado, e graves patologias: 

Cutâneas, gastro-intestinais, cardiovasculares, hematológicas, pulmonares, neurológicas, 

endocrinológicas e reprodutivas (WHO, 2001). Além disto, estudos recentes como os 

desenvolvidos por Milton  et al. (2005); Kwok et al. (2006) e Von Ehrenstein et al. (2006) 

demonstram ainda os efeitos adversos do elemento no crescimento e desenvolvimento fetal. 

De acordo com Sakuma (2004), a exposição crônica ao arsênio inorgânico pode estar 

relacionada principalmente à ingestão de alimentos contaminados de forma inadvertida ou 

ingestão de água contaminada por ação geológica natural ou por ação industrial. Na natureza 

o elemento é usualmente encontrado em minérios de ouro, prata, cobalto, níquel, chumbo, 

cobre, manganês e antimônio, existindo mais de 200 espécies minerais cujo componente 

principal é o As. O mineral mais comum é a arsenopirita (FeAsS). 

De acordo com o NATIONAL RESEARCH COUNCIL (NRC, 2000), a intoxicação 

crônica por arsênio pode ainda causar anemia, leucopenia. Trombocitopenia, sendo essas 

alterações responsáveis por milhares de mortes no mundo, além disto, o NRC destaca a alta 

prevalência de diabetes melitus em populações expostas ao arsênio, o que parece indicar um 

efeito em nível endocrinológico fundamentado na inibição da enzima piruvato desidrogenase 
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e seu conseqüente efeito no metabolismo normal de carboidratos, o que levaria à intolerância 

à glicose, já observada em estudos experimentais. 

Lee et al. (2005) demonstraram que em uma população exposta à solos e águas 

contaminadas por arsênio, o risco de câncer aumentou em mais de dez vezes, quando 

comparado a uma população  não exposta ao elemento.  

Andrés (2005) propõe que os mecanismos que explicariam o surgimento de neoplasias 

em populações expostas ao arsênio, estariam relacionados justamente às disfunções imunes 

observadas nos modelos animais expostos ao elemento.  

Abbas et al. (2008) afirmam que, defeitos nas respostas imunes podem ser 

responsáveis por falhas na prevenção do crescimento tumoral. Os autores alertam para o fato 

de que há inúmeras razões para a imunidade antitumoral não conseguir erradicar as células 

transformadas e destacam que a exposição crônica ao arsênio pode ser uma delas. 

 

4.3.2.2 Chumbo 

 

O chumbo é um elemento do grupo IV B, e suas formas estáveis são Pb²+ e Pb⁴+. 

Ocorre na crosta terrestre em uma concentração aproximada de 16 mgKgˉ¹ em vários 

minerais, cujo mais importante é a galena (PbS). É conhecido há mais de 5.000 anos, sua 

toxicidade já era referida por gregos e árabes desde tempos antes de Cristo. Em ambientes 

aquáticos, com pH acima de 6.0, ocorre formação de PbOH. No sedimento, a adsorção de Pb 

ocorre principalmente devido o seu conteúdo orgânico e o tamanho das partículas. Em casos 

de poluição extrema o chumbo se acumula nos peixes e em outros organismos (MOORE, 

RAMAMOORTHY, 1984). 

O fato de ser acumulativo, a administração cotidiana de 1 mg de chumbo é suficiente 

para determinar a intoxicação (FATMA, 1981). A exposição de pessoas ao chumbo, 

principalmente trabalhadores nas indústrias que utilizam esse metal como matéria prima: 

Fabricação de baterias, munição, antioxidante na gasolina, preservação de madeiras, 

metalurgia, materiais de construção, plásticos, tintas, brinquedos, canos, indústria petrolífera, 

óleos lubrificantes, etc. (MAHAN, 1995), leva ao acumulo desse metal no organismo, 

causando uma doença conhecida como Saturnismo, caracterizada por dores abdominais 
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severas, úlceras orais, constipação, parestesias de mãos e pés e a sensação de gosto metálico. 

Outras alterações incluem anemia em conseqüência de porfiria secundária e inibição da 

medula óssea, disfunção renal, hepatite e encefalopatia com alterações de comportamento, 

redução no QI.  

  

4.3.2.3 Cobre  

 

O Cobre ocorre como os minérios cuprita (CuO), pirita (FeSCuS) e malaquita 

(Cu2CO3(OH)). Os mais importantes minérios de cobre são os óxidos, sulfetos e carbonatos. 

O cobre pode ser encontrado nos estados de oxidação +1, +2, +3 (MAHAN, 1995). 

Elemento cuja concentração é elevada em sedimentos devido a sua grande capacidade 

de ligação com argila, óxidos de ferro, óxidos de manganês, tem muita afinidade por ligantes 

solúveis orgânicos e por isso tem sua mobilidade aumentada (U. S. EPA, 1992). 

O cobre pode ser acumulado em fitoplancton, moluscos e peixes, é tóxico a partir de 

0,1 mg.Lˉ¹ e letal quando superior a 3,0 mg.Lˉ¹. É tanto mais tóxico quanto menor for a 

alcalinidade (FATMA, 1981). 

Para a AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION (AWWA, 1964), a principal 

fonte de cobre para os seres humanos são os alimentos, uma pessoa pode ingerir até 2x10⁴ 

µg/dia sem apresentar sintomas que passam a aparecer após ingestão acima de 10⁵ µg/dia. 

Há poucos casos de efeitos agudos, quando ocorrem são: Queimação gástrica, náuseas, 

vômitos, diarréias, lesões do trato intestinal (CETESB, 2004). 

 

4.3.2.4 Cromo 

 

A química do cromo no solo é bastante complexa e baseia-se nos estados de oxidação 

em que pode ocorrer (+3 e +6) e que afetam a sua solubilidade e reatividade. O cromo +3 

(Cr3+) é a forma estável encontrada no meio ambiente, e é considerada essencial para 

algumas funções biológicas. O cromo +6 (Cr6+) presente nos cromatos tem fortes 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Constipa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parestesia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porfiria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Medula_%C3%B3ssea
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hepatite
http://pt.wikipedia.org/wiki/Encefalopatia
http://pt.wikipedia.org/wiki/QI
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propriedades oxidantes, é tóxico para as plantas e animais, embora a ocorrência não seja 

comum no meio ambiente (PAIS E BENTON, 1997). O teor de cromo nos solos em geral está 

entre 5 a 10³ mgKgˉ¹, com uma média de 65 mgKgˉ¹ em alguns tipos de solos. A maior parte 

de cromo total não é disponível, pois está presente nos compostos insolúveis (óxidos 

combinados de ferro e alumínio) ou fortemente fixados pela argila e pela matéria orgânica 

(PAIS, BENTON, 1997).  

O cromo imobiliza-se no solo, o que favorece seu acúmulo (LIMA et al., 1998). 

 

4.3.2.5 Manganês 

 

Pertence ao grupo VII B, reage de maneira semelhante ao ferro, precipitando como 

MnCO3, MnS e Mn(OH)2 e solubiliza-se como Mn(HCO3)2. A diferença é que o MnS não é 

tão solúvel quanto o FeS (ESTEVES, 1988)  

―Muito embora esse elemento não apresente inconvenientes à saúde nas 

concentrações normalmente encontradas nas águas naturais, ele pode provocar 

problemas de ordem estética (manchas em roupas ou em vasos sanitários) ou 

prejudicar determinados usos industriais da água. Dessa forma, o padrão de 

potabilidade das águas determina valores máximos de 0,1 mg.Lˉ¹ para o 

manganês. Deve ser destacado que as águas de muitas regiões brasileiras, 

como é o caso de Minas Gerais, em função das características geoquímicas das 

bacias de drenagem, apresentam naturalmente teores elevados de manganês, 

que podem até mesmo superar os limites fixados pelo padrão de potabilidade. 

Altas concentrações desse elemento são também encontradas em situações de 

ausência de oxigênio dissolvido, como, por exemplo, em águas subterrâneas 

ou nas camadas mais profundas dos lagos. Em condições de anaerobiose, o 

manganês apresenta-se em sua forma solúvel (Mn²+), voltando a precipitar 

quando em contato com o oxigênio (Mn⁴+)‖ (SVS, 2006). 

O manganês está presente em águas superficiais naturais em quantidade de 0,2 mg.Lˉ¹ 

ou menos, seu uso é na indústria do aço, ligas metálicas, baterias, indústria química de tintas, 

vernizes, fogos de artifício, fertilizantes (CETESB, 2004). 

 

 

 



48 
 

4.3.2.6 Mercúrio 

 

O mercúrio (Hg) é um elemento químico do grupo IIb (Metais de transição), 

conhecido desde as antigas civilizações chinesa e indiana, é o único elemento químico 

metálico que permanece líquido em temperatura ambiente, possui número atômico 80 e 

congela a – 38,87º C, entra em ebulição a 356,9º C. Este elemento químico é sem dúvida entre 

todos os metais pesados contaminantes do ambiente o que mais problemas acarreta, não só 

pela sua condição de metal líquido à temperatura ambiente, como pelos graves problemas de 

saúde que causa. Seu uso indiscriminado nas áreas de extração de ouro tem sido uma grande 

preocupação das autoridades governamentais. O consumo de peixes contaminados com 

mercúrio pelas populações ribeirinhas representa a principal fonte de contaminação humana, 

fazendo com que o mercúrio se acumule no organismo e produza seus efeitos tóxicos 

caracterizados por: Náuseas, vômitos, dores abdominais, diarréia, problemas ósseos e morte, 

além de afetar as funções psicomotoras e psicológicas (CETESB, 2004). 

 

4.3.2.7 Níquel 

 

O níquel ocorre naturalmente em vários tipos de solos e rochas, podendo ter alta 

mobilidade dentro do perfil do solo (OMS, 1998).  

Está distribuído entre a matéria orgânica como óxido amorfo e a fração argila 

dependendo do tipo de solo (KABATA-PENDIAS, PENDIAS, 1997).  

Geralmente, a solubilidade do níquel no solo é inversamente relacionada ao pH. Os 

hidróxidos de níquel existentes em pH > 6,7 são predominantemente insolúveis. Em solos 

tratados com cal, portanto solos alcalinos, pode ocorrer uma redução da disponibilidade do 

níquel. Alto conteúdo de níquel observado em solos, geralmente é proveniente de atividades 

humanas. A concentração de níquel aumenta com a profundidade indicando alta mobilidade 

(IPCS, 1997; PAIS, BENTON, 1997).  
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O conteúdo total de níquel no solo segundo Pais e Benton ,1997, é de 1 a 200 mg.kgˉ¹, 

com um valor médio de 20 mg.kgˉ¹. Solos de todas partes do mundo contêm uma 

concentração de níquel dentro de uma faixa que varia entre 0,2 – 450 mg.kgˉ¹ (IPCS, 1997). 

 

4.3.2.8 Zinco 

 

Elemento químico de número atômico 30, peso atômico 65,37, ponto de fusão 419,5º 

C. Encontra-se naturalmente no ar, água e solo, é continuamente mobilizado e transportado no 

meio ambiente, como resultado de processos naturais de erosão, incêndios de florestas, 

erupções vulcânicas e atividades biológicas. È altamente reativo e se combina facilmente com 

outros elementos para formar compostos insolúveis que não são biodisponíveis. A 

biodisponibilidade do zinco e não os níveis totais de concentração é que tem significado 

ecológico e depende das propriedades físicas e químicas do meio ambiente e dos processos 

biológicos, O corpo humano adulto contêm cerca de 2 a 3 gramas de zinco, a injestão diária 

recomendada é de 12 mg/dia para mulheres, 15 mg/dia para homens e 7 a 11 mg/dia para 

crianças. Nas plantas e outros animais a deficiência de zinco afeta os estágios de reprodução, 

crescimento e proliferação de tecidos, disponível em http://www.icz.org.br/zinco-meio-

ambiente.php (Acessado em 08/12/2011). 

O desgaste de sistemas galvanizados é a principal fonte de aumento da concentração 

de zinco em óleos lubrificantes usados.  O zinco é adicionado ao óleo lubrificante na forma de 

dialquilditiofosfato de zinco (ZnDDP) como aditivo multifuncional, desempenhando as 

funções antioxidante, inibidor da corrosão, antidesgastante e detergente a extrema-pressão 

(EVA LÚCIA, et. al. 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icz.org.br/zinco-meio-ambiente.php
http://www.icz.org.br/zinco-meio-ambiente.php
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1 Área de estudo 

 

5.1.1 Descrição da área de estudo 

 

A área de estudo desta pesquisa fica localizada no município de Macapá estado do 

Amapá, na Região Norte, o Estado do Amapá, sofre influência direta do rio Amazonas, um 

dos maiores do mundo, tanto por sua extensão (6.400 km) quanto pelo volume de água (190.000 

m³.sˉ¹), além disso, o Estado do Amapá é banhado pelo Oceano Atlântico em toda a sua costa 

leste, formando a Zona Costeira do Amapá, dentro da Zona Costeira Amazônica, que 

representa cerca de 35% da costa do Pais, estendendo-se por mais de 2.500 km, desde a foz do 

Rio Oiapoque, até a Baia de São Marcos, no Maranhão. Nesta região estão localizados cerca 

de 85% dos manguezais do Pais. 

 

Figura 4 - Mapa do Estado do Amapá mostrando em destaque o município de Macapá.  

Fonte: IBGE. 
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Desde a foz do rio Oiapoque até a foz do rio Jari estende-se a zona costeira do Amapá, 

dividindo-se em dois setores:  

Setor Costeiro Oceânico ou Atlântico com direção NW-SE, localizado entre a foz dos 

rios Oiapoque e Araguari, extensão aproximada de 400 km, apresenta uma costa baixa, 

largura variando de 10 a 120 km, mais ou menos retilínea, com poucas reentrâncias; 

Setor Costeiro Estuarino ou Amazônico com direção NE-SW, localiza-se entre a foz 

dos rios Araguari e Jarí, extensão aproximada de 350 km, apresenta uma costa plana e 

muito baixa, largura variando de 5 a 100 km, formando um extenso estuário com cerca de 

320 km e que é marcado pela presença uma extensa área de manguezal. 

 

Figura 5 - Mapa do estado do Amapá e a localização da cidade de Macapá à margem do rio Amazonas 

Fonte: (mapas-brasil.com, acessado em 10/03/2012) 
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Figura 6 - Estuário do Rio Amazonas, mostrando a descarga de sedimento ao longo da costa do 

Amapá.  

Fonte: TERRA METRICA, 2006 

 

5.1.2 Caracterização geomorfológica da área de estudo 

 

Cinco unidades morfoestruturais ocorrem no Estado do Amapá (BOAVENTURA, 

NARITA, 1974): 

● Planaltos Residuais do Amapá 

● Planalto Rebaixado da Amazônia 

● Colinas do Amapá 

● Depressão Periférica do Norte do Para 

● Planície flúvio - marinha Macapá/Oiapoque, é nesta planície que situa-se a área de 

estudo, corresponde à área ocupada pela ZCA no trecho Macapá - foz do rio Oiapoque; 

constitui-se de sedimentos arenosos, siltosos, argilosos e vasas. Segundo Faria Jr. et al. (1990) 

a costa do Amapá é do tipo progradacional nos Cabos Cassiporé e Orange, ao passo que o 
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setor compreendido entre o Cabo Norte e o sul do Cabo Cassiporé está submetido a fortes 

processos erosionais. 

 

5.1.3 Caracterização climática 

 

Região equatorial, o clima é quente e úmido, apresenta duas estações bem distintas de 

precipitação: Estação seca de setembro a novembro (com precipitação em torno de 50 

mm/mês) e Estação chuvosa de fevereiro a maio com precipitações maiores que 250 mm. 

Umidade relativa do ar variando de 80 a 90 %. A precipitação pluviométrica anual da ZCA 

varia de 2.750 a 3.500 mm anuais. As temperaturas médias anuais variam entre 26° e 27°C. 

As temperaturas mais elevadas ocorrem entre os meses de setembro e novembro, e as menores 

entre janeiro e março. 

 

5.1.4 Parâmetros oceanográficos 

 

► Descarga hídrica do rio Amazonas: Observa-se uma variação sazonal alcançando 

um máximo em maio (220.000 m3/s) e um mínimo em novembro (100.000 m3/s) descarga 

média do Rio Amazonas= 180.000 m3/s= 16% da descarga total de água doce nos oceanos do 

mundo. 

► Descarga sólida do Rio Amazonas: O suprimento de material em suspensão do rio 

Amazonas é de 1,1 a 1,3 x 10⁹ ton/ano, o fluxo de material dissolvido está avaliado em 2 a 3 x 10⁸ 

ton/ano,  7 a 9% desse total vão para o oceano, cerca de 50% (6,1 a 6,5 x 10⁸ ton/ano) da carga de 

sedimentos é depositada junto a foz do rio Amazonas, o sedimento do estuário é constituído de: Areia, 

argila, matéria orgânica, e resíduos urbanos.  
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5.1.5 Município de Macapá 

 

De acordo com o livro O Amapá em perspectiva: O município de Macapá pertence ao 

estado do Amapá, foi criado pelo Decreto lei Nº 6550, de 31 de maio de 1944, possui uma 

área de 6.533 km², localiza-se na região Sudeste do Estado, estendendo-se, da margem 

esquerda do Rio Amazonas entre os rios Pedreira e Matapi e o litoral atlântico, até a nascente 

do Rio Maruanum. A hidrografia é bastante diversificada, caracterizada por rios, igarapés, 

furos, ilhas e cachoeiras, destacando-se: Rio Amazonas, Rio Araguari, Rio Pedreira, Igarapé 

da Fortaleza, Lagoa dos Índios e Lago do Curiaú. Entre as ilhas destacam-se: Ilha do Bailique, 

Curuá, Brigue e Pedreiras. O clima do município é equatorial quente-úmido. A temperatura 

máxima é de 32,6ºC e a mínima é de 20ºC. As precipitações das chuvas ocorrem nos meses de 

dezembro a agosto, não chegando a atingir 3.000 mm. A estação das secas inicia no mês de 

setembro e vai até meados de dezembro, quando se registram as temperaturas mais altas. O 

relevo é de formação rochosa com a presença de três domínios naturais:  

Domínio das áreas inundáveis, com uma área aproximada de 3.322,28 km², 

destacando-se a presença de campos e florestas de várzeas;   

Domínio das áreas savaníticas, ocupando uma área aproximada de 1.700,71 km². 

Corresponde ao cerrado, em sentido amplo, envolvendo as tipologias: Cerrado arbóreo 

e Cerrado arbustível e de florestas de galerias; 

Domínio da floresta de terra firme, com uma área aproximada de 1.539,41 km². Em 

sua total extensão, envolve tipologias de floresta densa de baixios e platôs.  

Com o decreto-lei n. 5.812, de 13 de setembro de 1943, o Presidente Getúlio Vargas, 

criou os territórios do Amapá, do Rio Branco, do Guaporé, de Ponta Porã e do Iguaçu 

(PORTO, 2000). A cidade de Macapá torna-se a capital do território.  

A transformação de Território do Amapá para uma Unidade Federativa (Estado), 

ocorrida com a Constituição Federal de 1988, e a criação da Área de Livre Comércio de 

Macapá e Santana (Decreto Federal n° 8.387, de 30/12/91), foram os principais eventos que 

colaboraram tanto para o aumento populacional do Estado do Amapá, quanto para a expansão 

da malha urbana de Macapá provocada por um considerável contingente de migrantes.  
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A cidade de Macapá, é a única capital brasileira situada à margem esquerda do rio 

Amazonas, é cortada pela linha do Equador, apresenta altitude de 15 m em relação ao nível do 

mar. Latitude 00º 02' 18.84" N e longitude 51° 03' 59.10" W. Tem uma área de 24.730 km², 

clima equatorial, quente e úmido. O nome é de origem tupi, como uma variação de 

"macapaba", que quer dizer lugar de muitas bacabas, fruto de uma palmeira nativa da região, 

a bacabeira (Oenocarpus bacaba Mart). O crescimento demográfico de Macapá, nas últimas 

décadas, foi um dos maiores já registrados em todo o país, passando de 179.777 em 1991 para 

407.023 habitantes, segundo pesquisas feitas pelo IBGE em 2011, dos quais 97,92% vivem na 

zona urbana e 2,08% vivem na zona rural divididos em uma área de 6.563 km², resultando em 

uma densidade demográfica de 60,62 hab./km².  

 

5.2 Fluxograma  

 

A pesquisa foi desenvolvida de acordo com o fluxograma: 

 

Figura 7 - Fluxograma da pesquisa 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tupi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bacaba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Palmeira
http://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
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5.3 Pontos de amostragem 

 

Os pontos de amostragem de água e sedimento ficam localizados em toda a extensão 

da orla fluvial da cidade de Macapá, AP compreendida entre os canais do Jandiá e igarapé 

Paxicu e em diversas ressacas que alimentam os córregos.  

Nas tabelas a seguir os pontos de amostragem de água, são identificados com a letra P 

e o número do ponto correspondente, com suas coordenadas. 

Tabela 3 Localização geográfica dos pontos de amostragem de água dos igarapés que 

atravessam a zona urbana da cidade de Macapá, AP.  

PONTOS CORPO D'ÁGUA COORDENADAS 

P1 LEITO DO CANAL DO JANDIÁ 0⁰3'27.98"N 51°2'35.98"W 

P2 ZONA DE MISTURA C. JANDIÁ 0⁰3'20.45"N 51°2'24.25"W 

P4 LEITO DO IGARAPÉ DAS MULHERES 0°2'22.37"N  51°2'51.43"W 

P5 ZONA DE MISTURA IG. MULHERES 0°2'13.52"N  51°2'47.11"W 

P13 LEITO IGARAPÉ DAS PEDRINHAS   0°0'01.69"S  51°3'52.49"W 

P16 ZONA DE MISTURA IG. PEDRINHAS   0°0'28.94"S  51°3'48.68"W 

P17 LEITO DO IGARAPÉ PAXICU   0°3'17.31"S  51°7'07.12"W 

P18 ZONA DE MISTURA IG. PAXICU   0°3'20.32"S  51° 7'07.24"W 
 

 

 

Tabela 4 Localização dos pontos de amostragem da água dos esgotos que desembocam nos 

canais e diretamente no rio Amazonas na orla fluvial da cidade de Macapá, AP. 

PONTOS ESGOTOS COORDENADAS 

P7 CANAL DA MENDONÇA JR. 0⁰1'59.28"N 51°2'53.54"W 

P9 ESGOTO RAMPA ATRACAÇÃO 0⁰1'38.52"N 51°3'08.46"W 

P12 ESGOTO CAIS B. SANTA INÊZ 0°0'50.61"N 51°3'26.38"W 

P14 ESGOTO IG. PEDRINHAS 0°0'02.79"N 51°3'51.55"W 

 

 

 

Tabela 5 Localização dos pontos de amostragem de águas das ressacas que tem comunicação 

direta com os igarapés que atravessam a área urbana da cidade de Macapá, AP. 

PONTOS RESSACA COORDENADAS 

P19 BEIROL 0⁰0'26.18"N 51°4'51.06"W 

P20 CHICO DIAS 0⁰1'35.38"N 51°4'49.56"W 

P21 SÃO LÁZARO 0°3'56.72"N 51°2'51.43"W 

P22 PACOVAL 0°3'25.83"N 51°3'37.20"W 

P23 CIDADE NOVA 0°3'32.42"S 51°2'55.00"W 

P24 JAPONÊZ 0°2'58.05"N 51°2'51.88"W 

P25 CONGÓS/PEDRINHAS 0°0’32.09"N 51°4'14.79"W 
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Para análise de metais nos sedimentos, foram coletadas amostras de material 

sedimentar de 10 pontos localizados ao longo da área de estudo, alguns pontos de coleta de 

metais coincidiram com pontos de coleta de água.  

Tabela 6 Localização dos pontos de amostragem de sedimento ao longo da orla fluvial da 

cidade de Macapá, AP. 

PONTOS LOCALIZAÇÃO COORDENADAS 

P3 CANAL DO JANDIÁ 0⁰3'22.18"N 51°2'28.34"W 

P6 IGARAPÉ DAS MULHERES 0°2'13.52"N 51°2'47.11"W 

P8 CANAL RUA MENDONÇA JR. 0⁰1'59.68"N 51°2'48.44"W 

P10 RAMPA ATRACAÇÃO 0⁰1'37.81"N 51°3'06.99"W 

P11 ESTAÇÃO CAPTAÇÃO 0⁰1'20.54"N 51°3'17.96"W 

P13 LEITO IGARAPÉ PEDRINHAS 0°0'01.69"S 51°3'52.49"W 

P14 ESGOTO IGARAPÉ PEDRINHAS 0°0'02.79"S 51°3'51.55"W 

P15 FOZ IGARAPÉ PEDRINHAS 0°0'24.93"S 51°3'47.16"W 

P17 INTERIOR IGARAPÉ PAXICU 0°3'17.31"S 51°7'07.12"W 

P18 FOZ IGARAPÉ PAXICU 0°3'20.32"S 51°7'07.24"W 

 

 

5.3.1 Descrição sumária dos pontos de amostragem 

 

5.3.1.1 Canal do Jandiá: 

 

 O Canal do Jandiá desemboca diretamente no rio Amazonas, atravessando diversas 

áreas de ressaca, das quais recebe toda uma gama de poluentes, pois essas ressacas têm quase 

toda a sua área ocupada por residências sem nenhuma infra-estrutura de saneamento, 

atravessa vários bairros, e em sua margem estão situados diversos estabelecimentos que 

geram resíduos de toda espécie, comércio e indústria de alimentos, madeira, comércio de 

material de construção, serralherias, borracharias, oficinas mecânicas, borracharias, feiras 

livres, açougues entre outras, as figuras a seguir mostram os locais de onde foram coletadas 

amostras de água e sedimento e a foz do canal durante a maré baixa, onde é comum a prática 

de esporte e lazer, como o futebol, principalmente no mês de julho. 
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Figura 8 - Vista aérea da foz do Canal do Jandiá durante a maré alta. Podem-se ver diversas 

embarcações em sua margem, e ao lado direito o rio Amazonas, ao norte da cidade de 

Macapá, AP. (Fonte Google earth) 

 

 

Fig. 9 - Fotografia da Foz do Canal do Jandiá, durante a maré baixa, mostrando a prática de 

futebol e o contato direto das pessoas com o sedimento. 

 

Rio Amazonas 
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5.3.1.2 Igarapé das Mulheres 

 

 O igarapé das Mulheres atravessa o Bairro do Perpétuo Socorro em toda a sua 

extensão, desemboca diretamente no rio Amazonas às proximidades do Trapiche Eliezer Levi, 

um dos principais cartões postais da cidade de Macapá, trazendo uma quantidade enorme de 

poluentes que são jogados pela população que ocupou desordenadamente a área de 

abrangência do canal. Várias atividades econômicas estão localizadas ao longo do canal, 

feiras livres, oficinas mecânicas, borracharias, comércio em geral, embarque e desembarque 

de barcos que viajam para as ilhas próximas à capital, trazendo diversos produtos agrícolas, 

pequenos animais como porcos, galhinhas, patos, peixes, etc. As figuras a seguir mostram os 

pontos de coleta de água e sedimento situados nesse canal e os aspectos do porto situado na 

foz do mesmo, inclusive com a presença de um posto de abastecimento de combustível 

utilizados pelos barcos e por veículos terrestres. 

 

Figura 10 - Vista aérea da foz do Igarapé das Mulheres com diversas embarcações atracadas 

em suas margens ao lado direito observa-se o rio Amazonas, localizado ao norte da cidade de 

Macapá, AP.  

Fonte: Google earth 

 

Rio Amazonas 
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Figura 11 - Aspecto do porto localizado no Igarapé das Mulheres, mostrando diversas embarcações 

atracadas durante a maré baixa. 

 

5.3.1.3 Canal da Rua Mendonça Júnior 

 

 Este canal praticamente é um esgoto a céu aberto, abrange toda a área comercial de 

Macapá, apresenta uma estrutura de concreto armado, e sofre influência direta da maré do rio 

Amazonas, no qual desemboca em uma região de grande afluência de pessoas, parte do 

Parque do Forte, locais dos bares e restaurantes da orla do centro da cidade, próximo à 

Fortaleza de São José e do Trapiche Eliezer Levi, a presença de dejetos pode ser notada pelo 

forte odor sentido por quem passa pelo local, as figura a seguir mostram parte da zona 

comercial da cidade cortada pelo canal e o local de onde foram coletadas amostras de 

sedimento entre o Trapiche e a Fortaleza, a influência direta de poluentes nesse canal provém 

principalmente de atividades domésticas e do comércio em geral.     
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Figura 12 - Vista aérea da área comercial da cidade de Macapá AP cortada pelo canal da Rua 

Mendonça Jr., mostrando o trapiche Eliezer Levi e uma parte da Fortaleza de São José. 

Fonte: Google earth. 

 

 

Figura 13 - Canal da Rua Mendonça Junior durante a maré baixa, e parte da área comercial da cidade 

de Macapá, AP. 
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Figura 14 - Adjacências do Canal da Rua Mendonça Júnior, ao fundo pode-se ver parte do trapiche 

Eliezer Levi e a pedra com a estátua de São José Padroeiro da Cidade de Macapá, AP.   

 

5.3.1.4 Rampa de atracação de embarcações. 

 

 Foram construídas duas estruturas em concreto armado com a finalidade de servir de 

atracadouro de embarcações provenientes de diversas localidades situadas no Rio Amazonas e 

seus afluentes, em substituição ao Trapiche Eliezer Levi, essas estruturas conhecidas como 

rampas, atendem em parte seu objetivo, pois o impacto das ondas do Rio Amazonas em 

determinados dias na maré alta, causa destruição em algumas embarcações que lá ancoram, 

mas é bastante utilizada para o transporte de passageiros para o município de Afuá no estado 

do Pará, nesse local foram coletadas amostras de água de esgoto e sedimento.     
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Figura 15 - Vista aérea das duas rampas de atracação de barcos localizadas em frente à cidade de 

Macapá, AP. Para servir de ancoradouro de embarcações de passageiros e cargas.  

Fonte: Google earth. 

 

 

Figura 16 - Fotografia de um esgoto localizado junto à rampa de atracação, que drena dejetos e água 

de uma área densamente habitada. 
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Figura 17 - Fotografia mostrando aspectos das adjacências da rampa de atracação de barcos durante a 

maré baixa. Ao fundo pode-se ver o cais da cidade e alguns hotéis e restaurantes localizados na Av. 

Beira-Rio que abrange toda a orla da cidade de Macapá, AP. 

 

 

5.3.1.5 Estação de coleta de água da Companhia de água e Saneamento (CAESA) 

 

 A estação de captação de água para abastecimento da população da cidade de Macapá 

fica localizada na orla do bairro santa Inez, a água é transportada através de tubos até a 

estação de tratamento localizada no bairro do Beirol, a água coletada sofre influência direta da 

contaminação por coliformes provenientes dos diversos afluentes que deságuam no rio 

Amazonas, desde o Igarapé da Fortaleza até o Canal do Jandiá, e dos esgotos sem tratamento 

que localizam-se ao longo da orla urbana da cidade de Macapá, a figura mostra a estação de 

coleta de água para tratamento com a finalidade do abastecimento da cidade de Macapá, nesse 

local foi coletada uma amostra de sedimento para pesquisa de metais, a figura mostra o 

despejo de água através de uma tubulação, resultante do refluxo da água tratada.    
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Figura 18 - Vista aérea da estação de captação de água da CAESA, para abastecimento da população 

da cidade de Macapá, AP.  

Fonte: Google eart. 

 

 

Figura 19 - Fotografia das adjacências da estação de captação de água da COMPANHIA DE ÁGUAS 

E ESGOTOS DO AMAPÁ (CAESA), mostrando o refluxo da água proveniente da estação de 

tratamento. 

 

Rio Amazonas 
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5.3.1.6 Esgotos do cais do Bairro Santa Inês 

 

 Vários esgotos desembocam diretamente no rio amazonas, a maior ocorrência desses 

esgotos situa-se no cais da orla do Bairro Santa Inês, que também possui uma rampa de 

desembarque de diversos produtos agrícolas provenientes das ilhas, nesse ponto foi coletada 

água de um dos esgotos para pesquisa de coliformes.  

 

Figura 20 - Vista aérea do cais do Bairro Santa Inês na cidade de Macapá, AP, local que já foi todo 

inundado pelas águas do rio Amazonas e posteriormente aterrado para obras de urbanização. 

Fonte: Google earth. 
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Figura 21 - Fotografia de um dos esgotos do cais do Bairro Santa Inês na orla da cidade de Macapá, 

AP. de onde foram coletadas amostras de água. 

 

5.3.1.7 Canal das Pedrinhas 

 

 Também denominado Igarapé das Pedrinhas, este canal inicia na Avenida Ataíde 

Teive no Bairro Santa Rita, atravessa vários bairros e deságua no rio Amazonas. No trecho 

compreendido entre as avenidas Ataíde Teive e a Avenida Juscelino Kubitschek (JK), esse 

canal recebe a denominação de Canal do Bairro do Beirol, em toda essa extensão suas 

margens são protegidas por estruturas de concreto, porém em seu leito desenvolvem-se 

diversos tipos de vegetação o que dificulta a drenagem das águas, o canal recebe influência 

direta das águas do rio Amazonas com ocorrência de enchente e vazante, a partir da Avenida 

JK, passa a ser denominado Canal das Pedrinhas, nesse trecho existem diversas atividades 

como beneficiamento e comércio de madeira, atracação de barcos para embarque e 

desembarque de pessoas que viajam para diversas localidades ribeirinhas, estaleiros para 

fabricação de embarcações, atividades de comércio em geral e várias residências localizadas 

em suas margens, vários esgotos são despejados nesse canal trazendo toda espécie de dejetos 
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e outros poluentes, nesse canal foram determinados quatro pontos de amostragem que são 

demonstrados na figura.         

 

Figura 22 - Imagem aérea do Igarapé das Pedrinhas localizado ao sul da cidade de Macapá, AP, ao 

lado direito o rio Amazonas.  

Fonte: Google earth. 

 

 

Figura 23 - Fotografia mostrando a foz do Igarapé das Pedrinhas desaguando no rio Amazonas, com 

extensa área de sedimentação e vegetação nativa. 
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Figura 24 - Fotografia do interior do Igarapé das Pedrinhas. Podendo-se ver diversas embarcações  que 

são utilizadas no transporte de passageiros e carga. 

 

 

Figura 25 - Fotografia de um esgoto que desemboca diretamente no Igarapé das Pedrinhas e daí para o 

rio Amazonas. 
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5.3.1.8 Igarapé Paxicu 

 

 Localizado no distrito de Fazendinha, o Igarapé Paxicu desemboca no rio Amazonas, 

atravessa áreas pouco habitadas, mas recebe drenagem de diversas pequenas ressacas nas 

quais são desenvolvidas atividades agropecuárias, com a presença de bovinocultura e 

aquicultura, também existe nesse Igarapé a ocorrência de comércio e beneficiamento de 

madeira, suas águas são despejadas diretamente no rio Amazonas em uma região utilizada 

para a prática de lazer e balneário pela população, na figura são mostrados os pontos de coleta 

de água e sedimento.   

 

Figura 26 - Vista aérea do Igarapé Paxicu mostrando o distrito de Fazendinha, localizado ao sul da 

cidade de Macapá, AP. 

Fonte: Google earth.  
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Figura 27 - Fotografia mostrando o local da prática de lazer no distrito de Fazendinha. Ao fundo pode-

se observar o tráfego de navios cargueiros e embarcações de médio e pequeno portes.  

 

 

Figura 28 - Fotografia mostrando o interior do igarapé Paxicu. Podendo-se observar a presença de 

embarcações e áreas de sedimentação, além de áreas de vegetação nativa. 
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5.3.1.9 Ressacas de Macapá 

 

 Para demonstrar a influência das ressacas nos diversos canais quanto à presença de 

contaminação por coliformes, foram coletadas amostras de água de seis ressacas e de um 

canal de drenagem dessas águas. 

 

●Ressaca do Beirol 

 

Localizada entre os Bairros Congós, Jardim Marco Zero, Buritizal e Muca, apresenta 

intensa ocupação urbana, com áreas de pontes ligando o bairro do Congós ao Conjunto da 

EGO, no Bairro Jardim Marco Zero e ao bairro do Muca, suas águas caem diretamente no 

igarapé das Pedrinhas através de um canal de escoamento, sua área total é de 1.854.750 m². 

 

 

Figura 29 - Vista aérea da Ressaca do Beirol localizada ao sul da cidade de Macapá, AP. Onde pode-se 

observar intensa ocupação habitacional urbana sem as menores condições de saneamento 

Fonte: Google earth. 
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●Ressaca Chico Dias 

 

 Com uma área de 1.148.594 m² essa ressaca localiza-se entre os bairros Congós, Novo 

Buritizal e Nova Esperança, possui conexões com as ressacas do Beirol e da lagoa dos Índios. 

 

Figura 30 - Vista aérea da ressaca Chico Dias, localizada a oeste da cidade de Macapá, AP. Podendo-

se observar intenso aglomerado de casas construídas sobre pontes de madeira.  

Fonte: Google earth 

 

●Ressaca do Bairro São Lázaro 

 

 Esta ressaca é uma continuação da Ressaca do pacoval, localiza-se à direita do canal 

do Jandiá, apresenta várias habitações sobre palafitas e recebe drenagem dos bairros São 

Lázaro e Infraero.   
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Figura 31 - Vista aérea da Ressaca do bairro São Lázaro, localizada na zona norte da cidade de 

Macapá, AP. Essa ressaca fica próximo ao aeroporto internacional.  

Fonte: Google earth. 

 

●Ressaca do Pacoval 

 

Abrange os bairros de São Lázaro, Pacoval e Jesus de Nazaré, situa-se próximo à pista 

de pouso do Aeroporto Internacional de Macapá. Sua principal alimentação é proveniente do 

Canal do Jandiá, sua área total é de 1.626.425 m². Desse total, 12,46% corresponde à área 

habitada. 
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Figura 32 - Vista aérea da Ressaca do Pacoval, ao norte da cidade de Macapá, AP. Essa ressaca fica 

localizada próximo à pista principal do Aeroporto Internacional de Macapá.  

Fonte: Google earth. 

 

●Ressaca Cidade Nova 

  

Essa ressaca é praticamente toda habitada com as residências construídas em palafitas, 

localiza-se próximo ao bairro Pacoval, suas águas drenam para o canal do Jandiá. 
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Figura 33 - Vista aérea da ressaca Cidade Nova localizada ao norte da cidade de Macapá, AP. 

Podendo-se observar várias residências construídas sobre pontes, as águas dessa ressaca drenam para o 

Canal do Jandiá.  

Fonte: Google earth. 

 

●Ressaca do Japonês 

  

A ressaca do Japonês localiza-se no Bairro Cidade Nova, uma continuação do bairro 

Perpétuo Socorro, com uma área densamente povoada e as casas construídas em palafitas, 

drenando suas águas diretamente para o igarapé das Mulheres 
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Figura 34 - Vista aérea da Ressaca do Japonês localizada no bairro Perpétuo Socorro na 

cidade de Macapá, AP. Pode-se observar o início do Igarapé das Mulheres próximo ao galpão 

de uma feira livre.  

Fonte: Google earth. 

 

 

Figura 35 - Fotografia mostrando aspectos da área habitada da Ressaca do Japonês. Podendo-se 

observar as precárias condições de moradia da população. 
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●Canal de ligação entre a Ressaca do Beirol e o igarapé das Pedrinhas 

  

Esse canal abrange uma área densamente povoada do Bairro do Muca, atravessando 

várias ruas de tráfego intenso como as ruas: Remo Amoras, Santos Dumont e Hildemar Maia, 

desembocando diretamente no Canal das Pedrinhas próximo à Av. JK. 

 

Figura 36 - Vista aérea do igarapé das Pedrinhas no trecho próximo à Av. Juscelino Kubistchek ao sul 

da cidade de Macapá, AP. Podendo-se observar o canal de drenagem da ressaca do Beirol para o 

Igarapé das Pedrinhas.  

Fonte: Google earth. 
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Figura 37 - Fotografia mostrando a desembocadura do Canal de drenagem da ressaca do Beirol 

diretamente no Canal das Pedrinhas, trazendo dejetos e toda uma gama de lixo urbano. 

 

5.4 Coleta de amostras 

 

5.4.1 Planejamento 

 

Foi realizado um planejamento prévio antes da coleta das amostras, com o objetivo de 

definir as atividades de coleta, preservação, manuseio e transporte das amostras, de modo a 

assegurar a obtenção de todas as informações necessárias da forma mais precisa, com o menor 

custo possível, dentro do planejamento foram seguidas as seguintes etapas: 

● Definição dos pontos de amostragem: Através GPS – Garmin, precisão de 10 m para 

as condições de satélite, coordenadas geográficas no formato ―grau minuto segundo‖, ao 

longo de toda a orla visando cobrir a área de possível aporte de contaminantes, durante o 

período chuvoso (janeiro a julho) e de estiagem (agosto a novembro). 

● Estabelecimento do regime das marés para as coletas: Baixa -mar. 

● Separação do material de coleta e acondicionamento em recipientes apropriados. 
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● Separação do material de anotações. 

● Definição dos horários de saída e chegada aos pontos de coleta de acordo com o 

horário da maré. 

 

5.4.2 Relação de material e equipamentos para coleta 

 

5.4.2.1 Documentação 

 

Plano de monitoramento. 

Mapas da área. 

Caderno de campo. 

Ficha de coleta. 

  

5.4.2.2 Acondicionamento e transporte 

 

Cuba de isopor. 

Gelo reciclável. 

 

5.4.2.3 Material de coleta 

 

Frascos coletores para água com capacidade para 200 ml. 

Luvas de procedimento. 

Balde. 
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5.4.2.4 Materiais de segurança 

 

Kit de primeiros socorros. 

Óculos de sol 

Óculos de proteção. 

Botas de cano alto, impermeáveis. 

Água potável. 

Capa de chuvas. 

Filtro solar. 

Repelente para insetos. 

Anti-séptico para mãos. 

 

5.4.2.5 Descontaminação 

 

Álcool 70%. 

Esponja. 

Escova para as mãos. 

Solução detergente. 

Papel absorvente. 

 

5.4.2.6 Outros 

 

Máquina fotográfica digital 
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Caixa de ferramentas. 

GPS. 

Pilhas. 

Material de embalagem. 

Fita adesiva. 

Termômetro digital. 

Canetas. 

Lápis. 

Relógio. 

Etiquetas de identificação. 

Lacres. 

Nas fichas de coleta foi anotado: Os pontos de coleta incluindo suas coordenadas, a 

hora da coleta, as condições meteorológicas no dia da coleta e nas últimas quarenta e oito 

horas. 

 

5.4.3 Coleta das amostras de água 

 

As coletas foram realizadas em duas épocas do ano, durante os meses de maior 

precipitação que ocorre no primeiro semestre do ano e durante os meses de menor 

precipitação no segundo semestre.  

Para as coletas de amostras de água, tomou-se por base, o Manual Técnico para Coleta 

de Amostras de Água – Florianópolis, SC 2009, no qual são dadas todas as orientações 

necessárias para elaborar o plano de amostragem com o objetivo de definir as atividades de 

coleta, preservação, manuseio e transporte das amostras, e todos os procedimentos para uma 

coleta eficiente. 
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Foram coletados 200 mL de água por amostra, utilizando-se um recipiente de plástico 

estéril e descartável para coletar a água diretamente do rio ou igarapé, em seguida, a água era 

transferida para os frascos com tampa devidamente esterilizados e somente abertos no 

momento da transferência da água, tomando-se o cuidado de deixar um espaço dentro do 

frasco, suficiente para homogeneização, a água dos esgotos foi coletada diretamente no frasco 

com tampa, em todos os procedimentos foram utilizados EPI, e tomados todos os cuidados 

necessários para evitar contaminação. 

 Nos igarapés foram coletadas duas amostras por pontos de amostragem, uma no leito e 

outra na zona de mistura da água do igarapé com o Rio Amazonas. Dos esgotos foi coletada 

uma amostra por ponto de amostragem. Também foram coletadas amostras de água das 

ressacas para pesquisa de coliformes totais Escherichia coli e outras Enterobactérias.  

Conservação das amostras: Após a coleta, os frascos contendo as amostras de água 

foram colocados em uma cuba de isopor contendo gelo reciclável e mantidas entre 1 e 4°C até 

o momento da realização dos testes, o controle da temperatura era realizado através de 

termômetro digital, as amostras foram transportadas até o setor de Microbiologia do 

Laboratório Biodiagnósticos, onde foram submetidas aos testes bacteriológicos para 

coliformes e Escherichia coli.  

 

5.4.4 Coleta das amostras de sedimento 

 

Os amostradores de solo mais utilizados no Brasil são o trado de rosca, o trado 

calador, o trado holandês e a pá de corte, os três primeiros coletam um volume pequeno de 

solo e são mais práticos, no sistema convencional, pode-se amostrar o solo com qualquer um 

desses amostradores, coletando-se, ao acaso, uma amostra composta de 10 a 20 subamostras 

na camada de 0-20 cm de profundidade (CFS, 1995). No presente trabalho a coleta dos 

sedimentos foi efetuada utilizando-se um coletor do tipo trado holandês, figura 33, em 

profundidade de 10 cm.  
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Figura 38 - Fotografia mostrando o trado holandês utilizado para coleta dos sedimentos 

As coletas foram realizadas na maré baixa em locais que ficam submersos durante a 

maré alta. Foi introduzido o trado até a profundidade de 10 cm na lâmina do sedimento, tantas 

vezes quantas necessárias para coletar em torno de 2 Kg de amostra, as amostras foram 

colocadas em frascos de polipropileno com a capacidade de 03 kg, devidamente identificados 

com o número da amostra e o local de amostragem. Em seguida, as amostras foram 

acondicionadas em uma cuba de isopor e transportadas até ao Laboratório de Pesquisa em 

Fármacos da UNIFAP, para serem submetidas aos procedimentos de secagem e digestão antes 

de serem analisadas no espectrofotômetro de absorção atômica 
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Figura 35 - Fotografia mostrando os procedimentos para coletar amostras de sedimento utilizando o 

trado holandês e em seguida acondicionar em frascos de polipropileno devidamente tampados.   

 

5.5 Metodologia da pesquisa 

 

5.5.1 Material para análise de água 

 

5.5.1.1 Equipamentos: 

 

Balança analítica. 

Destilador de água. 

Autoclave. 

Estufa de esterilização. 

Estufa bacteriológica termostatizada, figura 27 
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Medidor de pH. 

Capela de fluxo laminar, figura. 

Contador de colônias mecânico. 

Vidrarias: 

Balões de Erlenmayer de 250 mL. 

Tubos de ensaio Ependorf 13 x 100. 

Placas de Petri 90 x 15 mm. 

Pipetas sorológicas de 01 e 10 mL. 

Peras de sucção. 

Outros:  

Alças de inoculação. 

Alças de Drigalski. 

Bico de Bunsen. 

Estantes para tubos de ensaio. 

Estojo para pipetas.  

Tela de amianto. 

Termômetro. 

Tripé. 

Luvas. 

Máscaras. 

Óculos de proteção. 

Jaleco. 
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5.5.1.2 Meios de cultura 

 

 Os meios de cultura utilizados para pesquisa e quantificação de coliformes e 

Escherichia coli foram: 

a) Colilert® - Substrato Cromogênico Definido ONPG-MUG, com resultados 

confirmativos para presença de Coliformes Totais e Escherichia coli em 24 horas, 

pelo desenvolvimento de coloração amarela e observação de fluorescência, sem 

necessidade da adição de outros reagentes para confirmação. Método aprovado 

pelo EPA e incluído no Standard Methods for Examination of Water and 

Wastewater; 

O Colilert utiliza tecnologia de substrato definido [Defined Substrate Technology® 

(DST®)] para detecção de coliformes totais e Escherichia coli em água. À medida que os 

coliformes se reproduzem no Colilert, eles utilizam ß-galactosidase para metabolizar o 

indicador de nutriente ONPG e alterá-lo de incolor para amarelo. A Escherichia coli utiliza ß-

glucuronidase para metabolizar MUG e criar fluorescência. Já que a maioria dos não 

coliformes não conta com estas enzimas, eles não podem se reproduzir e interferir. Os poucos 

não coliformes que têm estas enzimas são seletivamente suprimidos pela matriz 

especificamente formulada do Colilert. Esta abordagem diminui a incidência de falso-

positivos e falso-negativos (IDEXX LABORATORIES). 

b) Meio de cultura para isolamento de Escherichia coli segundo Mc Konkey, 

(Koneman et al, 2001); 

Peptona  17g 

Polipeptona  03g 

Lactose  10g 

Sais biliares  1,5g 

Cloreto de sódio 05g 

Ágar   13,5g 

Vermelho neutro 0,03g 
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Cristal violeta  0,001g 

Água destilada q.s.p. 1.000ml 

pH final = 7,1  

O Agar de Mc Konkey é um meio diferencial para isolamento e seleção de 

enterobactérias, o cristal violeta e os sais biliares inibem o crescimento de bactérias Gram 

positivas e de algumas Gram negativas exigentes, a fermentação da lactose pode ser 

observada pelo desenvolvimento de colônias de cor vermelha de tons variáveis devido a 

viragem do indicador de pH, vermelho neutro que em pH abaixo de 6,8 toma a cor vermelha, 

as colônias não fermentadoras da lactose aparecem incolores ou transparentes, fermentadores 

intensos da lactose como a Escherichia coli produzem colônias vermelhas rodeadas por uma 

zona de bílis precipitada.  

c) Meio de EMB (Eosin Metilen Blue) (KONEMAN et al, 2001); 

Peptona   10g 

Lactose   05g 

Sacarose*   05g 

Fosfato dipotássico  02g 

Ágar    13,5g 

Eosina amarela  0,4g 

Azul de metileno  0,065g 

Água destilada q.s.p.  1.000ml 

pH final = 7,2 

 * Fórmula de Holt-Harris modificada. O Agar EMB Levine não contém sacarose. 

O meio de EMB pode ser utilizado em substituição ao meio de Mc Konkey, os 

corantes derivados da anilina (azul de metileno e eosina amarela) inibem as bactérias Gram 

positivas e as Gram negativas exigentes e em pH ácido formam um precipitado de cor negra 
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indicando a fermentação da lactose, as colônias de Escherichia coli apresentam-se neste meio 

com a cor negro-metálico intensa. 

d) Meio de Rugai 

Muitos experimentos foram realizados no sentido de se desenvolver meios de cultura 

diferenciais com várias provas em um só tubo, Baseado nestes experimentos, dois meios se 

destacaram no sentido de diferenciar bacilos entéricos Gram negativos através da fermentação 

da lactose, dextrose e sacarose, o meio de Kligler Ferro Agar e o Tríplice Açúcar Ferro Agar. 

LINGER em 1950 introduziu no meio de Tríplice Açúcar Ferro Agar o teste da Uréia. No 

Brasil em 1968, RUGAI e ARAÚJO alteraram esta última formulação, para melhorar a 

diferenciação das Escherichia coli fermentadoras tardias da lactose cujas reações são 

semelhantes aos patógenos produtores de gás.  No meio hoje, simplificadamente denominado 

de Rugai foi introduzido o teste do indol para identificar Escherichia coli e o triptofano-

desaminase para identificar  o grupo Providencia, (CEFAR, 2005); 

Modificações posteriores foram introduzidas em 1972 por PESSOA e SILVA e em 

1982 por TOLEDO, FONTES e TRABULSI tornando o meio mais versátil e oferecendo um 

maior número de reações bioquímicas em um único tubo de ensaio. O que se tem percebido é 

que neste meio complexo, constituído de duas camadas de cultivo separadas por vaselina e 

parafina (Vascar), na sua parte superior, onde se dá a reação do H2S (Sulfeto de Hidrogênio) 

quando este é produzido em grande quantidade, mascara outras reações como a da uréia, gás e 

glicose.  A modificação foi introduzida com a finalidade de confinar a reação de H2S em uma 

faixa estreita do meio sem que haja interferência nas reações acima citadas, melhorando a 

visualização e interpretação dos resultados, (CEFAR, 2005). 

O meio de Rugai e Araújo Modificado por Pessoa e Silva é um meio utilizado para 

identificação presuntiva de enterobactérias, víbrios e Aeromonas. Este meio permite a leitura, 

em um só tubo, das seguintes reações: Motilidade, Lisina descarboxilase, Fermentação de 

glicose e sacarose, Produção de gás-glicose, ácido sulfídrico, Indol, Urease e L-triptofano 

desaminase.   

O meio possui triptona, extrato de carne e levedura, os quais são utilizados como fonte 

de carbono e nitrogênio. O L-triptofano embebido em um papel absorvente localizado na 

tampa do tubo que contém o meio atua como substrato para produção de indol, que é indicado 

quando se pinga uma gota de p-dimetilaminobenzaldeído (reativo de Ehrlich), e ácido indol 
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pirúvico, revelado pelo citrato férrico amoniacal juntamente com o gás sulfídrico que é 

produzido a partir do Tiossulfato de sódio. A glicose e sacarose funcionam como fonte de 

carbono para produção de energia e permitem o teste de fermentação. A L-lisina é um 

substrato para produção de cadaverina, através da enzima L-lisina descarboxilase. O nitrato de 

potássio impede a formação de gás na parte inferior do tubo e a uréia permite a detecção da 

enzima urease. O azul de bromotimol e a púrpura de bromocresol são indicadores de pH, 

(disponível em WWW.mbiolog.com.br), (Acessado em 04/09/2011)  

● Reativo de Ehrlich  

p-dimetilaminobenzaldeído    1,0 g  

Ácido ortofosfórico                  20 mL  

Álcool etílico                  50 mL  

Água destilada                      30 mL  

● Composição do meio de Rugai  

Substratos 

Citrato férrico amoniacal    02 g  

Tiossulfato de sódio 5 H2O    02 g 

Sacarose                                  80 g  

Dextrose                                  10 g  

Uréia                                   40 g  

Água destilada                   85 mL  

Vascar  

Parafina                                   30 g  

Vaselina líquida                   90 mL  

Parte superior  

Peptona de caseína                  10 g  

http://www.mbiolog.com.br/
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Extrato de levedura                  02 g  

Cloreto de sódio                   05 g  

Fosfato dissódico 7H²O    2,31 g  

L - triptofano                  01 g  

Azul de bromotimol                 0,03 g  

Ágar                                   11 g  

Água destilada                  1.000 mL  

Parte inferior 

Extrato de levedura     03 g  

Dextrose                                   0,5 g  

Nitrato de potássio         0,5 g 

L - Lisina                                 05 g  

Púrpura de bromocresol   0,02 g  

Ágar                                   04 g 

Água destilada                  1.000 mL  

pH final da parte superior:  7,4 ± 0,2  

pH final da parte inferior: 6,4 ± 0,2 

● Leitura das reações:  

Na tampa: Desenvolvimento de cor Rosa após adição do reativo de Ehrlich: Produção 

de indol, Inalterado: Ausência de indol.  

Parte Inclinada: Amarelo, sacarose fermentada, Azul, sacarose não fermentada. 

Bisel castanho: Produção de LTD e sacarose fermentada  

Base: Amarelo, sacarose fermentada; amarelo com bolhas, glicose fermentada c/ 

produção de gás; negra produção de ácido sulfídrico; azul, produção de urease.  
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Parte Inferior: Violeta, produção de lisina, amarela, ausência de lisina; meio turvo, 

motilidade positiva, sem turvação, motilidade negativa. 

e) Meio de Citrato de Simmons (CS);  

 Cloreto de sódio   5g 

 Sulfato de magnésio   0,2g 

 Fosfato de amônia   01g 

 Fosfato dipotássico   01g 

 Citrato de sódio   05g 

 Azul de bromotimol   0,08g 

 Ágar     20g 

 Água destilada q.s.p.   1.000ml 

 pH final = 7,0 

 Este meio serve como indicador para identificação de enterobactérias, apresenta-se de 

cor esverdeada e é preparado em tubos de vidro 13 x 100 mm inclinados, de modo que, após a 

solidificação, tenha-se um ápice e uma base, a semeadura é realizada em estria na superfície e 

o inóculum deve ser o menor possível, dando-se preferência pela semeadura no final da série 

bioquímica, neste meio, as bactérias aproveitam o citrato de sódio como fonte de carbono, e o 

nitrogênio inorgânico como fonte de nitrogênio, tornando o meio de cor azulada pela viragem 

do pH para a faixa alcalina, quase 100% das E. coli são CS negativas.  

f) Meio com Fenilalanina (FA); 

 D-L fenilalanina   02g 

 Extrato de levedura   03g 

 Cloreto de sódio   05g 

 Fosfato dissódico   01g 

 Água destilada q.s.p.   1.000ml 
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 pH final = 7,3 

 Este meio é preparado inclinado em tubos 13x100 mm, de modo que após a 

solidificação apresenta um ápice e uma base, a semeadura é feita em estrias na superfície do 

ápice. As bactérias que expressam fenilalanina desaminase transformam a fenilalanina através 

de desaminação em ácido fenilpirúvico, a leitura da reação requer a adição de cloreto férrico a 

10% na superfície do meio, se a reação for positiva desenvolve-se cor verde, A determinação 

da fenilalanina é útil para diferenciação da tribo Proteae das demais tribos, pois todas as 

espécies pertencentes a esta tribo possuem fenilalanina desaminase. 

g) Meio para detecção da enzima urease (U). 

 Peptona    01g 

 Cloreto de sódio   05g 

 Fosfato monopotássico  02g 

 Glicose    01g 

 Uréia     02g 

 Vermelho de fenol a 0,2%   06ml 

 Água destilada q.s.p.   1.000ml 

 pH final = 6,9 

 Os microrganismos que possuem a enzima urease, hidrolisam a uréia produzindo 

amônia, que torna o meio alcalino virando o indicador de pH vermelho fenol, originalmente 

amarelo para uma coloração vermelho-rosada, as bactérias pertencentes à tribo Proteae e aos 

gêneros Proteus e Morganela possuem essa enzima, já as pertencentes ao gênero Providencia 

apenas a espécie P. rettgeri expressa urease, as demais espécies do gênero não possuem essa 

enzima.     

As figuras 33 a 37 mostram os meios de cultura utilizados na pesquisa de coliformes e 

Escherichia coli. 
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Figura 40 - Fotografia mostrando o meio de cultura Colilert em sua embalagem original. 

 

 

Figura 41 - Sistema Colilert após adição de água.  

Fonte: Sovereing Brasil (www.sovnet.com.br/) 

 

 

 

http://www.sovnet.com.br/Products/517-colilert.as
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Figura 42 - Fotografia mostrando o aspecto das colônias de Escherichia coli que se desenvolvem no 

meio de EMB, podendo-se observar o brilho metálico característico dessas colônias que tem o poder 

de fermentação da lactose. 

 

 

Figura 43 - Fotografia mostrando as colônias de Escherichia coli que crescem no meio de Mc Konkey 

e tem a capacidade de fermentar a lactose, podendo-se observar a cor róseo nas colônias. 

Meios da série bioquímica para identificação fenotípica de E. coli: Indol, Vermelho de 

Metila, Citrato de Sinmons, lactose, Rugai modificado. 
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Figura 44 - Fotografia mostrando o meio de Rugai Modificado utilizado na identificação fenotípica de 

Escherichia coli. 

 

5.5.2 Material para pesquisa de metais pesados no sedimento 

 

5.5.2.1 Equipamentos e material 

 

 Foram utilizados os seguintes equipamentos e materiais: 

 ►Coletor de sedimentos tipo Trado holandês; 

 ►Frascos de polipropileno e sacos ziploc 

 ►Grau com pistilo 

 ►Agitador de peneiras elétrico Produtest; 

 ►Balança analítica, mod. AND, Max 120 g, precisão 0,1 mg; 

 ►Balança digital micronal B 6.000 

 ►Bloco digestor marca Tecnal; 

 ►Densimetro cl – 277B (Siltest), Hydrometro ASTM 1514,86-21855; 

 ►Dispersor de solos soletest modelo S-228 série 791; 



97 
 

 ►Estufa de secagem mod. 315SE; 

 ►Espectrofotômetro de absorção atômica modelo AAS 6300; 

 ►Micropipetas automáticas de vários volumes marca; 

 ►Forno mufla mod; 

 ►Peneiras com abertura de 10#(2,00 mm), 16#(1,19 mm), 30#(0,59 mm), 50#(0,3 

mm), 100#(0,149 mm), 200#(0,074 mm); 

 ►Papel filtro 

 ►Suporte para filtração 

 ►Sistema ultrapurificador de água marca Milipore, mod Milli-Q plus; 

 ►Vidraria comum de um laboratório de Química Analítica. 

 

5.5.2.2 Reagentes 

 

 Os reagentes utilizados foram de grau analítico P.A. 

 ►Ácido nítrico concentrado, HNO3, marca Carlo Erba, título 65% (m/m), d 1,40 

mLˉ¹, PM 63,01 g.molˉ¹; 

 ►Ácido perclórico, HClO4, marca Merck, título 70% (m/m), d 1,67 g mLˉ¹, PM 

100,45 g molˉ¹ 

 ►Peróxido de Hidrogênio, H2O2, marca Synth, título 32%, PM 34,01 g molˉ¹; 

 ►Soluções padrão para AAS, obtidas da Vetec Química Fina LTDA, com os 

seguintes códigos: Cu (Cód. S00534), Mn (Cód. S00557), Cr (Cód. S00535), Pb (Cód. 

S00532), Hg (Cód.S00558), Ni (Cód. S00562), As (CódS00523). 

 ►Hexametafosfato de sódio, da marca Merck; 

 ►Ácido Bórico Mallinckrodt. 
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5.5.3 Procedimentos 

 

 Foram determinados os seguintes parâmetros nas amostras coletadas de água dos 

igarapés, esgotos e ressacas: pH, coliformes totais, Escherichia coli, NMP/100mL de água, de 

coliformes totais e Escherichia coli, e enterobactérias isoladas das águas das ressacas. 

 

5.5.3.1 Pesquisa de Coliformes e Escherichia coli. 

 

 Todos os procedimentos tiveram início em no máximo cinco horas após a coleta das 

amostras de água, foram realizados em capela de fluxo laminar e tomados todos os cuidados 

de biossegurança. 

 Foram colocados 100 mL de cada amostra de água em balões de Erlenmayer estéreis 

com capacidade de 250 mL, em cada frasco foi adicionado o conteúdo de um flaconete do 

meio liofilizado Colilert e após completa dissolução do meio de cultura, todos os frascos 

foram colocados em estufa a 35° ± 1º C por 24 horas. 

 Foram semeados 10ˉ¹ mL de cada amostra nos meios de Eosina Azul de Metileno e 

agar de Mc Konkey contidos em placas 90 x 15 mm com alça de Drigalski, espalhando por 

toda a superfície do meio, as placas foram incubadas a 35° C por 24 horas. 
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Figura 45 - Alças de Drigalski usadas na semeadura da água nos meios sólidos.  

Fonte: Biosystems (http://www.biosystems.com.br) 

   Para determinar o NMP/100 mL de água, foram preparados três tubos de ensaio 13 x 

100 mm com 09 mL de solução salina fisiológica (NaCl 0,9%) para cada amostra de água, e 

esterilizados em autoclave a 121º C e 01 ATM por 20 minutos. Após a autoclavação e o 

resfriamento, foram preparadas três diluições seriadas correspondentes a: 10ˉ¹, 10ˉ² e 10ˉ³ da 

amostra de água na solução salina estéril. De cada diluição foram retirados 10ˉ¹ mL e 

espalhados com alça de Drigalski em placas de Petri 90 x 15 mm contendo os meios de 

cultura agar de Mc Konkey e agar Eosina Azul de Metileno (EMB), em toda a superfície do 

meio de cultura. Em seguida as placas foram incubadas a 35° C por 24 horas, em estufa 

bacteriológica. 

http://www.biosystems.com.br/
http://www.biosystems.com.br/produtos/id/alca-de-drigalski--espalhador--esteril--em-polipropileno-autoclavavel--10-pecas--27
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Figura 46 - Estufa bacteriológica utilizada para realizar a incubação dos meios de cultura para 

pesquisa de coliformes totais e Escherichia coli. 

 

 

Figura 47 - Capela de Fluxo laminar utilizada na pesquisa. 

 Não houve necessidade de se utilizar o tempo de 48 horas, pois o crescimento dos 

germes ocorreu logo, em 24 horas. 
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 Após o período de incubação procedeu-se a leitura dos balões com Colilert e das 

placas de Petri. Os balões com Colilert foram considerados positivos para coliformes totais 

quando o meio de cultura tomou a cor amarela. Os balões foram submetidos à luz ultravioleta 

de 6 w e 365 nm de potência, observando-se a fluorescência da amostra, sendo consideradas 

positivas para Escherichia coli todas as amostras que emitiram fluorescência. Para 

confirmação da presença de Escherichia coli foi observado o crescimento de colônias de cor 

róseo no meio de Mc Konkey e colônias com brilho metálico no meio de EMB e as colônias 

suspeitas foram submetidas à série bioquímica para confirmação, considerando-se como 

Escherichia coli as bactérias cujas reações revelaram: 

 Indol positivo: I (+) 

Citrato de Simmons negativo: CS (-) 

Fenilalanina negativo: FA (-) 

Uréia negativa: U (-) 

Glicose positiva: G (+) 

Lactose positiva ou negativa: L (±) 

Ácido sulfídrico negativo: H₂S (-)  

Para encontrar o número mais provável de coliformes totais e Escherichia coli, foram 

contadas as colônias que cresceram nas placas com as amostras diluídas (10ˉ¹, 10ˉ² e 10ˉ³) 

utilizando um contador de colônias mecânico. O número de colônias que cresceram nas placas 

foi multiplicado por 10², 10³ e 10⁴, respectivamente.  
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Figura 48 - Contador de colônias mecânico utilizado na pesquisa para fazer a contagem das colônias 

que cresceram nos meios de cultura com as amostras diluídas. 

 

5.5.3.2 Pesquisa de metais pesados no sedimento 

 

5.5.3.2.1 Preparo das amostras  

 

Após a coleta das amostras de sedimento as mesmas foram transportadas até o 

Laboratório de Pesquisa em Fármacos da UNIFAP, no laboratório, as amostras foram 

acondicionadas em embalagem plástica e rotuladas para serem submetidas à secagem em 

estufa à temperatura de 40ºC, essa técnica foi descrita por CARTER, 1993 e MUDROCH & 

MACKNIGHT, 1991. Durante a secagem as amostras eram pesadas diariamente, e só foram 

consideradas secas quando atingiram peso constante.  

Após a secagem as amostras foram trituradas com auxilio de cadinho e pistilo de 

porcelana, previamente preparados para a utilização, peneiradas, pesadas e separadas em duas 

alíquotas de aproximadamente 300g cada, uma das alíquotas de cada amostra foi remetida ao 

Laboratório de Solos da EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA 

(EMBRAPA), para análise da granulometria e a outra estocada para as análises dos metais 

cujas fases são descritas a seguir. 
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5.5.3.2.2 Digestão das amostras 

 

A digestão das amostras foi realizada por via úmida em sistema aberto, utilizando 

sistema digestor com bloco de aquecimento com capacidade para alojar 16 tubos, a cada tubo 

foi adicionado 1g da amostra, 10 mL de ácido nítrico concentrado (HNO3) e 5 mL de ácido 

perclórico (HClO4), também foram utilizados dois tubos apenas contendo ácido nítrico e ácido 

perclórico para serem utilizados como branco, o bloco contendo os tubos foi colocado em 

uma capela de exaustão de gases, permanecendo por 2 horas a 150ºC até não apresentar mais 

liberação de gases escuros e a amostra se tornar clara, o tempo só passou a ser contado a partir 

do momento em que a temperatura atingiu 150 graus C. Decorrido o tempo da digestão, os 

tubos foram retirados do sistema digestor e, após breve resfriamento, foram adicionados 5 mL 

de peróxido de hidrogênio H2O2, de acordo com WATSON, 1996. 

 

Figura 49 - Fotografia mostrando o bloco digestor com as amostras de sedimento pronto para ser 

colocado na capela de exaustão de gases.  
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5.5.3.2.3 Filtração  

 

Após a digestão da amostra, e o resfriamento da mesma à temperatura ambiente, foi 

realizada a filtração em papel de filtro faixa preta, quantitativo, com porosidade nº 389, em 

funil de vidro. Após a filtração os filtrados foram colocados em balões volumétricos de 100 

mL, e os volumes foram completados com água destilada. Posteriormente, o material foi 

transferido para frascos de polietileno, previamente lavados e tampados. Desta forma 

concluiu-se o preparo das amostras para serem submetidas aos ensaios de análise por 

Absorção Atômica. 

 

Figura 50 - Fotografia mostrando os procedimentos de filtração das amostras de sedimento após o 

processo da digestão.  

 

5.5.3.2.4 Determinação das concentrações dos metais totais 

 

Para a determinação dos metais nas amostras prontas para serem analisadas no 

espectrofotômetro de absorção atômica foram utilizados padrões dos metais testados. Todos 

os padrões apresentavam concentração de 01 mg.gˉ¹ e foram preparados conforme descrito a 

seguir: 
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Foi colocado 01 mL de cada padrão em um balão volumétrico de 100 mL 

completando-se o volume para com água deionizada, dessa forma obteve-se uma solução de 

10 mg.Kgˉ¹ (10ppm), a partir dessa solução foram preparadas mais três soluções, 

correspondentes a 05, 03, 01 ppm, para se chegar a essa concentração foram retirados 

respectivamente 05, 03 e 01 mL da solução de 10 ppm e completou-se o volume para 100 mL 

com água deionizada. 

 Para realizar a determinação da concentração dos elementos químicos nas amostras 

diluídas foi utilizado um espectrofotômetro de absorção atômica modelo AAS 6300 marca 

SHIMADZU, equipamento que utiliza técnica de análise química instrumental universal de 

análise de metais e semi-metais, qualitativa e quantitativamente, através da absorção de 

radiação eletro magnética por átomos livres no estado gasoso e determina a concentração de 

elementos em solução. O principio de funcionamento do equipamento consiste em elevar a 

solução à alta temperatura, onde os elementos são excitados a nível atômico e cada elemento 

absorve as radiações específicas gerados pela lâmpada monoelemento de cátodo oco, e esta 

absorção é diretamente proporcional a concentração do elemento na amostra 

O branco, os padrões e as amostras foram colocados nas cubetas do espectrofotômetro 

e foram realizadas as análises individuais de cada elemento nas 20 amostras. 

A técnica utilizada é a descrita por WALSH (1955), a qual é a mais indicada para esse 

tipo de análise por permitir a determinação de concentrações de metais abaixo daquelas 

determinadas por técnicas convencionais.  
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Figura 51 - Fotografia do espectrofotômetro de absorção atômica utilizado na pesquisa.  

O princípio da análise no espectrofotômetro baseia-se na diminuição da energia da 

fonte (absorção) medida de acordo com a Lei de LAMBERT-BEER: 

ABSORBÂNCIA = log I0/It = K.C.L 

Sendo: 

 I0 = Intensidade da radiação incidente emitida pela fonte de luz; 

 It = Intensidade da radiação transmitida (quantidade não absorvida); 

 C = Concentração da amostra (átomos livres); 

 K = Constante de proporcionalidade (determinada experimentalmente); 

 L = Caminho ótico. 

 Em termos práticos a Lei de Lambert-Beer pode ser reduzida a: 

Absorbância = A = log I0/ logt = C 

 Após as análises foram feitas as conversões para determinação dos metais na amostra 

original. 
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5.5.3.2.5 Análise de dados 

 

 Os resultados das análises realizadas na água e no sedimento foram analisados 

estatisticamente utilizando-se o Software STATISTIC 6.0 e EXEL versão 2007. 

 Os índices pluviométricos nos dois períodos da pesquisa foram obtidos através do 

Núcleo de Hidrometeorologia e Energias Renováveis (NHER) do Instituto de Pesquisas 

Cientificas e Tecnológicas do estado do Amapá (IEPA) e são apresentados a seguir em tabelas 

e gráficos. 

Na tabela 7 constam as médias dos índices pluviométricos dos meses em que foram 

realizadas as coletas, mostrando que os maiores índices de precipitação ocorreram em maio e 

junho, de acordo com o site CLIMA BRASIL a média de precipitações para os meses de maio 

e junho é de 350 e 240 respectivamente e menos de 50 mm nos meses de setembro e outubro 

na cidade de Macapá, AP.  

As tabelas 8 e 9, mostram as precipitações semanais ocorridas durante esses meses, 

podendo-se observar que nas três primeiras semanas do período de estiagem (setembro e 

outubro), o índice pluviométrico foi zero e na quarta e quinta semanas desse período os 

índices foram 15 e 25 mm respectivamente, o que influenciou significativamente no aumento 

do Índice de coliformes totais e Escherichia coli.   

Tabela 7 Média dos índices pluviométricos nos períodos das coletas 

MESES MÉDIA MENSAL (mm) 

MAIO 280 

JUNHO 100 

SETEMBRO 10 

OUTUBRO 80 

 

 Com esses dados podemos construir um gráfico para melhor ilustrar os valores médios 

das precipitações ocorridas nos meses de coleta. 
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Figura 52 - Gráfico demonstrativo da média de precipitação pluviométrica durante os meses de coleta 

de água e sedimento na cidade de Macapá, AP.  

 

Os índices pluviométricos nos meses de maio, junho e setembro, situaram-se um 

pouco abaixo da média histórica da região, que é de, 350, 240 e 50 mm respectivamente, no 

mês de outubro o índice pluviométrico situou-se acima da média que é de 50 mm. 

 

Tabela 8 Precipitação semanal no período chuvoso 

SEMANA INDICE PLUVIOMÉTRICO (mm) 

1ª (4 a 10/5) 125,5 

2ª (17 a 23/5) 45,5 

3ª (25 a 31/5) 24 

4ª (04 10/6) 19 

5ª (11 a 17/6) 20,5 

 

Tabela 9 Precipitação semanal no período de estiagem 

SEMANA INDICE PLUVIOMÉTRICO (mm) 

1ª (17 a 23/9) 00 

2ª (24 a 30/9) 00 

3ª (04 a 10/10) 00 

4ª (14 20/10) 15 

5ª (25 a 31/10) 25 
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 Com os dados das tabelas 8 e 9, foi construído um gráfico para melhor ilustrar a 

ocorrência de precipitações durante as semanas de coleta.  

 

Figura 53 - Gráfico demonstrativo das ocorrências de precipitações de chuva durante as semanas de 

coleta, nos dois períodos do ano. 

 

A primeira semana do período chuvoso apresentou índice pluviométrico bem alto em 

relação às demais semanas do mesmo período, já no período de estiagem pode-se observar o 

índice zero nas três primeiras semanas aumentando significativamente na quarta e quinta 

semanas. 
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Os resultados das análises de pH, coliformes totais e Escherichia coli,  das amostras de 

água coletadas dos igarapés e esgotos foram colocados em quatro tabelas. 

A tabela 10 mostra os resultados das análises realizadas nas águas dos igarapés 

durante cinco semanas consecutivas no período chuvoso (maio e junho), podendo-se observar 

a manutenção de índices de NMP de coliformes totais e Escherichia coli em valores altos e 

constantes. 

 A tabela 11 mostra os resultados das análises realizadas nas águas dos igarapés 

durante cinco semanas consecutivas no período de estiagem (setembro e outubro), podendo-se 

observar uma queda significativa dos NMP de coliformes totais e Escherichia coli nas três 

primeiras semanas e um aumento desse número nas duas últimas semanas, justamente quando 

ocorreram precipitações de chuva. 

 A tabela 12 mostra os resultados das análises realizadas nas amostras de água dos 

esgotos coletadas durante o período chuvoso (maio e junho). 

 A tabela 13 mostra os resultados das análises realizadas nas amostras de água dos 

esgotos coletadas durante o período de estiagem (setembro e outubro).   
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Tabela 10 Resultado das análises da água dos igarapés nos meses maio e junho/2011 

AMOSTRAS  1ª SEMANA  2ªSEMANA 3ª SEMANA 4ª SEMANA 5ª SEMANA 

  PH NMP PH NMP PH NMP PH NMP PH NMP 

    CT EC   CT EC   CT EC   CT EC   CT EC 

Leito C. Jandiá 5,4 10⁷ 10⁵ 5,8 10⁷ 10⁴ 5,5 10⁶ 2x10³ 5,4 10⁵ 10³ 5,5 10⁵ 2x10³ 

Foz C. Jandiá 5,6 5x10⁵ 2x10³ 5,4 10⁶ 10⁴ 5,8 10⁴ 1,5X10³ 5,7 10⁴ 1,5X10³ 5,8 10⁴ 800 

Leito I. Mulheres 6,8 10⁷ 10⁴ 6,7 5x10⁷ 10⁴ 6,8 10⁸ 10⁴ 6,5 10⁸ 10³ 6,3 10⁷ 10³ 

Foz I. Mulheres 6,7 10⁶ 10⁴ 6,5 10⁶ 10³ 6,8 10⁷ 10⁴ 6,7 10⁶ 2x10³ 5,8 10⁷ 10⁴ 

Leito I. Pedrinhas 6 10⁷ 10⁴ 5,8 10⁷ 10³ 5,7 10⁶ 10³ 5,8 10⁶ 1,5X10³ 6,3 10⁶ 2x10³ 

Foz I. Pedrinhas 6 5x10⁶ 10³ 5,8 5x10⁵ 10³ 5,7 10⁶ 10³ 6,1 10⁶ 2x10³ 6,3 10⁶ 10⁴ 

Leito I. Paxicu 5,7 5x10⁴ 10³ 5,6 10⁵ 10² 5,8 10⁶ 2x10³ 5,3 10⁵ 1,5X10³ 5,8 10⁶ 10³ 

Foz I. Paxicu 5,3 2x10³ 100 5,2 10³ 50 5,2 2x10³ 100 5,5 2x10³ 80 5,4 2x10³ 100 

 

 

 

 

 
Tabela 11 Resultado das análises da água dos igarapés nos meses setembro e outubro/2011 

AMOSTRAS  1ª SEMANA  2ªSEMANA 3ª SEMANA 4ª SEMANA 5ª SEMANA 

  PH NMP PH NMP PH NMP PH NMP PH NMP 

    CT EC   CT EC   CT EC   CT EC   CT EC 

Leito C. Jandiá 6,5 6,3x10³ 100 5,6 3,4x10³ 150 5,8 4,3x10⁵ 10³ 5,8 10⁷ 10³ 5,8 10⁷ 10³ 

Foz C. Jandiá 5,6 1,3x10³ 50 5,5 1,3x10³ 75 5,6 1,8x10⁴ 100 5,6 10⁶ 10³ 5,6 10⁷ 10³ 

Leito I. Mulheres 6,8 5x10⁴ 100 5,6 3x10⁴ 180 5,8 6x10⁴ 800 5,6 10⁷ 10³ 5,8 10⁶ 10³ 

Foz I. Mulheres 6,5 2,8x10³ 50 6,2 2,1x10⁴ 100 5,6 2,4x10⁴ 100 5,8 10⁶ 10³ 5,8 10⁶ 10³ 

Leito I. Pedrinhas 5,8 4,4x10³ 120 5,8 117x10³ 10³ 5,8 1,6x10⁴ 90 5,8 10⁵ 900 5,8 10⁶ 2X10³ 

Foz I. Pedrinhas 5,5 830 10 5,5 500 50 5,6 10³ 50 5,6 10⁴ 900 5,6 10⁵ 2X10³ 

Leito I. Paxicu 6,5 150 4 5,4 100 20 5,2 1,1x10³ 60 5,2 10⁵ 900 5,2 10⁵ 900 

Foz I. Paxicu 5,8 75 5 5,2 50 0 5,8 2,3x10³ 0 5,5 5x10⁴ 10³ 5,6 10⁴ 800 
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Tabela 12 - Resultado das análises da água dos esgotos nos meses maio e junho/2011  

AMOSTRAS  1ª SEMANA  2ªSEMANA  3ª SEMANA  4ª SEMANA  5ª SEMANA  

  PH NMP PH NMP PH NMP PH NMP PH NMP 

    CT EC   CT EC   CT EC   CT EC   CT EC 

C. Mendonça F. 5,8 10⁶ 10³ 5,6 10⁷ 10⁴ 5,8 10⁸ 10⁵ 5,6 10⁷ 10³ 5,6 10⁶ 2x10³ 

Adjac. Rampa 5,2 10⁵ 2x10³ 5,4 10⁵ 2X10³ 5,8 10⁸ 10⁴ 5,5 10⁶ 1,5X10³ 5,6 10⁸ 10⁴ 

Cais Stª Inês 5,5 10⁶ 10³ 5,3 5x10⁵ 10³ 5,5 10⁶ 10³ 5,4 10⁵ 10³ 5,6 10⁶ 10³ 

Ig. Pedrinhas 5,8 10⁷ 10⁴ 5,6 10⁸ 10³ 5,8 10⁶ 10³ 5,6 10⁷ 10⁴ 5,8 10⁶ 10³ 

            
               

       
Tabela 13 - Resultado das análises da água dos esgotos nos meses setembro e outubro/2011  

AMOSTRAS  1ª SEMANA  2ªSEMANA  3ª SEMANA  4ª SEMANA 5ª SEMANA  

  PH NMP PH NMP PH NMP PH NMP PH NMP 

    CT EC   CT EC   CT EC   CT EC   CT EC 

C. Mendonça F. 6,8 10⁵ 10³ 6,6 10⁵ 10³ 6 9x10⁵ 800 5,5 10⁷ 10³ 5,6 10⁶ 10³ 

Adjac. Rampa 6 1,3x10⁴ 2x10³ 5.6 10⁴ 2X10³ 5,6 2,6x10⁵ 10³ 6 10⁷ 1,5X10³ 5,8 10⁸ 2X10⁴ 

Cais Stª Inês 5,8 3x10⁵ 10³ 5,8 10⁵ 10³ 6 4,5x10⁵ 10³ 6 10⁷ 10³ 5,8 10⁶ 2,5x10³ 

Ig. Pedrinhas 5,4 200 10 5,6 200 0 5,5 2,5x10³ 0 5,4 2x10⁵ 900 5,6 10⁶ 4x10³ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Resultados das análises do pH nas amostras de água 
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Com os resultados das análises do pH nas amostras de água coletadas dos igarapés e 

esgotos constates das tabelas 10, 11, 12 e 13, foram construídos dois gráficos que mostram 

não terem ocorrido diferenças significativas no pH nos dois períodos de coleta.  

Chuv oso Seco

Periodo

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

6.0

6.1

p
H

 

Figura 54 - Gráfico demonstrativo dos valores de pH das amostras de água coletadas dos igarapés e 

esgotos da cidade de Macapá, AP. correlacionados com a sazonalidade, os valores situaram-se entre 

5,6 e 6,1 e não são observadas diferenças significativas entre o período chuvoso e de estiagem. Para 

fazer a comparação utilizamos o teste t de Student. 
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 Periodo Chuvoso 

 Periodo Seco 

Figura 55 - Gráfico da análise de variância dos valores de pH nas amostras de água dos igarapés e 

esgotos da cidade de Macapá, AP, por período. 

Observa-se que, durante as cinco semanas, através da interação entre período e as 

semanas, a análise de variância com dois fatores, demonstrou que não houve diferenças 

significativas entre os valores estudados nos dois períodos, ou seja, tanto no período seco 

quanto no período chuvoso os valores de pH não apresentaram diferenças significativas. 

 

6.2 Resultados das análises gerais de coliformes totais nas amostras de água.  

 

Para analisar os resultados das contagens de coliformes totais nas amostras de água, foram 

feitas comparações entre os dois períodos (chuvoso e estiagem), utilizando o teste t de Student, e 

foi obtido o gráfico abaixo. 
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Figura 56 - Gráfico demonstrativo da comparação entre os valores de NMP de coliformes totais 

obtidos das análises das amostras de água dos cursos d’água da cidade de Macapá, AP, utilizando 

análise de variância. Quando comparamos os valores de NMP por sazonalidade (chuvoso e seco), 

podemos verificar que existem diferenças significativas entre os períodos estudados.  

 

Com os dados das tabelas 10 e 11 foram construídos gráficos para ilustrar melhor os 

resultados. Nos gráficos, os NMP de coliformes totais encontrados nas amostras de água 

coletadas nas cinco semanas dos dois períodos por local de amostragem, foram plotados em 

escala logarítmica e correlacionados com a pluviosidade. 
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Figura 57 - Gráfico demonstrativo dos parâmetros microbiológicos das águas do canal do Jandiá no 

período chuvoso correlacionados com os índices de pluviosidade.  

 

Pode-se notar a relação direta entre o NMP e os índices de pluviosidade, observa-se 

também que os NMP encontrados nas amostras coletadas do leito do igarapé foram sempre 

maiores que o NMP encontrado na foz do igarapé em todas as semanas. 
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Figura 58 - Gráfico demonstrativo dos parâmetros microbiológicos das águas do Igarapé das Mulheres 

no período chuvoso correlacionados com os índices de pluviosidade. 

 

Nota-se que os índices de coliformes totais mantiveram-se constantes durante todas as 

semanas, em índices muito altos, e que os NMP encontrados nas amostras coletadas do leito, 

foram sempre maiores que os encontrados na foz do igarapé, em todas as semanas, com 

exceção da última semana na qual os índices foram iguais. 
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Figura 59 - Gráfico demonstrativo dos parâmetros microbiológicos das águas do Igarapé das Pedrinhas 

no período chuvoso, correlacionados com os índices de pluviosidade. 

 

Pode-se notar que os índices de coliformes totais mantiveram-se constantes durante 

todas as semanas, em índices muito altos e que os NMP encontrados nas amostras coletadas 

do leito do igarapé foi maior que o NMP encontrado na foz apenas na duas primeiras 

semanas, nas demais os índices foram iguais. 
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Figura 60 - Gráfico demonstrativo dos parâmetros microbiológicos das águas do Igarapé Paxicu no 

período chuvoso, correlacionados com os índices de pluviosidade. 

 

Neste gráfico observa-se que os NMP de coliformes totais encontrados durante as 

cinco semanas de coleta mantiveram-se constantes, porém em números menores que os dos 

demais igarapés, havendo significativa diferença entre os índices encontrados nas amostras 

coletadas do leito e da foz do igarapé.  
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Figura 61 - Gráfico demonstrativo dos parâmetros microbiológicos das águas do canal do Jandiá no 

período de estiagem, correlacionados com os índices de pluviosidade. 

 

Podendo-se observar, que durante as três primeiras semanas, o NMP de coliformes 

totais foi menor que na 4ª e 5ª semanas, quando os índices pluviométricos aumentaram, 

demonstrado que há uma relação direta entre o índice de coliformes e o aumento da 

pluviosidade. 
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Figura 62 - Gráfico demonstrativo dos parâmetros microbiológicos das águas do Igarapé das Mulheres 

durante o período de estiagem, correlacionados com os índices de pluviosidade. 

 

Podendo-se observar, que nas três primeiras semanas, o NMP de coliformes totais foi 

menor que na 4ª e 5ª semanas, quando os índices pluviométricos aumentaram, demonstrado 

que há uma relação direta entre o índice de coliformes e o aumento da pluviosidade. 
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Figura 63 - Gráfico demonstrativo dos parâmetros microbiológicos das águas do canal das Pedrinhas 

durante o período de estiagem, correlacionados com os índices de pluviosidade. 

 

Observa-se que, durante as três primeiras semanas o NMP de coliformes totais foi 

menor que na 4ª e 5ª semanas, quando os índices pluviométricos aumentaram, em todas as 

semanas o índice de coliformes totais no leito do igarapé foi sempre maior que na foz. 
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Figura 64 - Gráfico demonstrativo dos parâmetros microbiológicos das águas do Igarapé Paxicu 

situado no distrito de Fazendinha na cidade de Macapá AP. no período de estiagem, correlacionados 

com os índices de pluviosidade. 

 

Observa-se que os índices de coliformes totais mantiveram-se muito próximos, tanto 

nas amostras coletadas do leito, quanto da foz do igarapé, apenas na 5ª semana ocorreu uma 

diferença, nota-se também a relação direta do índice de coliformes com o aumento da 

pluviosidade e que os valores de NMP de coliformes totais situaram-se em níveis aceitáveis 

para a prática de banho nas águas do rio Amazonas no balneário de Fazendinha. 

 

Com os resultados constantes das tabelas 12 e 13 foram construídos gráficos para 

melhor ilustrar os resultados obtidos para pesquisa de coliformes na água dos esgotos que 

caem diretamente no rio Amazonas, na orla fluvial da cidade de Macapá, AP. os NMP de 

coliformes totais foram plotados em escala logarítmica 
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Figura 65 - Gráfico demonstrativo dos parâmetros microbiológicos das águas do canal da Rua 

Mendonça JR. localizado na área comercial da cidade de Macapá, AP.  

 

Comparando os resultados obtidos tanto no período chuvoso quanto no período de 

estiagem, os níveis de coliformes totais nos dois períodos mantiveram-se altos em todas as 

semanas, sendo que nas três primeiras semanas os índices sempre foram maiores no período 

chuvoso e nas duas últimas semanas os índices foram iguais, isso é explicado pelo aumento 

das precipitações nas duas últimas semanas do período chuvoso. 
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Figura 66 - Gráfico demonstrativo dos parâmetros microbiológicos das águas do esgoto situado 

próximo à Rampa de atracação situada na orla do centro da cidade de Macapá, AP.  

 

Observa-se que os índices de coliformes totais mantiveram-se altos durante todas as 

semanas coletadas e que os maiores índices (10⁸ NMP/100mL), foram encontrados na 3ª 

semana do período chuvoso e na 5ª semana tanto do período chuvoso quanto do período de 

estiagem, comprovando o alto índice de contaminação fecal desse esgoto e o aumento do 

numero de coliformes com o aumento da pluviosidade.  
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Figura 67 - Gráfico demonstrativo dos parâmetros microbiológicos das águas do esgoto do cais do 

bairro Santa Inês situado na orla fluvial da cidade de Macapá AP.  

 

Observa-se que o índice de coliformes totais nas amostras de água desse esgoto, 

coletadas durante as cinco semanas nos dois períodos, apresentaram variações entre 10⁵ e 10⁷ 

NMP/100 mL, muito acima do permitido, comprovando o lançamento de contaminantes 

fecais diretamente no rio Amazonas. 
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Figura 68 - Gráfico demonstrativo dos parâmetros microbiológicos das águas do esgoto que cai 

diretamente no Canal das Pedrinhas, situado ao sul da cidade de Macapá, AP.  

 

O gráfico demonstra que os valores de NMP de coliformes no período chuvoso 

encontrado nesse esgoto, foi muito alto, situando-se entre 10⁶ e 10⁸, ultrapassando todos os 

limites permitidos, porém no período de estiagem (1ª, 2ª e 3ª semanas) esse índice situou-se 

em níveis aceitáveis, aumentando significativamente nas duas últimas semanas em 

conseqüência do aumento do índice pluviométrico. 

 

 Esses resultados estão de acordo com os trabalhos de ALAN, C.C. et.al. (2004), que 

estudou os parâmetros microbiológicos de rios estuarinos próximos às cidades de Macapá e 

Santana no estado do Amapá de setembro de 1999 a setembro de 2003 e constatou que a 

análise espaço-temporal dos parâmetros bacteriológicos mostrou um significativo grau de 

comprometimento e degradação em algumas seções de coleta e com a afirmativa de 

GAGNON e SAULNIER (2003), de que o esgoto sanitário sem tratamento é um dos 

principais agentes poluidores dos sistemas aquáticos. 

 Segundo BASTOS et al. (2001) a contribuição per capta/org/hab.dia é de 10⁹ a 10¹² 

Coliformes totais e 10⁸ a 10¹¹ Escherichia coli e a concentração de coliformes totais em 

esgotos brutos é de 10⁶ a 10¹º UFC/100 mL, nesta pesquisa realizada nos principais esgotos da 

cidade de Macapá, AP., foram obtidas os seguintes índices: No período chuvoso (maio e 

junho), 80% das amostras analisadas apresentaram contagem de Coliformes totais entre  10⁶ a 
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10¹º UFC/100 mL, já no período de estiagem (setembro e outubro), apenas 30% dos esgotos 

pesquisados apresentaram índices dentro dessa faixa o que comprova mais uma vez que o 

número de coliformes nas águas dos esgotos aumenta com a precipitação de chuvas. 

 

6.3 Resultados das análises de Coliformes totais e Escherichia coli nas águas das ressacas 

da cidade de Macapá, cujas águas alimentam os canais que cortam a cidade. 

 

Os resultados das análises microbiológicas quantitativas das águas das ressacas foram 

colocados na tabela 14 e demonstrados através do gráfico da figura 64, podendo-se perceber 

que o número de coliformes e Escherichia coli encontrados, comprovam a deposição de 

dejetos diretamente nas águas dessas ressacas. 

Tabela 14 Resultados das análises bacteriológicas das águas das ressacas de Macapá, AP. 

RESSACA NMP PH 

  Coliformes totais Escherichia coli   

CONGÓS 6,2X10⁴ 6X10³ 5,8 

CHICO DIAS 13,3X10³ 1,26X10³ 5,4 

SÃO LÁZARO 1,5X10³ 200 6,2 

PACOVAL 500 40 5,8 

CIDADE NOVA 6,8X10⁴ 760 6,5 

JAPONÊZ 3,1X10³ 1,7X10³ 6,5 

CANAL 1,7X10³ 20 6,2 
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Figura 69 - Gráfico demonstrativo dos parâmetros microbiológicos quantitativos das águas das 

ressacas situadas na área urbana da cidade de Macapá, AP. 

 

Pode-se observar a demonstração da presença de coliformes totais e Escherichia coli 

em todas as amostras analisadas.  

Os resultados das pesquisas de coliformes nas áreas de ressacas estão de acordo com 

os resultados obtidos por TAKIYAMA et. al. (2003), que encontraram na ressaca do Congós 

um NPM de coliformes fecais em torno de 1.500 em dezembro de 2001 e 8.000 em julho de 

2002. 

 

6.4 Resultados das análises qualitativas de enterobactérias nas águas das ressacas da 

cidade de Macapá, cujas águas alimentam os canais que cortam a cidade. 

 

 Os resultados das análises qualitativas das amostras de água das ressacas foram 

colocados no quadro 02 e o isolamento de um número significativo de enterobactérias de 

vários gêneros e espécies, inclusive patogênicas como as do gênero Salmonella expõem a 

população residente nessas áreas ao perigo de contrair doenças de veiculação hídrica.  
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Quadro 2 Enterobactérias isoladas das águas das ressacas  

RESSACA GERMES ISOLADOS 

CONGÓS Escherichia coli 

Enterobacter sp. 

Klebsiella sp. 

CHICO DIAS Escherichia coli 

Enterobacter sp. 

Klebsiella sp. 

Salmonella sp. 

SÃO LÁZARO Escherichia coli 

Enterobacter sp. 

Klebsiella sp. 

PACOVAL Escherichia coli 

Enterobacter sp. 

Klebsiella sp. 

Edwardsiella sp. 

CIDADE NOVA Escherichia coli 

Enterobacter sp. 

Klebsiella sp. 

JAPONÊS Escherichia coli 

Enterobacter sp. 

Klebsiella sp. 

Salmonella sp. 

CANAL CONGÓS/PEDRINHAS Escherichia coli 

Enterobacter sp. 

Klebsiella sp. 

Edwardsiella sp. 

 

 

6.5 Padrão de potabilidade das águas analisadas  

 

Para demonstrar que as análises bacteriológicas efetuadas nas amostras de água dos córregos e 

esgotos e ressacas da cidade de Macapá, AP., indicam uma má qualidade quanto ao padrão 

potabildade, tomando como parâmetro a presença ou ausência de Escherichia coli, foi construído um 

gráfico no qual foram comparados os parâmetros encontrados com o parâmetro permitido pelo 

CONAMA que é de zero NMP/100mL para águas boas para consumo quanto ao padrão de 

potabilidade. 
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Figura 69 - Gráfico demonstrativo dos resultados da pesquisa de Escherichia coli nas amostras de 

água dos igarapés e esgotos, considerando o grau de potabilidade, nas cinco semanas de coleta em 

ambos os períodos (chuvoso e estiagem). Com exceção das amostras da zona de mistura do igarapé 

Paxicu com o rio Amazonas e do esgoto do igarapé das Pedrinhas, coletadas na 2ª e 3ª semanas do 

período de estiagem, nas quais não foi observada a presença de Escherichia coli, as demais amostras 

foram insatisfatórias para esse padrão.  

Os resultados das pesquisas de metais pesados nas amostras de sedimento coletadas ao 

longo da orla fluvial da cidade de Macapá, AP. foram colocados em tabelas e gráficos. 

Os resultados da classificação granulométrica das amostras de sedimento realizada 

pela EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISAS AGROPECUÁRIAS (EMBRAPA) 

constam da tabela 9, a classificação textural adotada pela empresa é citada juntamente com a 

classificação adotada pela SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIÊNCIAS DO SOLO (SBCS). 

Os resultados da análise granulométrica do sedimento estão de acordo com a classificação 

adotada pelo CONAMA. O tamanho das partículas situou-se na faixa de 0,002 e 2 mm, o que 

permite classificar o sedimento de todos os pontos de amostragem como areia ou silte, sendo 

que o sedimento coletado do igarapé Paxicu apresentou-se como areia. 
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Tabela 15 Resultados da classificação granulométrica do sedimento 
 

AMOSTRA ARGILA 

AREIA 

GROSSA AREIA FINA SILTE 

CLASSIFICAÇÃO 

TEXTURAL 

g.Kgˉ¹ SBCS EMBRAPA 

P3 21 12 87 880 SILTE 

TEXTURA 

SILTOSA 

P6 16 2 66 916 SILTE 

TEXTURA 

SILTOSA 

P8 15 44 85 856 SILTE 

TEXTURA 

SILTOSA 

P10 15 6 104 875 SILTE 

TEXTURA 

SILTOSA 

P11 31 300 316 353 

FRANCO 

ARENOSA 

TEXTURA 

MÉDIA 

P13 94 23 44 839 SILTE 

TEXTURA 

SILTOSA 

P14 23 4 311 662 

FRANCO 

SILTOSA 

TEXTURA 

MÉDIA 

P15 73 32 44 851 SILTE 

TEXTURA 

SILTOSA 

P18 1 584 401 14 AREIA 

TEXTURA 

ARENOSA 

P18 5 746 224 25 AREIA 

TEXTURA 

ARENOSA 

Classes de tamanho: Argila (< 0,002 mm), Silte (0,002 a 0,05 mm), Areia fina (0,05 a 0,2 mm), Areia 

grossa (0,2 a 2 mm). 

 As análises dos metais pesados pesquisados nas amostras de sedimento coletadas em 

dois períodos (chuvoso e estiagem), ao longo da orla fluvial da cidade de Macapá, AP. foram 

colocados nas tabelas 16 e 17, juntamente com a indicação dos pontos de amostragem. 
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Tabela 16 Resultados das análises dos metais nas amostras de sedimento 

PONTOS  Ni As Cu Hg Mn Pb Zn Cr 

  CHUV EST CHUV EST CHUV EST CHUV EST CHUV EST CHUV EST CHUV EST CHUV EST 

Canal Jandiá 115,57 114,83 104,85 39,21 10,65 6,82 0,12 0,18 283,75 233,7 31,31 62,62 1067,4 78,78 124 144 

Ig. Mulheres 117,78 107 35,72 43,48 2,56 10,65 0,31 0,25 627,31 618,98 55,67 69,58 752,8 68,65 232 190 

C. Mendonça Jr 118,67 115,12 65,58 134,95 52,83 77,54 0,18 0,22 829,55 856,78 62,62 62,62 2.328 775,25 177,22 144 

Rampa 112,76 114,53 50,35 116,94 85 81,8 0,24 0,28 928,02 941,8 76,54 73,06 1.926 807,28 145,28 221,52 

Est. Captaç. 116,6 106,56 44,43 35,19 6,82 6,8 0,32 0,30 512,67 499,79 69,58 34,79 2.300 397,93 58,72 88,61 

Leito I. Pedr. 121,03 113,06 86,37 72,86 41,75 50,27 0,22 0,19 651,97 648,27 62,62 90,46 2.171 337,19 62,02 83,07 

Esgoto I. Pedr 122 106,67 39,69 28,71 33,23 29,4 0,22 0,22 620,87 617,54 73,06 62,62 867,65 414,87 18,33 38,77 

Foz I. Pedr. 118,37 119,55 119,31 21,91 23,43 36,21 0,34 0,30 619,4 685,46 41,75 86,98 564,32 505,69 188,29 155,06 

Leito I. Paxicu 120 113,06 141,82 67,59 30,68 25,99 0,23 0,22 675,71 546,16 48,71 62,62 739,50 398,3 132,91 38,77 

Foz I. Paxicu 107,15 99,77 57,93 35,42 51,1 34,51 0,26 0,24 663,57 656,94 48,71 56,67 855,87 445,79 132,91 41,9 

Valores Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 

CCME 18,0* 35,9* 5,9 17 35,7 197 0,17 0,486 500 900 35 91,3 123 315 37,3 90 

 

 

 

 

Tabela 17 Valores médios das análises dos metais nas amostras de sedimento 

METAL Ni As Cu Hg Mn Pb Zn Cr 

PERÍODO CHUV EST CHUV EST CHUV EST CHUV EST CHUV EST CHUV EST CHUV EST CHUV EST 

MÉDIA 116,99 111,04 74,61 59,63 33,805 35,99 0,22 0,24 641,28 630,54 57,06 66,2 1.357,25 422,97 127,17 114,57 

Valores Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 

CCME 18,0* 35,9* 5,9 17 35,7 197 0,17 0,486 500 900 35 91,3 123 315 37,3 90 

 

 

 

 

 



134 
 

 Com os dados das tabelas 16 e 17 e para ilustrar melhor os resultados das análises dos 

metais pesados, foram construídos gráficos que demonstram os valores dos metais 

encontrados nas amostras de sedimento, comparados com o valor máximo (TEL) de acordo 

com o CCME. 

 

Figura 71 - Gráfico demonstrativo dos resultados das análises do níquel no sedimento coletado nos dez 

pontos de amostragem ao longo da orla fluvial da cidade de Macapá, AP. durante os dois períodos 

(chuvoso e estiagem) comparados com o valor máximo (TEL) do CCME. 

Observa-se que não há variação significativa entre os dois períodos do ano e que os 

teores de níquel encontrados em todas as amostras situaram-se muito acima do valor máximo 

permitido.   

0

20

40

60

80

100

120

140

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

V
al

o
re

s 
e

m
 m

g.
K

gˉ
¹

Pontos de amostragem

Teores de Ni no sedimento

CHUV

ESTIAGEM

MAXIMO



135 
 

 

Figura 72 - Gráfico demonstrativo dos resultados da análise do arsênio no sedimento coletado nos dez 

pontos de amostragem ao longo da orla fluvial da cidade de Macapá, AP. durante os dois períodos 

(chuvoso e estiagem) comparados com o valor máximo (TEL) do CCME. 

Observa-se variação de valores entre os diversos pontos de amostragem e altos índices 

de arsênio, situando-se acima do valor máximo permitido, demonstrando o comprometimento 

da orla fluvial de Macapá, AP. pela poluição através desse elemento químico. 

Por se tratar de metal potencialmente cancerígeno para as pessoas expostas ao mesmo, 

o arsênio é o que requer maior preocupação entre os que apresentaram níveis acima do valor 

máximo permitido, bem como pela possibilidade dessa contaminação na orla fluvial da cidade 

de Macapá ocorrer em conseqüência do rejeito de manganês depositado no Porto de Santana.      

   No território brasileiro os estudos desenvolvidos na pesquisa do arsênio nos últimos 

anos têm se concentrado em apenas três regiões: Região do Quadrilátero Ferrífero, MG, na 

qual o elemento é liberado no ambiente por meio de atividades ligadas à mineração de ouro, 

região do Vale do Ribeira, SC e SP, altamente contaminada devido às atividades de 

mineração, beneficiamento e refino de minérios de chumbo zinco e prata na qual o As é 

naturalmente encontrado nas rochas e solos e região Amazônica, incluindo a área do 

município de Santana AP, onde o As é associado a minérios de manganês explorados nos 

últimos 50 anos. Segundo FIGUEIREDO et. al. (2007), nestas três regiões pode ser 

constatado o aumento da ocorrência do elemento pelas atividades antropogênicas como a 

extração de metais como manganês e ouro, o que conduz a uma severa contaminação dos 
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sistemas fluviais e solos das regiões. A exposição crônica ao As pode estar ocorrendo em 

áreas ainda não reconhecidas como altamente contaminadas.  

E possível o desenvolvimento de pesquisas para fins terapêuticos de pacientes com 

sintomas relacionados à exposição ao arsênio, conforme o recente estudo desenvolvido pelo 

grupo de pesquisadores da University School of Sciences, em Gujarat na Índia. Nesse estudo, 

os autores constataram que a co-administração da vitamina A, pode ser uma opção eficiente 

no combate aos efeitos provocados pelo As na função dos linfócitos humanos, (EPA – 2000). 

 

 

Figura 73 - Gráfico demonstrativo dos resultados da análise do Cobre nas amostras de sedimento 

coletadas ao longo da orla fluvial da cidade de Macapá, AP., os valores situaram-se abaixo do valor 

máximo permitido em todas as amostras.  

 

0

50

100

150

200

250

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

V
al

o
re

s 
e

m
 m

g.
K

gˉ
¹

Pontos de amostragem

Teores de Cobre no sedimento

CHUVOSO

ESTIAGEM

MÁXIMO



137 
 

 

Figura 74 - Gráfico demonstrativo dos resultados da análise do mercúrio nas amostras de sedimento. 

Nota-se que não há contaminação da orla fluvial da cidade de Macapá, AP. por esse metal, pois os 

valores encontrados situaram-se muito abaixo do valor máximo permitido (TEL). 

 

  

Figura 75 - Resultados das análises do manganês nas amostras de sedimento, coletadas nos dois 

períodos (chuvoso e estiagem) ao longo da orla fluvial da cidade de Macapá, AP. demonstrado o baixo 

grau de contaminação por esse elemento químico.  
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Figura 76 - Resultados das análises do chumbo nas amostras de sedimento, coletadas nos dois períodos 

(chuvoso e estiagem) ao longo da orla fluvial da cidade de Macapá, AP. demonstrado o baixo grau de 

contaminação por esse elemento químico.   

 

Figura 76 - Resultados das análises do zinco nas amostras de sedimento coletadas na orla fluvial da 

cidade de Macapá, AP., mostrando uma variação significativa entre os valores encontrados no período 

chuvoso e no período de estiagem, além do que os valores situaram-se muito acima do valor máximo 

permitido.   

As diferenças significativas dos valores do zinco comparando os dois períodos, 

sugerem um possível carreamento pelas águas das chuvas de óleos lubrificantes usados, 

despejados aleatoriamente pelas oficinas mecânicas diretamente nas ruas da cidade. 
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Eva lúcia, et. al. (2010), detectaram teores iniciais de zinco em óleos lubrificantes 

novos em torno de 1.231 ± 30 mg Kgˉ¹. 

Sahat, S. – YOGYAKARTA NUCLEAR RESEARCH, usando análise de 

fluorescência de RX detectou teores de zinco em óleos lubrificantes acima de 10³ ppm. 

Disponível em http://www.quimlab.com.br (acessado em 08/12/2011). 

 

 

Figura 78 - Resultados das análises do cromo nas amostras de sedimento coletadas na orla fluvial da 

cidade de Macapá, AP.  

Observa-se que na maioria dos pontos de amostragem os teores desse metal situaram-

se acima do valor máximo permitido e que não há alteração significativa nos teores de cromo 

entre os períodos chuvoso e de estiagem. 
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7 CONCLUSÃO 

 

1. Existe contaminação de córregos e esgotos por coliformes fecais e metais pesados na 

orla fluvial da cidade de Macapá, AP. 

2. A contaminação por coliformes fecais na orla fluvial da cidade de Macapá, AP ocorre 

em conseqüência do despejo de esgotos sem tratamento e dos córregos que cortam a 

área urbana da cidade. 

3. A principal fonte de contaminação dos córregos que cortam a cidade de Macapá, AP., 

são as áreas de ressaca, habitadas sem nenhuma condição de saneamento básico, com 

os dejetos sendo depositados diretamente nas águas sob as residências construídas em 

palafitas.  

4. O número de coliformes fecais nos esgotos e cursos d’água da área urbana da cidade 

de Macapá, AP., ultrapassam todos os limites permitidos pelos órgãos reguladores. 

5. Nas amostras de água do Igarapé Paxicu, no distrito de Fazendinha, o índice de 

coliformes totais na zona de mistura com o rio Amazonas, em todas as semanas 

pesquisadas não ultrapassou 2x10³ UFC, situando-se próximo ao limite aceitável para 

classificar a água como muito boa segundo a resolução 357/2005 do CONAMA, neste 

caso pode-se concluir que, a prática de banho na praia da Fazendinha pode ser 

permitida à população, pois o risco de contaminação é baixo. 

6. O fato comprovado por esta pesquisa, que as águas do igarapé Paxicu apresentam 

baixos índices de coliformes totais e Escheríchia coli, pode ser devido à baixa 

ocorrência de áreas de ressacas e o baixo índice demográfico nas adjacências do 

igarapé. 

7. O alto índice de coliformes totais e Escherichia coli, encontrados nas águas dos 

esgotos, comprovam a falta de tratamento dos mesmos, o que ocasiona o lançamento 

de dejetos diretamente no rio Amazonas.  

8. O número de Coliformes totais e Escherichia coli, tanto nas águas dos igarapés que 

cortam a cidade de Macapá, Ap., quanto nas águas dos esgotos é proporcional ao 

aumento da pluviosidade.  

9. Existe contaminação por bactérias fecais nas águas das áreas de ressacas da cidade de 

Macapá, AP., essa contaminação compromete os cursos d’água por elas alimentados, 



141 
 

sustentando a hipótese de que a contaminação por coliformes nos córregos é 

proveniente principalmente dessas áreas. 

10. A presença de bactérias patogênicas como as do Gênero Salmonella, entre outras, nas 

águas das ressacas, comprova o risco a que está exposta a população que reside nessas 

áreas, de contrair doenças de veiculação hídrica. 

11. O sedimento das áreas adjacentes à desembocadura dos córregos e esgotos na orla da 

cidade de Macapá, AP., é contaminado por vários metais pesados, principalmente 

arsênio, zinco e níquel. 

12. O alto teor de arsênio encontrado na pesquisa revela um grave problema de 

contaminação desse metal na orla fluvial da cidade de Macapá, expondo a população 

ao risco de contrair doenças provenientes do contato com esse contaminante.  

13. Pesquisas posteriores, monitorando toda a provável rota do arsênio e o histórico das 

camadas do sedimento, poderão revelar a origem da contaminação desse metal na orla 

fluvial de Macapá, assim como a influência dessa contaminação na população exposta 

através da pesquisa desse elemento em material biológico (sangue e urina), nos 

recursos utilizados pelos seres humanos e nos indicadores biológicos de exposição. 

14. O alto teor de zinco encontrado nas amostras de sedimento, principalmente durante o 

período chuvoso, provavelmente deve-se ao despejo de óleo lubrificante usado 

diretamente nos esgotos, cursos d’água e ruas da cidade de Macapá. 

15. O baixo teor de: Cobre, mercúrio, chumbo e manganês, encontrado no sedimento 

pesquisado, revela a inexistência de grandes fontes de contaminação desses metais. 

16. Existe contaminação do sedimento da orla da cidade de Macapá, AP., pelo metal 

cromo em vários locais, em outros o teor desse metal situou-se abaixo do limite 

máximo permitido. 

17. É preocupante o impacto ambiental causado pelos contaminantes pesquisados, na orla 

fluvial da cidade de Macapá, AP., banhada pelo rio Amazonas podendo trazer 

conseqüências graves à população ribeirinha, e a quem freqüenta a orla para a prática 

de lazer, além do que, há necessidade urgente de tomada de medidas pelas autoridades 

quanto ao problema da ocupação das ressacas por residências sem a menor condição 

sanitária, pois além do despejo dos dejetos diretamente nas águas das ressacas, essas 

águas são levadas para os córregos e daí para o rio Amazonas, principalmente na 

época das chuvas, ocasionando surtos de doenças de veiculação hídrica.  
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ANEXOS 

 

I - FICHA DE COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISE 

BACTERIOLÓGICA 

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA 

Nº DA AMOSTRA:________________________ 

PONTO DE AMOSTRAGEM:__________________Local:__________________________ 

COORDENADAS: 

NATUREZA DA AMOSTRA: 

[  ] ÁGUA DE ESGOTO  [  ] ÁGUA DE IGARAPÉ 

TIPO DE COLETA: 

[  ] COM EQUIPAMENTO  [  ] SEM EQUIPAMENTO 

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS: 

CHUVA NAS ÚLTIMAS 48 HORAS [  ] SIM  [  ] NÃO 

CHUVA NO DIA DA COLETA  [  ] SIM  [  ] NÃO 

CHUVA NA HORA DA COLETA  [  ] SIM  [  ] NÃO 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

PROFUNDIDADE DA COLETA: 

PH DA AMOSTRA: 

SÓLIDOS EM SUSPENSÃO:  

COR DA AMOSTRA: 

DATA DA COLETA:   HORA DA COLETA: 

OBS: 

 

Assinatura de quem coletou a amostra: 

 


