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RESUMO 
 
 
 
O aumento da população e o crescimento das cidades, aliada ao desejo natural do homem de 
elevação do nível e da qualidade de vida têm resultado em problemas como a poluição da 
água e a degradação dos manguezais. No estado da Paraíba, o rio Sanhauá, que compõe o 
estuário do Paraíba do Norte, está situado bem próximo ao centro da cidade de João Pessoa, 
sua capital, numa área totalmente urbanizada e por isso apresenta problemas de degradação 
que afetam diretamente a qualidade de vida da população residente nas suas margens. Nessa 
área também se encontra assentado o antigo Lixão do Roger, desativado em 2003 após cerca 
de 40 anos de funcionamento. Esse fato agrava ainda mais os problemas ambientais e de 
saúde pública da população que reside nas proximidades. Dessa forma, o objetivo principal 
deste trabalho é a avaliação da qualidade da água e os conflitos existentes do seu uso no 
estuário do rio Sanhauá, na área de influência do antigo Lixão do Roger. Para tanto, foi 
realizado durante um período de dois anos, levantamento de informações e obtenção de dados 
da área de estudo. Foram utilizados como recursos a investigação visual e registro fotográfico 
das fontes poluidoras, a aplicação de formulários junto aos moradores das comunidades 
afetadas diretamente pelo antigo Lixão do Roger e o monitoramento da qualidade da água 
superficial em quatro pontos de coleta (dois a montante e dois a jusante do antigo Lixão). As 
análises da água foram realizadas no Laboratório de Saneamento da Universidade Federal da 
Paraíba. O antigo Lixão do Roger ainda continua produzindo chorume que escorre para o 
manguezal do rio Sanhauá, todavia foram observados vários pontos de poluição com 
lançamento de esgotos domésticos e de resíduos sólidos diretamente no rio. Comparando a 
qualidade da água superficial com os padrões da classe 3 de águas doces na qual está 
enquadrado o rio Sanhauá e com padrão de classe 1 de águas salobras, verificou-se que essa 
água supera os valores máximos permitidos preconizados pela Resolução do CONAMA 
357/05. Pode-se concluir então, que o antigo Lixão ainda é um grande poluidor do rio 
Sanhauá, mas não é o único, pois, as comunidades inseridas na sua área de influência são 
desprovidas de esgotamento sanitário e os dejetos são lançados diretamente no rio. Também 
foi verificado o depósito de lixo doméstico no rio ao mesmo tempo em que se realizavam 
outras atividades como pesca, navegação, recreação (banho), o que por si só já demonstra 
usos conflitantes da água.  
 
Palavras chaves: Qualidade da Água, Conflitos de Usos, Água Superficial, Lixão do Roger, 
Rio Sanhauá. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 
 
 
The increasingly population and the growth of the cities, allied to the natural desire of man to 
raise the level and quality of life, has resulted in problems such as water pollution and 
degradation of mangroves. In the state of Paraíba, the Sanhauá river, which composes the 
Paraíba do Norte river estuary, is located very close to downtown in the city João Pessoa, the 
capital of the state, in a fully urbanized area and therefore presents problems of degradation 
that directly affect the life quality of the residents in their sides. The former Roger´s open 
dump is also seated in this area and was decommissioned in 2003 after nearly 40 years of 
operation. This fact aggravates even more the environmental problems and public health of 
the population that lives nearby. Thus, the main objective of this study is the evaluation of the 
water quality and the existing conflicts of its use in the Sanhauá river estuary, in the area of 
influence of the former Roger open dump. To achieve this objective, it was done, over a 
period of two years, the collection of information and data of the study area. It was used as 
research resources, visual investigation and photographic record of polluting sources, the use 
of questionnaires with the residents directly affected by the former Roger´s open dump and 
monitoring the quality of superficial water at four collection points (two upstream and two 
downstream from the former open dump). The analysis of water were performed at the 
sanitation laboratory of the Federal University of Paraíba. The former Roger´s open dump is 
still producing leachate that flows to the Sanhauá River mangrove, nevertheless there were 
several points of pollution with discharge of domestic wastewater and solid waste directly 
into the river. Comparing the quality of the superficial water with the fresh water class III 
quality standards, in which is classified the Sanhauá river, and the class I standard of brackish 
water, it was found that the parameters of this water exceeds the limits recommended by the 
CONAMA resolution 357/05. It can be concluded that the former open dump is still a major 
pollution source of the Sanhauá river, but it is not the only one, since the communities 
included in its influence area are being deprived of sanitation, so the waste is released directly 
into the river. Furthermore, as the deposit of household waste in the river at the same time 
there were other activities such as fishing, navigation, recreation (river bath), which in itself 
shows conflicting uses of water. 
 
 
Keywords: Water quality, Conflicts of uses, Superficial water, Roger landfill, Sanhauá river. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

Nas últimas décadas o crescimento urbano acelerou-se motivado pelo fluxo migratório 

de pessoas para a cidade em busca de trabalho e melhores condições de vida que o campo não 

oferece. Assim, a oferta de hospitais, escolas, serviços públicos de uma maneira geral, aliada 

às questões fundiárias ainda sem solução satisfatória, implicaram no aumento da população 

das cidades.  

Neste processo de crescimento das cidades observou-se a ocupação das áreas 

ribeirinhas pela nova população oriunda do meio rural, pessoas com afinidade para o trabalho 

no campo, desintegradas ou sem formação apropriada para as atividades urbanas. 

A ação pouco eficaz das leis de uso do solo urbano em especial às planícies primárias 

dos cursos de água tem provocado a destruição de matas ciliares e manguezais e surgimento 

de construções desordenadas nas planícies de inundação. Os prejuízos ambientais derivados 

da situação são observados claramente desde a destruição da fauna e da flora, passando por 

poluição da água e do solo, assoreamento nos corpos de água, alterações indesejáveis da 

paisagem afora e outras influências negativas no setor sócio-econômico. 

Focos de poluição tornam-se mais evidentes nas áreas costeiras na medida em que  não 

são observadas as características da fragilidade do ambiente e nem tão pouco a recessão dos 

ecossistemas existentes. Nessas áreas, as intervenções decorrentes da civilização e 

concentração demográfica provocam efeitos danosos com prejuízo para a qualidade da água e, 

conseqüentemente, redução de atividades recreativas e de lazer. Aliada à destruição destas 

paisagens notáveis – as praias – a poluição marinha e as modificações morfológicas na linha 

da costa inviabilizam ainda a exploração de atividades fundamentais como a pesca e o 

turismo. 

No litoral, os manguezais que são bens da União (terrenos de marinha) e áreas de uso 

comum e de preservação permanente, estão sendo “grilados” e utilizados indevidamente, em 

desrespeito não só à legislação imobiliária como às normas de proteção ambiental. Segundo 

Marcelino (2000) a favelização das áreas marginais dos estuários resulta na poluição da água, 

na degradação da paisagem e na exaustão dos seus recursos naturais. Assim, embora sejam 

protegidos pelo Código Florestal Lei nº 4.771 de 1965, os manguezais são destruídos ou 



 2 

degradados diariamente pela ação e ocupação do homem, gerando uma série de usos 

conflitantes.  

Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

– IBAMA (1991), num ambiente estuarino, as formas antrópicas de apropriação do espaço 

representam as atividades realizadas dentro da sua área de influência, e que, muitas vezes, são 

incompatíveis com as funções do ecossistema, gerando distúrbios nos compartimentos 

ambientais. Quando se trata de Unidades de Conservação, tais distúrbios podem ser 

classificados como sendo de uso conflitante grave e de uso conflitante muito grave. 

Nessa linha de raciocínio a apropriação do ambiente estuarino para formação de lixões 

é um exemplo de ação antrópica que pode provocar conflitos de uso muito grave, 

principalmente por causar a poluição das águas superficiais e subterrâneas devido à 

percolação e/ou escoamento do chorume.  

Outra ação antrópica que pode causar conflitos de uso no estuário diz respeito aos 

lançamentos de efluentes líquidos industriais e esgotos domésticos sem o devido tratamento 

nesse ambiente. Marcelino (2000) explica que esses lançamentos, decorrentes de atividades 

comerciais e industriais e do aumento dos contingentes populacionais humanos, nas áreas de 

influência, levam a contaminação das águas com germes patogênicos, prejudiciais a saúde 

humana, tornando-as impróprias para vários usos, entre eles o doméstico. 

Nesse contexto e englobando todos os fatores citados está o estuário do rio Sanhauá, 

próximo ao centro da cidade de João Pessoa, capital do estado da Paraíba. Esse ambiente, em 

seu entorno apresenta singularidades que, em seu conjunto, o credencia como um rico 

exemplo real de complexidade de problemas. Com o progressivo desmatamento de áreas em 

toda sua extensão para a ocupação urbana desordenada e descontrolada (sem infra-estrutura 

de saneamento básico) e a presença do antigo Lixão do Roger (com parcial recuperação 

ambiental) sobre o manguezal, grandes volumes de sedimentos, resíduos sólidos urbanos, 

esgotos domésticos e industriais e chorume são transportados para sua massa d`água.   

Diante do exposto, este trabalho tem como propósito avaliar a qualidade da água, 

levantar as principais fontes de poluição e caracterizar os principais usos do manguezal na 

área de influência direta do Lixão do Roger visando o entendimento dos conflitos que, 

certamente, lá ocorrem. As informações obtidas poderão servir de base para orientação de 

medidas, ações e programas por parte do poder público e órgãos ambientais, de maneira a 

minimizar esses conflitos existentes na área e assegurar os padrões de qualidade da água rio 

Sanhauá bem como a preservação do manguezal, segundo a legislação brasileira vigente. 
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O presente texto está estruturado em sete capítulos, incluindo esta introdução como 

primeiro capítulo; o segundo descreve os objetivos geral e específicos deste trabalho; o 

terceiro apresenta uma sucinta revisão da literatura pertinente à temática abordada, onde se 

discorre sobre os seguintes tópicos: manguezais e estuários, qualidade de água, fontes 

poluidoras e conflitos de usos da água; no quarto capítulo pode ser verificada a metodologia 

empregada para o desenvolvimento desta pesquisa. O quinto mostra a caracterização acerca 

da área de estudo; o sexto apresenta as análises e discussões dos resultados e no último estão 

contidas as conclusões e recomendações do presente estudo. Após este último capítulo, 

destacam-se as referências utilizadas nesta pesquisa seguida de apêndices. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral deste trabalho é avaliar a qualidade da água e os conflitos existentes 

associado ao seu uso no estuário do rio Sanhauá, na área de influência do antigo Lixão do 

Roger.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

? Identificar fontes poluidoras no estuário do rio Sanhauá na área de influência do antigo 

Lixão do Roger.  

? Caracterizar as principais atividades que fazem uso da água na área de influência do 

antigo Lixão. 

? Monitorar a qualidade da água superficial do estuário do rio Sanhauá. 

? Verificar a ocorrência de conflitos em torno do uso da água na área em estudo. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

 

3.1 Manguezais e estuários 

 

O litoral do Brasil possui cerca 7.400km de extensão (IBGE, 2006). São muitos os 

ecossistemas que se integram nesta costa como manguezais, estuários, restingas, dunas praias, 

ilhas, baías, falésias, recifes de corais e outros ambientes importantes do ponto de vista 

ecológico. São muitas também as atividades desenvolvidas nessa região, de grande 

importância socioeconômica: atividades portuárias, pesca, aqüicultura, exploração de recursos 

e, principalmente, o turismo. Apesar da sua importância, Mota (1999) relata que estuários e 

manguezais têm sido aterrados e desmatados de forma indiscriminada devido ao processo de 

urbanização das cidades.  

O manguezal pode ser definido como um ecossistema de transição entre os ambientes 

terrestre, fluvial e marinho, característico de regiões tropicais e subtropicais, sujeito ao regime 

das marés. É constituído de espécies vegetais lenhosas típicas (angiospermas), além de micro 

e macroalgas (criptógamas) adaptadas à flutuação de salinidade e caracterizadas por 

colonizarem sedimentos predominantemente lodosos, com baixos teores de oxigênio 

(SCHAEFFER-NOVELLI, apud QUIÑONES, 2000).  

De acordo com Marcelino (2000), os manguezais se apresentam como uma formação 

vegetal lenhosa que coloniza o substrato lodoso e que está sujeita às intrusões de água 

salgada. 

Segundo Quiñones (2000), as florestas de manguezais distribuem-se ao longo de 

6.800km da costa brasileira, e a estimativa mais recente e acurada para a área de cobertura é 

de 1,38 milhões de hectares. O autor supracitado ainda explica que os manguezais eram 

considerados como locais desagradáveis, perigosos, desvalorizados; porém, foram tornando-

se atrativos para construção de portos, marinas, agricultura e demais projetos. 

Os manguezais estão localizados nas margens do estuário. Os estuários são ambientes 

costeiros semi-fechados que mantém uma ligação livre com o oceano aberto no qual a água do 

mar é mensuravelmente diluída pela água doce oriunda da drenagem continental. 

(CAMEROM e PRITCHARD apud MARCELINO, 2000).  A Figura 3.1 mostra o encontro 

da foz de um rio com o mar, formando um estuário. 
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Figura 3.1 – Estuário formado pelo encontro do rio e mar 

Fonte: Prefeitura Municipal de João Pessoa, 2007. 

 

Para Marcelino (2000), a rede de interações que ocorre nos ecossistemas estuarinos e 

nos manguezais é muito complexa, devido à elevada diversidade de espécies que 

compartilham os recursos do ambiente. O autor supracitado explica que por se tratarem de 

ambientes naturalmente férteis, os estuários propiciam alimento abundante e proteção contra 

predadores, a inúmeras espécies marinhas e endêmicas do próprio estuário, em suas formas 

larvais e juvenis. Muitos animais se utilizam dessas áreas para abrigo, desenvolvimento e 

alimentação, sendo que muitos deles são importantes economicamente. 

Segundo Schmidt apud Quiñones (2000), o tipo de água que circunda os manguezais é 

de fundamental importância para o seu crescimento e desenvolvimento. Em períodos de 

precipitação normal, na estação chuvosa aumenta a queda das folhas, e na estação seca 

diminui. A água controla a salinidade, a disponibilidade de nutrientes e os gases para as 

raízes. Os manguezais alteram a qualidade da água porque a água da chuva carrega sais e 

nutrientes da copa das árvores. A transpiração das árvores do manguezal acrescenta nutrientes 

ao solo, e enquanto a água atravessa o ambiente dos manguezais ocorre modificação na sua 

qualidade.  

No entanto Cabral (2001) relata que uma das formas mais comuns de degradação dos 

ambientes estuarinos decorre da poluição hídrica, cuja origem pode ser tanto de natureza 

orgânica quanto inorgânica. Esse processo está relacionado diretamente com o lançamento de 

poluentes no estuário, ou indiretamente, através de seus tributários. A poluição orgânica 
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resulta dos despejos sanitários, dos lixos domiciliares, industriais e hospitalares, do 

lançamento de animais mortos e também do despejo acidental de petróleo por parte de 

refinarias ou navios. A poluição inorgânica deve-se principalmente às indústrias, que 

representam a base econômica das grandes cidades e que lançam seus esgotos com carga de 

poluentes nos estuários, muito embora, em algumas áreas, as atividades agrícolas também 

contribuem substancialmente com a poluição química dos ambientes estuarinos. 

Apesar de Correia (2002) mencionar que os estuários localizam-se entre as áreas de 

maior fertilidade natural do mundo e grande parte da sua produtividade constituiu um meio de 

vida de muitas populações, informa que no Brasil, e em particular no Nordeste, a real 

importância dos manguezais tem sido menosprezada, uma vez que eles têm sido considerados 

áreas inúteis, boas apenas para o despejo de esgotos e lixo das cidades ou para expansão 

industrial e urbana. O autor supracitado ainda afirma que essa visão tem contribuído, 

consistentemente, para a redução da produtividade aquática, propiciado o aumento da 

contaminação das águas e favorecido, em muitos locais, o estrangulamento de áreas 

estuarinas. 

Na visão de Correia (2002), os manguezais constituem sistemas frágeis, deteriorando-

se em conseqüência de crescentes alterações ambientais provocadas pelo homem. A 

recuperação dessas áreas é lenta e problemática, o que demonstra a necessidade de sua 

preservação. 

De acordo com Araújo (1992), a localização dos manguezais coincide com a área de 

maior interesse para ocupação humana, causando a exploração dos seus recursos naturais, 

alterando a rede de drenagem e convertendo em áreas industriais e urbanas. A autora relata 

que a presença humana através de especulação imobiliária, a extração de lenha para produção 

de carvão, a construção de grandes vias costeiras, projetos agrícolas para produção de abacaxi 

e extração de areia tem contribuído para a degradação desse ecossistema. 

 A Figura 3.2 mostra bem a situação da conversão dessas áreas, onde a vegetação foi 

retirada para dar espaço a indústrias e loteamentos para ocupação urbana. 
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Figura 3.2 – Áreas de grandes interesses para atividades antrópicas 

Fonte: Prefeitura Municipal de João Pessoa, 2007. 

 

Com isso, D´Assunpçao et al. (2007), ressaltam que as zonas costeiras e estuários são 

ambientes de grande complexidade, nos quais a implantação desordenada de uma série de 

atividades econômicas tem causado uma grande variedade de impactos. Essas áreas são 

consideradas ideais para exploração de atividades de pesca, navegação, agricultura, 

implantação de empreendimentos turísticos, causando degradações ambientais, que podem se 

tornar irreversíveis se não forem gerenciadas de forma adequada.  

 

3.1.1 Legislação pertinente 

 

A Lei nº 4.771 de 15 de setembro de 1965 que institui o novo Código Florestal 

considera os manguezais como áreas de proteção permanente e a Lei nº 6.938 de 31 de agosto 

de 1981, assegura a proteção desses ecossistemas objetivando a preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade ambiental. O Decreto Federal nº 89.336 de 31 de janeiro de 1984 

considera as áreas de proteção permanente mencionadas na Lei nº 6.938, como reservas 

ecológicas. 

De acordo com a Resolução n° 004 de 18 de setembro de 1985, do Conselho Nacional 

do Meio Ambiente (CONAMA), os manguezais constituem reserva ecológica. Estes 

ambientes possuem vegetações típicas, formando áreas de grande valor paisagístico, 

constituem habitat para inúmeras espécies da fauna aquática e terrestre e funcionam como 
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estabilizadores dos sedimentos costeiros, mantendo as condições climáticas litorâneas, bem 

como desempenham o papel de exportador de matéria orgânica para estuário, contribuindo 

para a produtividade primária da zona costeira (Figura 3.3).  

 

 
Figura 3.3 – Manguezal em sua forma natural 

 

Cabral (2001) explica que apesar dos manguezais brasileiros serem protegidos por lei, 

eles têm sido tradicionalmente e culturalmente desprezados pela nossa sociedade, por serem 

consideradas áreas de pouco ou nenhum valor econômico e a maioria das pessoas vê esses 

ambientes como áreas inóspitas. Em conseqüência disso o uso dessas áreas tem sido feito sem 

planejamento, favorecendo assim a não conservação de seus próprios valores intrínsecos. 

Essa situação é relatada por Rasolofo (1997) em Madagascar, quando afirma que os 

manguezais têm grande importância biológica e econômica e integram a sobrevivência de 

muitas espécies marinhas e que estes ecossistemas estão sendo ameaçados pelas atividades 

humanas. As áreas de mangue também são estritamente controladas, mesmo assim as florestas 

de mangue estão sendo derrubadas e queimadas para dar espaço para a agricultura.  

Fondo e Martens (1998) confirmam essa situação também no Quênia, que apesar de 

protegidas por lei, as florestas de mangue estão sendo destruídas rapidamente para extração de 

madeira, exploração de petróleo e construção de cidades. Essas atividades têm causado a 

poluição dessas áreas, tanto da água quanto do solo, e acelerado processo de erosão desse 

ecossistema.  

Mesmo assim, Lingnon (2005) afirma que o melhor uso para qualquer manguezal é 

continuar como área protegida, mantendo valores culturais, estéticos, paisagísticos e 
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recreacionais, estabilizando a linha de costa, tendo a proteção da vida e dos recursos 

pesqueiros. 

 

3.2 Qualidade da água 

 

A água no estado de pureza absoluta inexiste na natureza devido a seu alto poder de 

dissolução de gases, corantes, colóides e sais. É denominada de solvente universal, pelo seu 

poder químico e, em função dessa efetiva propriedade de solvência e do alto poder de 

transportar partículas em seu meio, nela podem ser encontradas diversas impurezas que 

normalmente definem sua qualidade. 

Desse modo, a qualidade da água é representada por um conjunto de características, 

geralmente mensuráveis, de natureza química, física e biológica. Estas características devem 

ser mantidas dentro de certos limites, os quais são representados por padrões, valores 

orientadores da qualidade de água, dos sedimentos e da biota (CONAMA, 2000; CONAMA, 

2004; CONAMA, 2005 e MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004).  

Apesar dos limites de impurezas impostos pela legislação o homem costuma utilizar os 

corpos aquáticos como receptores de despejos gerados nas suas atividades domésticas, 

industriais, agrícolas entre outras. Estes usos causam a poluição e ou contaminação da água 

que impede a sobrevivência das espécies aquáticas, causando também graves conseqüências 

aos seres humanos, além da geração de conflitos tanto em termos de quantidade como em 

qualidade da água. 

Por outro lado, os ecossistemas aquáticos incorporam, ao longo do tempo, substâncias 

provenientes de causas naturais, sem nenhuma contribuição humana, em concentrações 

raramente elevadas que, no entanto, podem afetar o comportamento químico da água e seus 

usos mais relevantes.  

As características físicas da água estão relacionadas, principalmente, com o seu 

aspecto estético. Algumas destas características podem prejudicar certos usos da água, 

tornando-a imprópria ao consumo humano, pelo próprio aspecto estético, por manchar roupas 

e aparelhos sanitários. Inclui-se nas características físicas da água: a temperatura; a cor e a 

turbidez. 

As características químicas da água são de muita importância, pois a presença de 

alguns elementos ou compostos químicos na água bruta pode inviabilizar o uso de certas 

tecnologias de tratamento e exigir tratamentos específicos. Podem também interferir nos 

aspectos higiênicos e econômicos do uso da água. Entre as características químicas da água 
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merecem ser destacadas: condutividade elétrica, sólidos totais dissolvidos, oxigênio 

dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio (DBO5), demanda química de oxigênio (DQO), 

cloretos, os fosfatos, amônia, nitritos, nitratos, sulfatos, óleos e graxas, alumínio, chumbo, 

entre outras.  

As características biológicas das águas são determinadas através de exames 

bacteriológicos e hidrobiológicos. Entre os primeiros se destaca a pesquisa do número de 

coliformes termotolerantes. 

As características físicas, físico-químicas, químicas e biológicas da água são 

apresentadas a seguir: 

 

a) Temperatura – A temperatura é a medição da intensidade de calor. Um aumento na 

temperatura da água geralmente diminui a solubilidade dos gases aumenta a taxa de reações 

químicas e biológicas e a taxa de transferências dos gases. 

 

b) Cor – A cor da água é produzida pela reflexão da luz em partículas minúsculas 

denominadas colóides, finamente dispersas. De origem predominantemente orgânica é 

proveniente também de metais como o ferro e o manganês e resíduos industriais fortemente 

coloridos. Apesar de ser pouco freqüente há relação entre cor acentuada e risco sanitário nas 

águas cloradas. A cloração da água contendo a matéria orgânica dissolvida responsável pela 

cor pode gerar produtos potencialmente cancerígenos, dentre eles, os trihalometanos. 

 

c) Turbidez – Ocorre devido à presença de materiais sólidos em suspensão, que reduzem a 

sua transparência. Pode ser provocada também pela presença de algas, plâncton, matéria 

orgânica e muitas outras substâncias como o zinco, ferro, manganês e areia, resultantes do 

processo natural de erosão ou de despejos domésticos e industriais. A turbidez em rios pode 

reduzir a penetração da luz, prejudicando a fotossíntese. Afeta esteticamente os corpos 

d’água. 

 

d) pH - Representa a concentração de íons hidrogênio em uma solução. Alterações bruscas de 

pH (<5,0 ou >9,0) podem causar o desaparecimento de espécies aquáticas. O pH influi no 

grau de solubilidade de diversas substâncias, na distribuição das formas livre e ionizada de 

diversos compostos químicos, definindo inclusive o potencial de toxidade de vários 

elementos. O valor de pH abaixo de 7 a água é considerada ácida, se maior que 7 a água é 

considerada alcalina e valor de pH igual a 7 a água é considerada neutra. 
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e) Oxigênio Dissolvido (OD) - Fundamental para a manutenção das comunidades aquáticas 

aeróbias. Provêm naturalmente de processos cinéticos e fotossintéticos. Varia em função da 

temperatura da água e pressão atmosférica. Reduções significativas nos teores de oxigênio 

dissolvido são provocadas por despejos principalmente de origem orgânica 

 

f) Alcalinidade – É a quantidade de íons que reagem para neutralizar os íons hidrogênio. É 

uma medição da capacidade de neutralizar os ácidos. Os principais constituintes da 

alcalinidade são os bicarbonatos, carbonatos e os hidróxidos. A distribuição entre as três 

formas na água é função do pH. Não tem significado sanitário, não sendo contemplada pelo 

padrão de potabilidade e as águas naturais de origem superficial no Brasil apresentam 

alcalinidade comumente inferior a 100mg/L de CaCO3. 

 

g) Dureza – É a concentração de cátions multimetálicos em solução. Em condições de 

supersaturação, esses cátions reagem com ânions na água, formando precipitados. A dureza 

carbonato ou dureza temporária é a dureza correspondente à alcalinidade, esta dureza resiste à 

ação dos sabões e é sensível ao calor, precipitando-se em elevadas temperaturas. A dureza não 

carbonato ou dureza permanente é devida à presença dos sulfatos, cloretos e nitratos de cálcio 

e magnésio, resiste também à ação dos sabões, mas não produz incrustações por seus sais 

serem muito solúveis na água, não se decompondo pela ação do calor. 

 

h) Cloretos – Todas as águas naturais, em maior ou menor escala, contem íons resultantes da 

dissolução de minerais. Os cloretos (Cl-) são advindos da dissolução de sais. Estão presentes 

na forma de cloretos de sódio, cálcio e magnésio. Tem origem a partir da dissolução de 

minerais e da intrusão de águas salinas. Ocorrem em águas naturais em teores variados devido 

ao contato com depósitos minerais ou com a água do mar. Maiores concentrações decorrem 

da contaminação por esgotos domésticos e efluentes industriais diversos e do retorno de águas 

de irrigação. 

 

i) Nitrogênio – No meio aquático, o nitrogênio pode ser encontrado nas seguintes formas: 

nitrogênio (N2), escapando para atmosfera, nitrogênio orgânico (dissolvido e em suspensão), 

nitrito (NO2
-) e nitrato (NO3

-). O nitrogênio na forma de nitrato está associado à doença como 

a metahemoglobinemia (síndrome do bebê azul). O nitrogênio é um elemento indispensável 

para o crescimento de algas e, quando em elevadas concentrações, pode conduzir a um 
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crescimento exagerado desses organismos, processo denominado de eutrofização. De acordo 

com Libânio (2005), o ciclo do nitrogênio realiza-se por meio de bactérias nos processos de 

nitrificação e desnitrificação. O nitrogênio, nos processos bioquímicos de conversão da 

amônia e nitrito e deste a nitrato, implica no consumo de oxigênio dissolvido no meio 

podendo afetar a vida aquática. A forma de amônia é diretamente tóxica aos peixes. Nos rios, 

a forma predominante pode fornecer informações sobre o estágio da poluição. A poluição 

recente está associada ao nitrogênio na forma orgânica ou de amônia, enquanto uma poluição 

mais remota esta associada ao nitrogênio na forma de nitrato.   

 

j) Condutividade elétrica – É a capacidade da água de transmitir corrente elétrica em função 

da presença de substancias dissolvidas que se dissociam em ânions e cátions, sendo, por 

conseqüência, diretamente proporcional a concentração iônica. Apresenta relação 

proporcional à concentração de substâncias iônicas dissolvidas. Em águas doces varia de 30 a 

2000 µs/cm a 25oC (Libânio, 2005). Grandes variações decorrem de lançamentos de despejos 

industriais, de mineração e esgotos domésticos. A condutância específica fornece uma boa 

indicação das modificações na composição de uma água, especialmente na sua concentração 

mineral, mas não fornece nenhuma indicação das quantidades relativas dos vários 

componentes. À medida que mais sólidos dissolvidos são adicionados, a condutividade 

específica da água aumenta. Altos valores podem indicar características corrosivas da água. 

 

k) Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) – É a quantidade de oxigênio consumida na 

oxidação biológica da matéria orgânica. É o parâmetro mais usual de indicação de poluição 

orgânica na água. Ocorre naturalmente nas águas em nível reduzido em função da degradação 

de matéria orgânica (folhas, animais mortos, fezes de animais). Aumentos de DBO são 

provocados por despejos de origem predominantemente orgânica. Altos índices podem gerar a 

diminuição e até a extinção do oxigênio presente nas águas; nessas condições, os processos 

aeróbios de degradação orgânica podem ser substituídos por outros anaeróbios, gerando 

alterações substanciais no ecossistema, inc lusive com a extinção das formas de vida 

oxigênios-dependentes.  

 

l) Demanda Química de Oxigênio (DQO) – É a quantidade de oxigênio necessária para a 

oxidação da matéria orgânica através de um agente químico. Parâmetro utilizado no 

monitoramento de sistemas de tratamento de efluentes e na caracterização de efluentes 

industriais. O aumento de DQO decorre principalmente de despejos de origem industrial.  
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m) Óleos e graxas – São substâncias orgânicas de origem mineral, vegetal ou animal, tais 

como ácidos graxos, ceras, óleos, gorduras, sabões e graxas. São geralmente insolúveis em 

água, podendo aparecer emulsionados por detergentes, álcalis ou outras substâncias químicas. 

Sua origem relaciona-se a atividades antrópicas, uma vez que raramente são encontrados em 

águas naturais. Normalmente advêm de despejos e resíduos industriais, esgotos domésticos, 

efluentes de oficinas mecânicas, postos de gasolina, resíduos de embarcações e dragas, 

estradas, vias públicas urbanas e aeroportos. Modificam a tensão superficial das águas 

dificultando as trocas gasosas, sobretudo do oxigênio, causando, portanto, alterações no 

ecossistema aquático e nas características físicas, químicas e biológicas das águas. Em seu 

processo de decomposição provocam a redução do OD e a elevação da DBO e DQO. Podem 

produzir dermatoses no homem. 

 

n) Fosfato – O fosfato participa dos processos de respiração, fotossíntese e reprodução 

celular. Assim como o nitrogênio, o fósforo é um importante nutriente para o crescimento e 

reprodução dos microorganismos que promovem a estabilização da matéria orgânica presente 

nas águas, podendo ocorrer sob várias formas, orgânicas (proteínas) ou minerais (ortofosfatos 

e polifosfatos). Em águas naturais o fosfato é formado, principalmente, durante os processos 

biológicos de transformação de substâncias orgânicas em fosfato inorgânico, ou pela 

lixiviação de solos e minerais. Maiores concentrações decorrem do lançamento de esgotos 

domésticos, águas residuárias industriais e efluentes diversos que contenham detergentes. O 

fósforo não apresenta inconveniente de ordem econômica sem significado sanitário para águas 

de consumo humano, não integrando o padrão de potabilidade vigente. Segundo Libânio 

(2005), as formas do fósforo como ortofosfatos são mais facilmente assimiláveis por algas e 

plantas aquáticas, e em águas naturais não poluídas as concentrações de fósforo são 

comumente inferiores a 0,02mg/L. Maiores concentrações provocam a proliferação excessiva 

de algas e conseqüente eutrofização dos corpos d’água, a qual promove a estabilização do 

ecossistema, causando grandes alterações nas condições físico-químicas das águas e na 

comunidade aquática. 

 

o) Sulfato – É um ânion, dos mais abundantes íons na natureza. O enxofre pode ser 

encontrado na natureza em quatro estados de oxidação que se transformam entre si. O íon 

sulfato é muito comum nas águas naturais. Nas águas superficiais, ocorre através das 

descargas de esgotos domésticos e efluentes industriais ou em regiões áridas onde sulfatos 
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minerais, tal como o gesso, estão presentes. Na água tratada é proveniente do emprego de 

coagulante com o sulfato de alumínio. Nas águas de abastecimento público devem ser 

controlados, pois quando presente em quantidade elevada tem efeito laxativo sobre as 

pessoas. Por isso, o limite recomendado para águas potáveis é de cerca de 250mg/L. Os 

sulfatos de cálcio e magnésio têm importância quanto à promoção da dureza da água. 

 

p) Alumínio – Na água, o alumínio é influenciado pelo pH, temperatura e a presença de 

fluoretos, sulfatos, matéria orgânica e outros ligantes. Um aspecto chave da química do 

alumínio é sua dissolução no solo para neutralizar a entrada de ácidos com as chuvas ácidas. 

Nesta forma, ele é extremamente tóxico à vegetação e pode ser escoado para os corpos d'água. 

A principal via de exposição humana não ocupacional é pela ingestão de alimentos e água. O 

acúmulo de alumínio no homem tem sido associado ao aumento de casos de demência senil 

do tipo Alzheimer. (FERREIRA, 2008) 

 

q) Chumbo – Dissolvido em águas naturais, seus teores geralmente são baixos. A queima de 

combustíveis fósseis é uma das principais fontes, além de sua utilização como aditivo 

antiimpacto na gasolina. O chumbo e seus compostos também são utilizados em 

eletrodeposição, metalurgia, matérias de construção, plásticos e tintas (PHILIPPI JÚNIOR et 

al., 2004). Constitui veneno cumulativo, provocando um envenenamento crônico denominado 

saturnismo, que consiste em efeito sobre o sistema nervoso central com conseqüências 

bastante sérias. Sintomas de uma exposição crônica ao chumbo, quando o efeito ocorre no 

sistema nervoso central, são: tontura, irritabilidade, dor de cabeça, perda de memória, entre 

outros. Quando o efeito ocorre no sistema periférico o sintoma é a deficiência dos músculos 

extensores. A toxicidade do chumbo, quando aguda, é caracterizada pela sede intensa, sabor 

metálico, inflamação gastrointestinal, vômitos e diarréias. 

 

r) Sólidos – Os sólidos quanto ao tamanho, podem ser classificados em dissolvidos ou em 

suspensão. Os sólidos em suspensão dividem-se em sedimentáveis e não sedimentáveis. Os 

sólidos dissolvidos incluem os colóides e os efetivamente dissolvidos. Quanto à 

caracterização química, são classificados em voláteis e não voláteis. Os sólidos dissolvidos 

são naturalmente encontrados nas águas devido ao desgaste das rochas por intemperismo. 

Grandes concentrações decorrem do lançamento de esgotos domésticos e despejos industriais. 

Os sólidos em suspensão provêm do carreamento de solos pelas águas pluviais, devido à 

processos erosivos e desmatamentos na bacia, do lançamento de esgotos domésticos, efluentes 
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industriais e da dragagem para remoção de areia e atividades de garimpo. Excesso de sólidos 

dissolvidos na água pode causar alterações de sabor e problemas de corrosão em tubulações 

de distribuição. Em águas utilizadas para irrigação, pode gerar problemas de salinização do 

solo. Os sólidos em suspensão aumentam a turbidez das águas, prejudicando seus aspectos 

estéticos e a produtividade do ecossistema pela diminuição da penetração da luz. 

 

s) Coliformes termotolerantes – Esta classe abrange todos os bacilos gram negativos não 

esporulados, aeróbios ou anaeróbios facultativos que fermentam lactose. Os microrganismos 

do gênero coliforme constituem-se os melhores indicadores da possível presença nas águas de 

material fecal de origem humana ou de animais de sangue quente e, conseqüentemente, de 

organismos patogênicos (LIBÂNIO, 2005). A presença de coliformes nas águas por si só não 

representa problemas à saúde, indicando apenas a possível presença de fezes e, portanto, de 

outros organismos presentes nas fezes, transmissores de doenças como a febre tifóide e 

paratifóide, disenteria bacilar, cólera, hepatite, dentre outras. Contudo, nem toda água que 

contenha coliformes é contaminada e, como tal, podem veicular doenças de transmissão 

hídrica. O número de coliformes é expresso pelo número mais provável (NMP) e representa a 

quantidade mais provável de coliformes existentes em 100 mL de água amostrada 

 

3.2.1 Legislação sobre qualidade da água e enquadramento dos corpos hídricos 

 

A Constituição Federal e os vários Decretos e Leis existentes, inclusive nos níveis 

estaduais e municipais, têm demonstrando uma grande preocupação com o meio ambiente, 

principalmente com os recursos hídricos. 

A Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de 

Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, se 

baseia nos seguintes fundamentos: 

I. A água é um bem de domínio público. 

II. A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. 

III. Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e 

a dessedentação de animais. 

IV.  A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. 

V. A bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos. 



 17 

VI. A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do 

Poder Público, dos usuários e das comunidades. 

A Resolução do CONAMA n° 357 de 17 de março de 2005 dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como 

estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. 

A Resolução supracitada define enquadramento como sendo o estabelecimento da 

meta ou objetivo de qualidade da água (classe) a ser, obrigatoriamente, alcançado ou mantido 

em um segmento de corpo de água, de acordo com os usos preponderantes pretendidos, ao 

longo do tempo e divide em treze classes de qualidade das águas doces, salobras e salinas do 

Território Nacional. 

Segundo Lei Federal nº 9.433, o enquadramento dos corpos d’água em classes tem por 

objetivos:  

I. Assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem 

destinadas, sendo mais restritivos quanto mais nobres for o uso pretendido. 

II. Diminuir os custos de combate à poluição das águas, mediante ações preventivas 

permanentes. Assim, mais do que uma simples classificação, o enquadramento dos 

corpos d’água pode ser visto como um instrumento de planejamento ambiental, pois 

deve estar baseado não necessariamente no seu estado atual, mas nos níveis de qualidade 

que deveriam possuir ou ser mantidos para atender às necessidades estabelecidas pela 

comunidade. 

De acordo com a referida Lei, o Comitê de Bacia Hidrográfica é o responsável pela 

aprovação da proposta de enquadramento dos corpos de água em classes de uso, elaborada 

pela Agência de Bacia, para posterior encaminhamento ao respectivo Conselho de Recursos 

Hídricos Nacional ou Estadual, segundo o domínio dos corpos de água. Esta proposta deve ser 

elaborada de acordo com a Resolução do CONAMA n° 357 de 17 de março de 2005. 

 

3.3 Fontes de poluição de manguezais e estuários 

 

Libânio (2005) faz uma distinção entre os termos poluição e contaminação da água. O 

autor supracitado define poluição da água como a ocorrência de alterações prejudiciais ao 

meio aquático e, quando essas alterações colocam em risco a saúde dos elementos da biota ou 

do ser humano que dele faz uso, a poluição passa a denominar-se contaminação.  Pode-se 

poluir um corpo d’água sem necessariamente contaminá- lo, mas a ocorrência da 

contaminação como conseqüência de alguma ação antrópica estará sempre associada à 
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poluição. Libânio (2005) ainda afirma que a caracterização mais exata das alterações 

prejudiciais na qualidade das águas naturais relaciona-se ao uso que se faz desse recurso 

hídrico. 

Segundo Sperling (1995), a poluição das águas ocorre devido à adição de substâncias 

ou formas de energia que diretamente alteram a natureza do corpo d’água de uma maneira tal 

que prejudique os legítimos usos que dela são feitos. 

 

3.3.1 Esgotos domésticos e industriais 

 

De acordo com Nuvolari (2003), o esgoto doméstico é gerado a partir da água de 

abastecimento, é o despejo líquido resultante do uso da água para higiene e necessidades 

fisiológicas. O autor apresenta a composição do esgoto doméstico em 99,87% de água e 

0,13% de partículas sólidas orgânicas como proteínas, carboidratos e lipídeos; inorgânicas 

como amônia, nitrato, ortofosfatos; e microorganismos como bactéria, fungos, protozoários, 

vírus, helmintos etc. Dada a forte prevalência da água na composição do esgoto, o referido 

autor admite que suas propriedades físicas sejam as mesmas da água.   

Os esgotos domésticos provêm principalmente de residências, edifícios comerciais, 

instituições ou quaisquer edificações que contenham instalações de banheiros, lavanderias e 

cozinhas. Compõem-se, essencialmente, de água de banho, urina, fezes, papel, restos de 

comida, sabão, detergentes e águas de lavagem. 

A Resolução n° 357/05 do CONAMA, no seu artigo 24 preconiza que efluentes de 

qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados, direta ou indiretamente, nos corpos 

de água, após o devido tratamento e desde que obedeçam às condições, padrões e exigências 

dispostos nesta Resolução e em outras normas aplicáveis. 

Phillippi Júnior et al., (2004) afirma que quando os esgotos domésticos, tratados ou 

não, são lançados nos corpo d’água, alteram as características físicas, químicas e biológicas 

desse corpo. Se o corpo d’água apresenta-se com suas características físicas, químicas e 

biológicas naturais, essa alteração será maior ou menor em função do tratamento a que se 

submeteu o esgoto doméstico, assim como função do grau de diluição do corpo receptor. O 

autor supracitado complementa ressaltando que essas alterações poderão ser ou não 

representativas para os usos que as águas do corpo receptor se destinam, dependendo da carga 

de poluentes lançadas. 
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O mesmo autor ainda explica que as características básicas dos esgotos domésticos, 

que demandam preocupação com o meio ambiente, envolvem principalmente matéria 

orgânica, microorganismos patogênicos e concentrações de fósforo e nitrogênio. 

Segundo Quiñones (2000), a forma mais utilizada para se medir a quantidade de 

matéria orgânica biodegradável presente é a partir da demanda química de oxigênio (DQO), 

ou da demanda bioquímica de oxigênio (DBO). Quanto maior o grau de poluição orgânica, 

maior a DBO do corpo d'água; paralelamente, à medida que ocorre estabilização da matéria 

orgânica, decresce a DBO. Normalmente a DBO5 dos esgotos domésticos varia entre 100 e 

300 mg/L, de acordo com a condição, e nos tratamentos completos deseja se atingir uma 

redução de DBO5 até uma faixa de 20 a 30 mg/L. 

Tanto a cor como a turbidez indicam, de imediato e aproximadamente, o estado de 

decomposição do esgoto (QUIÑONES, 2000). A tonalidade acinzentada, acompanhada de 

alguma turbidez, é típica do esgoto fresco. Já a cor preta é típica do esgoto velho e de uma 

decomposição parcial (precipitação do ferro pelo ácido sulfídrico). 

Em termos de avaliação da qualidade da água, os microrganismos assumem um papel 

de maior importância dentre os seres vivos, devido à sua grande predominância em 

determinados ambientes, e pela sua atuação nos processos de depuração dos despejos ou sua 

associação com as doenças ligadas à água (SPERLING, 1995). Os principais organismos 

encontrados nos rios e nos esgotos são: bactérias, fungos, protozoários, vírus, vermes, algas e 

grupos de plantas e animais. As bactérias são as responsáveis pela decomposição e 

estabilização da matéria orgânica. 

Nas indústrias, as águas podem ser utilizadas de diversas formas, tais como: 

incorporação aos produtos; limpezas de pisos, tubulações e equipamentos; resfriamento, 

aspersão sobre pilhas de minérios, para evitar o arraste de finos e sobre áreas de tráfego para 

evitar poeiras, irrigação, lavagens de veículos, oficinas de manutenção, consumo humano e 

usos sanitários (GIORDANO, 2004). 

As características dos efluentes industriais são inerentes à composição das matérias 

primas, das águas de abastecimento e do processo industrial. A concentração dos poluentes 

nos efluentes é função das perdas no processo ou pelo consumo de água. Segundo Giordano 

(2004) os efluentes líquidos ao serem despejados com os seus poluentes característicos 

causam a alteração de qualidade nos corpos receptores e conseqüentemente a sua poluição. A 

poluição ocorre quando esses efluentes modificam o aspecto estético, a composição ou a 

forma do meio físico. Esse meio é considerado contaminado quando existir a mínima ameaça 

à saúde de homens, plantas e animais. 
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3.3.2 Lixões 

 

Bidone e Povinelli (1999) afirmam que o crescimento constante das populações 

urbanas, a forte industrialização, a melhoria no poder aquisitivo dos povos de uma forma 

geral, vêm instrumentalizando a acelerada geração de grandes volumes de resíduos, 

principalmente nas grandes cidades. Os autores referidos relatam que a economia de um país 

interfere na geração de resíduo; em períodos de recessão econômica, a quantidade de resíduos 

coletados diminui devido ao aumento da reutilização e decréscimo na geração. 

Com isso, Nóbrega (2005) identifica outros fatores que interferem na geração dos 

resíduos sólidos urbanos: número de habitantes, hábitos e costumes da população, poder 

aquisitivo, hábitos higiênicos, nível de educação, entre outros, e confirma que um dos fatores 

mais importantes na geração de resíduos é a economia, onde é percebido nas estações de 

tratamento e disposição final de resíduos, sem esquecer do fator sazonalidade, que atua em 

algumas áreas da economia e em algumas regiões, nos períodos da alta estação. 

A NBR 10.004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) de 2004 define 

resíduos sólidos como: 

Resíduos nos estados sólidos e semi-sólidos, que resultam de atividades da 

comunidade de origem: urbana, agrícola, radioativa e outros (perigosos e/ou 

tóxicos). Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de 

tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de 

poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável 

seu lançamento na rede pública de esgoto ou corpos d’água, ou exijam para isso 

soluções técnicas e economicamente inviáveis, em face à melhor tecnologia 

disponível. 

A norma NBR 10.004 – ABNT (2004) classifica os resíduos sólidos quanto ao seu 

risco ao meio ambiente e à saúde pública, dividindo em duas categorias:  

? Resíduos Classe I – Perigosos 

? Resíduos Classe II – Não Perigosos: IIA – Não Inertes; IIB – Inertes 

Segundo a mesma norma, os resíduos perigosos são aqueles que apresentam 

características de periculosidade, ou seja, apresentam, por meio, de suas propriedades físicas, 

químicas ou infecto-contagiosas, riscos à saúde pública, provocando mortes, incidência de 

doenças ou aumentando seus índices. Os resíduos classe I, perigosos, são os que apresentam, 

pelo menos, uma das seguintes características: inflamabilidade; corrosividade; reatividade; 

toxicidade; patogenecidade. 
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Os resíduos da Classe II A – Não Inertes – podem ter propriedades como a 

solubilidade em água, combustibilidade e biodegrabilidade, e não se enquadram na Classe I 

(Perigosos) nem na Classe II B (Inertes). 

Os resíduos da Classe II B – Inertes – são aqueles que, submetidos a testes de 

solubilização, não tenham nenhum de seus constituintes solubilizados, em concentrações 

superiores aos padrões de potabilidade de águas, excetuando-se os padrões: aspecto, cor, 

turbidez e sabor. Como exemplo destes materiais, pode-se citar rochas, tijolos, vidros e certos 

plásticos e borrachas que não são decompostos prontamente. 

Os resíduos sólidos manejados inadequadamente oferecem alimento e abrigo para 

muitos vetores transmissores de doenças como leptospirose, diarréias, febre tifóide, entre 

outras. Philippi Júnior (2005) afirma que há relação entre proliferação de doenças e o manejo 

inadequado de resíduos sólidos. 

O gerenciamento dos resíduos sólidos nas áreas urbanas se baseava na coleta e 

afastamento dos resíduos. Ao longo do tempo as administrações municipais passaram a 

prestar esse tipo de serviço. Philippi Júnior (2005) diz que essa atividade, especialmente 

quando executado com eficiência, cria a sensação na população de que os resíduos 

simplesmente desapareceram, por isso a sociedade em geral levou muito tempo para perceber 

as graves tendências relacionadas à quantidade, qualidade e às soluções para o gerenciamento 

dos resíduos sólidos. 

Um dos grandes problemas encontrados na maioria das cidades do Brasil diz respeito à 

disposição final do lixo. De acordo com a legislação vigente, cabe às prefeituras a coleta e a 

destinação final dos resíduos sólidos. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento 

Básico realizada pelo IBGE em 2000, coletam-se no Brasil diariamente 125,281 mil toneladas 

de resíduos domiciliares e 52,8% dos municípios Brasileiros dispõe seus resíduos em lixões. 

Philippi Júnior (2005) conceitua lixões como formas de disposição nas quais não há 

quaisquer cuidados para redução de impactos. 

D’Almeida e Vilhena (2000) definem lixão como uma forma inadequada de 

disposição de resíduos sólidos municipais, que se caracteriza pela simples descarga sobre o 

solo, sem medidas de proteção ao meio ambiente ou à saúde (Figura 3.4). 
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Figura 3.4 – Lixão em atividade 

 

Essa forma de disposição facilita a proliferação de vetores, geração de maus odores, 

poluição das águas superficiais e subterrâneas pelo lixiviado, além de não possibilitar o 

controle dos resíduos que são encaminhados para o local de disposição. 

Sob o ponto de vista ambiental, os lixões podem causar poluição das águas superficiais 

e subterrâneas devido à percolação do chorume, líquido de cor preta altamente poluente, 

formado a partir da degradação da matéria orgânica não-percolada. (SILVA JÚNIOR, 2003). 

Do ponto de vista social, afirma Philippi Júnior (2005), os lixões acabam refletindo a 

miséria encontrada na região, porque são fontes de renda e de alimento para catadores. O 

autor confirma que os lixões são os locais mais comuns de destinação final no Brasil, onde 

são dispostos quase 50mil toneladas/dia de resíduo sólido. 

O resíduo urbano é rico em matéria orgânica, que em contato com o ar, começa a 

sofrer o processo de oxidação, iniciando a degradação progressiva do material. Este processo 

é acelerado pelas bactérias aeróbias e anaeróbias que ajudam na deterioração do material. A 

decomposição dos resíduos resulta na produção de gases como o metano (CH4), o dióxido de 

carbono (CO2), o nitrogênio (N2), entre outros, juntamente com o resíduo mineralizado, além 

de um percolado, o chorume, que em regiões com alto índice pluviométrico, tem seu volume 

aumentado pela infiltração da chuva.  



 23 

O chorume é um líquido escuro gerado pela degradação dos resíduos sólidos orgânicos 

em lixões, aterros controlados e sanitários. É originário de três fontes diferentes: da umidade 

natural do lixo, aumentando no período chuvoso; da água de constituição da matéria orgânica, 

que escorre durante o processo de decomposição; das bactérias existentes no lixo, que 

expelem enzimas que dissolvem a matéria orgânica com formação de líquido (Figura 3.5). 

 

 
Figura 3.5 – Produção de chorume em um lixão desativado 

 

A DBO do chorume é da ordem de 30 a 100 vezes mais concentrada que a do esgoto 

doméstico. O chorume também pode conter altas concentrações de sólidos suspensos, metais 

pesados, compostos orgânicos originados da degradação de substâncias que facilmente são 

metabolizadas, como carboidratos, proteínas e gorduras. Desta forma, o impacto produzido 

pelo chorume sobre o meio ambiente está diretamente relacionado com sua fase de 

decomposição.  

Por apresentar substâncias altamente solúveis, o chorume pode contaminar as águas do 

subsolo nas proximidades dos lixões. Também tem a capacidade de dissolver tintas, resinas e 

outras substâncias químicas de alta toxidade contaminando o solo, impedindo o 

desenvolvimento das plantas. 

O problema geral dos lixões em áreas de mangue é que produtos tóxicos do chorume, 

especialmente os metais pesados, podem chegar às águas do estuário e atingirem o mar, com 

conseqüências muitas vezes imprevisíveis (SILVA JÚNIOR, 2003). A descarga deste líquido 

nos cursos d’água, favorecido pela depressão natural do terreno ou através das chuvas, 
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provoca redução de oxigênio das águas, podendo exterminar os organismos aeróbios. Devido 

à movimentação dos lençóis o chorume pode dispersar-se e atingir poços artesianos. A 

presença desse líquido nas águas subterrâneas pode ter conseqüências extremamente sérias 

para o meio ambiente e para a saúde pública. O autor supracitado afirma que compostos 

minerais e orgânicos, provenientes dos lixões, podem provocar perturbações fisiológicas nos 

seres vivos, incluindo o processo de bioacumulação de metais pesados e esses organismos 

contaminados com metais, ao serem consumidos pelo homem poderão causar sérios danos à 

saúde, muitas vezes irreversíveis. 

 

3.4 Conflitos pelos usos da água 

 

A inter-relação entre o uso da água e a qualidade da água requerida para a mesma é 

direta. Diversos corpos d’água tem usos múltiplos previstos para o mesmo, decorrendo daí a 

necessidade da satisfação simultânea de diversos critérios de qualidade.  Alguns desses usos 

permitem interpretações conflitantes com relação a seus objetivos (SPERLING, 1995). 

A importância dos recursos hídricos em seus diversos usos nas atividades sociais e 

econômicas é por si conflituosa, dada a necessidade de água para manutenção do meio 

ambiente em geral e da vida humana em particular (BRITO e VIANNA, 2008). Os conflitos 

representam, por um lado, a disputa pelo território e pelo uso que se quer fazer dele.  

Assim, os usos conflitantes são definidos como formas antrópicas de apropriação e 

utilização do ambiente, realizados sem respeito aos limites impostos pelas feições, processos 

moduladores e características de determinada unidade de recurso ambiental, capazes de 

desestruturar suas funções dentro do ecossistema e quando intensa, impedir a recuperação dos 

atributos que as distingue das demais (EMLUR, 2008). Dessa forma, atividades pesqueiras, 

portuárias, marinhas, utilização do espaço para fins residenciais, despejos de esgotos, 

deposição de lixo, instalação de oleodutos, desvios e canalizações de rios, aterros e remoção 

do solo próximo às margens são atividades que quando executadas no mesmo estuário são 

exemplos de atividades conflitantes. 

Nessa linha de raciocínio, Getirana (2005) afirma que os conflitos pelo uso da água 

ocorrem, basicamente, em decorrência de duas razões: por formas de uso que comprometem a 

disponibilidade hídrica para outros usos/usuários e por formas de utilização que degradam a 

qualidade da água, comprometendo outros usos e a saúde pública. O autor cita ainda que essas 

duas categorias de conflitos dificilmente serão encontradas isoladamente nos casos concretos. 
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Por outro lado, Lima (2006) entende que os conflitos por água devem ser analisados 

individualmente, pois, na maioria das vezes, apresentam particularidades que podem estar 

relacionados com a historia de ocupação e dominação política, social e econômica do 

território, com peculiaridades ambientais e com a forma de uso dos recursos hídricos de cada 

região, impossibilitando uma análise generalizada dos conflitos. 

Getirana (2005) considera que é complexa a análise de conflitos pelo uso da água, e 

ressalta o exemplo da bacia do rio Paraíba do Sul, nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, 

que apesar de ser uma das bacias com maior quantidade de dados disponíveis no Brasil, os 

conflitos presentes em torno de suas águas ainda são pouco conhecidos e muitas vezes 

camuflados pelos próprios usuários na intenção de não chamar a atenção do poder público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

4 METODOLOGIA 

 

 

 

4.1 Principais fontes de poluição do rio Sanhauá 

 

O trabalho iniciou-se com a identificação dos principais focos de poluição do rio 

Sanhauá, feita através de inspeção visual e registro fotográfico ao longo do seu percurso, com 

uso de barco, em toda a porção estuarina do rio Sanhauá até sua confluência com rio Paraíba 

do Norte, nas proximidades do município de Bayeux (Figura 4.1). 

 

 
Figura 4.1 – Trajeto da inspeção feito de barco na porção estuarina do rio Sanhauá.  

Fonte: Google, 2009. 

 

4.2 Avaliação dos principais usos da água no rio Sanhauá 

 

Por ocasião da identificação das fontes poluidoras, foram observadas também as 

atividades desenvolvidas pelas comunidades ribeirinhas, que fazem usos da água do rio 

Sanhauá.  

Tais observações foram complementadas com informações obtidas diretamente da 

população envolvida com a área de estudo.   

Rio Sanhauá 

Antigo Lixão 
do Roger 

Porto do 
Capim 

 

Rio Paraíba 
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Para a coleta dessas informações foram elaborados formulários tendo o cuidado de 

limitá- los em sua extensão e finalidade para que pudesse ser respondido de forma rápida, com 

questões fechadas visando à quantificação de resultados.  

Os formulários (Apêndice A) foram aplicados aos moradores das comunidades do 

Porto do Capim e do S, ambas localizadas nas proximidades do antigo Lixão do Roger 

(Figura 4.2).  

 

 
Figura 4.2 – Localização das comunidades próximas ao antigo Lixão do Roger. 

 

A Figura 4.3 mostra um momento de aplicação do formulário às comunidades. 

 

 
Figura 4.3 – Aplicação do formulário na comunidade 

Antigo Lixão do 
Roger 

Comunidade do S 

Porto do Capim 

Rio Sanhauá 

Rio Paraíba 
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O mesmo formulário também foi aplicado aos ocupantes de um assentamento 

localizado em uma área de invasão próxima ao Lixão (Figura 4.4). Além da aplicação dos 

formulários foram realizadas entrevistas informais com as pessoas das comunidades e de 

outras localidades que freqüentam a área estudada. 

 

 
Figura 4.4 – Área de invasão próxima ao antigo Lixão do Roger 

 

De acordo com Vera (1989), amostra é um conjunto de elementos selecionados e 

extraídos de uma população com o objetivo de descobrir alguma característica dessa 

população, e as conclusões formuladas sobre a amostra valem também para a população da 

qual foi extraída. 

Segundo dados do Governo do Estado da Paraíba (2002) e da Prefeitura Municipal de 

João Pessoa – PMJP (2008), a área estudada possui 124 famílias morando no Porto do Capim 

e 181 famílias na comunidade do S, chegando ao número total de 305 famílias. Para a 

definição do tamanho da amostra, ou seja, o número de famílias para aplicação dos 

formulários foram consultadas a NBR 5426/1985 da ABNT que trata de planos de 

amostragem e procedimentos na inspeção de atributos e a NBR 5427/1985 da ABNT, guia 

para utilização da norma. Sendo assim, foi definido um plano de amostragem com 50 

formulários aplicados às populações das comunidades citadas. 

A avaliação dos principais usos da água pela população citada ocorreu 

trimestralmente, totalizando 9 (nove) campanhas, num período de pouco mais de dois anos. 
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4.3 Qualidade da água do rio Sanhauá 

 

 Para se fazer a análise da qualidade da água superficial, também trimestralmente, 

foram realizadas coletas em quatro pontos da região estuarina do rio Sanhauá, localizados 

próximos ao antigo Lixão do Roger.  

Foram feitos registros fotográficos nos pontos de coleta, além do georreferenciamento 

desses pontos através de instrumentos de Sistema de Posicionamento Global (GPS) de 

navegação. 

Os pontos definidos para a coleta foram denominados P1, P2, P3 e P4 e suas 

coordenadas geográficas são mostradas no Quadro 4.1. 

 

Quadro 4.1 – Localização geográfica e descrição dos pontos de coleta de água 

Coordenadas UTM Ponto 

E N 

Descrição 

P1 292072 9214178 Manguezal localizado no limite da área do 

antigo lixão do Roger, e próximo a 

habitações subnormais. 

P2 291629 9214276 Camboa do Frade, no limite da área do 

antigo lixão do Roger. 

P3 291154 9213558 Rio Sanhauá, à montante da confluência 

com a Camboa do Frade. 

P4 291141 9213774 Rio Sanhauá, à jusante da confluência com a 

Camboa do Frade. 

 

Além das coletas de água superficial realizadas nos quatros pontos citados, foi feita 

também, coleta em outros dois pontos, mais distantes da área em estudo. Esses pontos, 

chamados testemunhos, serviram para avaliar a possível ocorrência de resultados discrepantes 

de qualidade da água quando comparado com os demais pontos. 

Os pontos testemunhos foram denominados P5 e P6 (Quadro 4.2). 
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Quadro 4.2 – Localização geográfica e descrição dos pontos testemunhos de coleta de água 

Coordenadas UTM Ponto 

E N 

Descrição 

P5 291103 9214945 Rio Paraíba, cerca de 1500m da Camboa do 

Frade, encaminhando-se para o mar. 

P6 291629 9214276 Rio Paraíba, cerca de 2700m da Camboa do 

Frade encaminhando-se para o mar. 

 

A Figura 4.5 ilustra os pontos de amostragem localizados em mapa. 

 

 
Figura 4.5 – Localização dos pontos P1, P2, P3, P4, P5 e P6.  

Fonte: Google, 2009. 

 

Os procedimentos de coleta de amostras da água superficial bem como os métodos de 

análises seguiram as recomendações preconizadas pelo “Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater”, 20ª edição (APHA et al, 1998). 

As Figuras 4.6 e 4.7 mostram momentos das coletas feitas nos pontos de coleta. 

 

Antigo Lixão 
do Roger 

Rio Paraíba 

Rio Sanhauá 

Obs. 1=P1  2=P2  3=P3  4=P4  5=P5  6=P6 
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Figura 4.6 – Coleta de amostras no manguezal a jusante do antigo Lixão do Roger  

 

 
Figura 4.7 – Coleta de amostras no rio Sanhauá a montante do antigo Lixão do Roger 

 

Os parâmetros foram analisados no Laboratório de Saneamento do Centro de 

Tecnologia da Universidade Federal da Paraíba e foram feitas análises de pH, turbidez, cor, 

sólidos totais dissolvidos, condutividade elétrica, alcalinidade, dureza, cloretos, sulfato, 

nitrato, nitrito, nitrogênio amoniacal, fósforo, demanda bioquímica de oxigênio (DBO5), 

demanda química de oxigênio (DQO), óleos e graxas, chumbo, alumínio e coliformes 

termotolerantes. 
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O Quadro 4.3 mostra os métodos de determinação de cada parâmetro analisado pelos 

métodos padrões de análises. 

 

Quadro 4.3 – Métodos de determinação dos parâmetros. 

Parâmetros Método de determinação Referência 
pH Potenciométrico APHA, AWWA, WEF,1998 
Turbidez, Método Nefelométrico APHA, AWWA, WEF,1998 
Cor Comparação visual APHA, AWWA, WEF,1998 
Condutividade elétrica Potenciométrico/condutimétrico APHA, AWWA, WEF,1998 
Alcalinidade Titulação com ácido sulfúrico APHA, AWWA, WEF,1998 
Dureza Titulação com EDTA APHA, AWWA, WEF,1998 
STD Potenciométrico APHA, AWWA, WEF,1998 
Cloretos Titulação com nitrato de prata APHA, AWWA, WEF,1998 

Sulfato Gravimetria por cloreto de 
bário 

APHA, AWWA, WEF,1998 

Nitrogênio amoniacal Extração Kjdehal APHA, AWWA, WEF,1998 

Nitrito Espectrometria de UV – 
VISIVEL 

APHA, AWWA, WEF,1998 

Nitrato Espectrometria de UV – 
VISIVEL 

APHA, AWWA, WEF,1998 

Fosfato Espectrometria de UV – 
VISIVEL 

APHA, AWWA, WEF,1998 

DBO5 Potenciométrico por depleção 
incubada de oxigênio APHA, AWWA, WEF,1998 

DQO Gravimétrico por dicromato de 
potássio APHA, AWWA, WEF,1998 

Óleos e graxas Extração em solvente (hexano) APHA, AWWA, WEF,1998 
Chumbo ICP APHA, AWWA, WEF,1998 
Alumínio ICP APHA, AWWA, WEF,1998 
Coliformes 
termotolerantes Método dos tubos múltiplos APHA, AWWA, WEF,1998 
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5 AREA DE ESTUDO 

 

 

 

5.1 Breve histórico sobre a cidade de João Pessoa 

 

A fundação da cidade de João Pessoa – à época denominada Nossa Senhora das Neves 

(em homenagem a Santa do dia) – se deu em 1585, às margens do rio Sanhauá, onde se 

estabeleceram as primeiras ocupações da colonização portuguesa. A cidade se situa sobre 

duas unidades geomorfológicas: a planície litorânea e o tabuleiro costeiro, configurando 

paisagens bem marcadas – a cidade alta, na colina, e a cidade baixa, às margens do rio 

Sanhauá (Figuras 5.1 e 5.2). 

 

 
Figura 5.1 – Rio Sanhauá: visão desde a colina, na cidade alta 

Fonte: Reginaldo Marinho, 2008. 
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Figura 5.2 – Cidade de João Pessoa: visão do rio Sanhauá (cidade baixa) 

 

O Porto do Capim surgiu também em 1585 com a fundação da cidade de Nossa 

Senhora das Neves, às margens  do rio Sanhauá. No início, foi construído um pequeno 

ancoradouro chamado de Porto do Capim, onde se originou um dos primeiros bairros da 

capital paraibana, o Varadouro. 

Durante o domínio holandês e, posteriormente, com o retorno da dominação 

portuguesa, a cidade continuou mantendo fortes ligações com o rio. No século XIX, a área do 

Varadouro, representava o principal centro comercial e social da cidade, onde aconteciam as 

mais importantes comemorações políticas, encontros e trocas de informações. Com os 

melhoramentos urbanos realizados entre fins do século XIX e início do século XX, 

intensifica-se o processo de urbanização da cidade de João Pessoa e seu crescimento em 

direção ao litoral. A partir de então, a cidade volta às costas para o Rio que sofre sucessivas 

agressões. No início do século XX, com o deslocamento das firmas portuárias, o Varadouro 

ficou restrito à navegação local, ligada à pequena produção primária agrícola. As atividades 

ligadas ao comércio e armazenamento de produtos agrícolas vindos do interior continuaram 

atraindo a população para esta área. No entanto, gradualmente, tais atividades foram perdendo 

importância e desapareceram a partir da segunda metade do século XX. 

A desativação do Porto do Capim, além de extinguir as atividades portuárias, conduziu 

à ocupação das edificações incompatíveis com suas tipologias. Os prédios foram modificados 

e adaptados segundo as novas necessidades e possibilidades de cada proprietário. Atualmente 

apresentam alterações grosseiras no interior e nas fachadas. Outras intervenções contribuíram 
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para a degradação da área (Figura 5.3), como é o caso da instalação da via férrea ao longo do 

rio, usos predatórios e ocupação desordenada das margens e do desordenamento do sistema 

viário. 

 

 
Figura 5.3 – Rua Principal do Porto do Capim – nos dias atuais 

Fonte: Ricardo Paulo, 2002. 

 

A Figura 5.4 ilustra o Porto do Capim atualmente, funcionando apenas como um 

trapiche para os moradores locais, onde ancoram pequenas embarcações. 

 

 
Figura 5.4 – Trapiche do Porto do Capim 
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5.2 Evolução urbana da cidade de João Pessoa no século XX 

 

Os primeiros sinais de modernização de João Pessoa surgiram no período de 1908-

1912, quando foi construído o primeiro serviço de luz elétrica e substituição dos bondes de 

burro pelo serviço de carris que chegou a funcionar cerca de trinta anos. E entre 1912 a 1915 

não houve avanço na evolução urbana. (OLIVEIRA, 2001) 

Segundo Oliveira (2001), de 1916 a 1920 a cidade retomou seu crescimento urbano 

através de grande número de obras públicas, merecendo destaque o atual Palácio da Justiça e 

a construção da Avenida Epitácio Pessoa até a praia de Tambaú, sendo esta de grande 

importância para o processo de crescimento da cidade em direção ao litoral. 

Em 1964 instala-se no país o Regime Militar, que cria o Banco Nacional de Habitação 

(BNH) para administrar o Sistema Financeiro de Habitação (SFH) com recursos oriundos do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) (CASTRO, 2006), que trouxe um novo 

ritmo de crescimento.  

O BNH tinha como meta solucionar o problema de moradia para classe trabalhadora. 

Esta política estimulou a indústria da construção civil, que aos poucos foi dando uma nova 

fisionomia à paisagem urbana da cidade. Só não avançou como estava previsto, pois se 

deparou com o baixo poder aquisitivo de uma boa parte dos trabalhadores, que abandonava os 

imóveis por conta do preço e localização, já que os conjuntos eram distantes dos locais de 

trabalho e não havia serviços de transporte que atendesse a demanda de forma eficiente. Com 

isso muitos trabalhadores passaram a ocupar terrenos sem valor especulativo, como encostas 

íngremes e margens de rio (OLIVEIRA, 2001). 

Oliveira (2001) menciona que a produção em larga escala de conjuntos habitacionais 

associada à ordem de grandeza de cada um deles submeteu o BNH a uma contradição que se 

caracterizou pela ocupação de áreas periféricas cada vez mais afastadas, criando vazios 

urbanos que foram beneficiados pelas redes infra-estruturais levadas até os conjuntos: 

elevando pesadamente o custo da própria habitação popular e valorizando descontroladamente 

o solo ainda não urbanizado na perspectiva de novas formas de ocupação. 

O mesmo autor ainda explica que na  cidade de João Pessoa, nos últimos anos, a 

exemplo das grandes cidades brasileiras, ocorreu uma ocupação desordenada, principalmente 

no que se refere às áreas sem valor especulativo. Esta forma de ocupação aconteceu a partir de 

um intenso êxodo rural no início da década de 70, quando o homem do campo veio à cidade 

em busca de trabalho, que acabou criando uma oferta ilimitada de mão-de-obra não 

qualificada nos centros urbanos, impossível de ser absorvida pela indústria e serviços. A partir 
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da década de 90, o crescimento urbano não é apenas pelo êxodo rural, e sim acontece pelo 

próprio crescimento populacional da cidade. Todos esses fatores aliados ao empobrecimento 

de uma grande parcela da população urbana estão contribuindo para a ocupação de áreas 

impróprias, com sub-habitações, cortiços e favelas.  

 

5.3 Características físicas da cidade de João Pessoa 

 

João Pessoa está localizada no nordeste do Brasil, no estado da Paraíba (Figura 5.5). 

Situa-se no litoral paraibano, ocupando uma área de aproximadamente 210,55km², o que 

corresponde a um percentual de 0,37% da área total da Paraíba. (IBGE, 2007).  

 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
JOÃO PESSOA

Elaboração: Jorge Flávio Cazé
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Figura 5.5 – Mapa de localização do município de João Pessoa 

Fonte: Jorge Flávio Cazé, 2009. 

 

A altitude média em relação ao nível do mar é de 37m, com cota máxima de 74m nas 

proximidades do rio Mumbaba. Está localizado na porção oriental da Paraíba. Limita-se ao 

norte com o município de Cabedelo através do rio Jaguaribe; ao sul com o município do 

Conde e pelo rio Gramame; ao leste com o Oceano Atlântico e a oeste com os municípios de 

Bayeux pelo rio Sanhauá e Santa Rita pelos rios Mumbaba e Paraíba. 
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Em sua área urbana predominam terrenos planos. A cidade apresenta 

esquematicamente um sitio urbano diversificado, em sopé de encostas, tabuleiros e planície 

costeira (EMLUR, 2003). 

João Pessoa enquadra-se entre as áreas intertropicais quentes e úmidas, que acusam 

chuvas abundantes no inverno (junho a setembro) e escassas no verão (dezembro a março). A 

temperatura fica em média de 28ºC. A umidade relativa do ar com valores nunca inferiores a 

74%, geralmente em torno de 80% (EMLUR, 2003). 

Os principais cursos d’água do município são os rios Jaguaribe, Marés, Mumbaba-

Gramame, Sanhauá e o Paraíba. 

 

5.4 Estuário do Rio Paraíba do Norte 

 

O Estado da Paraíba apresenta estuários e manguezais importantes pela  alta 

biodiversidade e riqueza de espécies, muitas delas de interesse econômico e sócio-cultural. O 

estuário do rio Paraíba do Norte, no litoral paraibano, é formado por manguezais 

caracterizados por um ambiente pantanoso, movediço, sujeito à inundação diária pelas marés, 

constituída de árvores e arbustos adaptados à instabilidade física e à falta de oxigênio no solo. 

Nesse ambiente, inúmeras espécies de animais vivem alimentando-se de folhas, frutos e 

vegetais em decomposição ou de plâncton. No entanto, Marcelino (2000) relata que mesmo 

sendo considerados como área de preservação permanente, esses ambientes se encontram 

numa situação preocupante. Grandes áreas de mangues já foram devastadas e degradadas por 

conta de ocupações irregulares, poluição, desmatamento, especulação imobiliária, pressões 

antrópicas oriundas de agroindústrias, canaviais com uso de agrotóxicos e efluentes urbanos. 

O bosque de mangue exuberante que margeia toda a extensão do rio Paraíba, no seu 

baixo curso está bastante descaracterizado, particularmente nas proximidades de aglomerados 

urbanos, às margens do rio Sanhauá (Figura 5.6).  
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Figura 5.6 – Descaracterização das margens do rio Sanhauá 

 

De acordo com Sassi (1986), o estuário do rio Paraíba do Norte é um ambiente 

relativamente raso, com um canal de aproximadamente 6 metros de profundidade que vai de 

Cabedelo ao Porto do Capim no rio Sanhauá. No seu leito principal, o estuário apresenta 

diversas croas (que são bancos de areia ou lama que ficam emersos durante a maré baixa). O 

material de fundo de toda região estuarina está constituído por sedimentos finos. 

A Figura 5.7 mostra o encontro do rio Paraíba com o oceano, ou seja, a foz do rio 

Paraíba.  

 

 
Figura 5.7 – Estuário do rio Paraíba – encontro do rio Paraíba e o Oceano Atlântico 

Fonte: Prefeitura Municipal de João Pessoa, 2007. 
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A Figura 5.8 mostra uma croa formada no estuário do rio Paraíba.  

 

 
Figura 5.8 – Croa formada no estuário do rio Paraíba 

 

5.5 Rio Sanhauá 

 

A área estudada é aquela de influência direta do antigo Lixão do Roger, que 

corresponde à porção estuarina do rio Sanhauá (inserido na bacia do rio Paraíba do Norte) e o 

manguezal, onde fica localizado o antigo Lixão.  

O rio Sanhauá, com aproximadamente 8 km de extensão, se forma a partir do encontro 

dos rios do Meio e Marés. Juntamente com os rios Tambaí e Paroeira, o Sanhauá banha toda a 

área urbana do município de Bayeux e parte do município de João Pessoa. Situa-se na linha 

divisória entre os dois municípios. Na sua margem direita está a área mais urbanizada que  

corresponde ao município de João Pessoa. Invasões de mangue ocorrem no percurso, ao longo 

do bairro do Varadouro, onde se encontram as comunidades do Porto do Capim, Vila Nassau, 

Vilas da Ilha do Bispo, o bairro do Alto do Mateus e o antigo Lixão do Roger. Na sua 

margem esquerda situa-se o município de Bayeux, com problemas de infra-estrutura de 

saneamento básico. 

A Figura 5.9 apresenta a localização do estuário do rio Paraíba do Norte, em destaque  

a referida área. 
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Figura 5.9 – Mapa de localização do estuário do rio Paraíba do Norte, em destaque o rio 

Sanhauá. 

Fonte: Marcelino, 2000 

 

Em consequência do processo de ocupação desordenada das margens do rio Sanhauá, 

verifica-se a perda contínua da sua cobertura vegetal. Os manguezais foram degradados e 

transformados em fragmentos de vegetação, o que anteriormente constituía-se em uma grande 

faixa verde emoldurando o rio (Figura 5.10). 

 

 
Figura 5.10 – Manguezal degradado do rio Sanhauá  
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No Estado da Paraíba, a classificação e enquadramento dos corpos hídricos lóticos foi 

estabelecida pelo Conselho de Proteção Ambiental – COPAM/PB, através da Resolução 

Estadual DZS – 205, de 23 de março de 1988.  

De acordo com a Resolução CONAMA nº 20 de 18 de junho de 1986, o rio Sanhauá 

(inserido na bacia do rio Paraíba) e afluentes, do encontro com o riacho do Meio, até o 

deságüe no rio Paraíba foram enquadrados na classe 3 de qualidade de águas doces. 

A Resolução CONAMA 20/86 foi revogada, passando a vigorar a Resolução 357/2005 

que dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento dos corpos de 

água superficiais. 

 

5.6 Antigo Lixão do Roger 

 

O primeiro depósito de lixo da cidade de João Pessoa foi o Lixão de São Miguel. Com 

sua extinção, um terreno foi cedido à Prefeitura para depositar, provisoriamente, o lixo 

coletado na cidade. Este novo local passou a ser então usado como o Lixão da cidade a partir 

de 1958, na administração do então prefeito Miranda Freire. Foi inicialmente chamado de 

“Batatão” e posteriormente de Lixão do Roger. 

O Lixão do Roger deveria ter vida útil de apenas 3 anos quando iniciada a sua 

operação e recebia os resíduos sólidos João Pessoa, mas seu funcionamento se deu por cerca 

de 45 anos. Nos últimos três anos de funcionamento, o antigo Lixão do Roger passou a 

receber também os resíduos sólidos oriundos dos municípios de Bayeux e Cabedelo. Em 

média, no último ano, o antigo Lixão do Roger recebia 900 toneladas/dia de lixo urbano  

(NÓBREGA, 2003).  

Assim, a partir do início do seu funcionamento, o Lixão do Roger foi crescendo. Sua 

área que era de 4,6ha no ano de 1976 passou a ser de 17ha em 2003. 

As Figuras 5.11 e 5.12 mostram o Lixão do Roger em atividade antes do seu 

encerramento. 
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Figura 5.11 – Lixão do Roger na época de funcionamento.  

Fonte: Prefeitura Municipal de João Pessoa, 2003. 

 

 
Figura 5.12 – Crianças e animais no Antigo Lixão do Roger. 

Fonte: Prefeitura Municipal de João Pessoa, 2003. 

 

Este fato atraiu pessoas que tinham nos resíduos sólidos uma fonte de sobrevivência, 

passando a ocupar uma região próxima. Surgiu então o aglomerado conhecido como Favela 

do S, atualmente chamado de Comunidade do S, com precárias condições de vida e de 

trabalho para seus habitantes (Figura 5.13). 
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Figura 5.13 – Principal rua da Comunidade do S 

 

De acordo com a EMLUR (2003), em maio de 2003, o Lixão do Roger tinha 508 

trabalhadores (catadores de lixo) e sérios problemas de ordem social, ambiental, sanitária e 

econômica.  

Durante todo o tempo de funcionamento do antigo Lixão do Roger, as reclamações da 

população pessoense foram crescentes, principalmente daquela residente na área diretamente 

atingida. Os principais motivos eram: o provável transporte de organismos patogênicos e 

materiais perigosos pela ação do vento, o odor desagradável, a toxidez e a potencialidade 

cancerígena dos gases gerados no processo de biodegradação da massa de lixo; os problemas 

respiratórios causados pela fuligem proveniente da queima dos resíduos a céu aberto.  

Com uma área atual de 17ha, conforme citado anteriormente, o antigo Lixão do Roger 

está assentado numa planície flúvio-marinha, cujos terrenos sedimentares apresentam uma 

altitude média inferior a 5 metros e localizado na região metropolitana de João Pessoa. Nesta 

planície de mangue (Figura 5.14), os solos salinos, alagados, mal drenados e ricos em enxofre 

favorecem a inexistência de crustáceos e moluscos, como ostras, siris e caranguejos. A 

vegetação típica deste ambiente ocupava, até o ano de 1970, toda área.  



 45 

 

Figura 5.14 – Área do antigo Lixão do Roger assentado no manguezal do rio sanhauá 

 

O fato do antigo Lixão do Roger está assentado no manguezal do rio Sanhauá 

agravava ainda mais os problemas ambientais e de saúde pública da população pessoense que 

mora nas proximidades.  

Silva Júnior (2003) já afirmava que as implicações causadas pelo lixão, sejam sobre o 

manguezal ou sobre as águas do estuário, embora não estudados, se potencializava pela 

presença humana na área, uma vez que as pessoas de baixa renda que exploravam o lixo 

instalavam suas residências nas áreas de mangue, degradando ainda mais o ambiente com os 

esgotos que produziam, devastando e aterrando as áreas de mangue e alterando ainda mais a 

estética local. O autor supracitado relatava que havia diferentes tipos de poluição promovidos 

pelo Lixão do Roger e era certo que grande parcela da contaminação do ambiente ocorria por 

intermédio da água do estuário. 

Finalmente, no dia 05 de agosto de 2003, o referido Lixão foi desativado e a 

disposição final dos resíduos sólidos coletados na cidade de João Pessoa passou a ser feita no 

Aterro Sanitário Metropolitano. Os 17 hectares do Lixão foram divididos em cinco (05) 

células, para o desenvolvimento de atividades visando à recuperação ambiental da área 

degradada e implantação de um parque. 
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

 

6.1 Principais fontes poluidoras do rio Sanhauá 

 

Através da observação direta da área de estudo, foi verificado que o desordenado uso e 

ocupação do solo nas margens do rio Sanhauá, a ausência de infra-estrutura de saneamento 

básico adequado e ainda a presença do antigo Lixão do Roger tem contribuído como fontes de 

poluição para o rio supracitado. 

O destino impróprio dos esgotos, além de acarretar problemas para a saúde do homem, 

agride o meio ambiente, poluindo o solo e a água. Esse esgotamento irregular a céu aberto se 

constitui em focos de alto risco de disseminação de doenças. 

As Figuras 6.1 e 6.2 mostram as descargas impróprias dos esgotos domésticos na área 

do rio Sanhauá.   

 

 
Figura 6.1 – Escoamento de esgoto sanitário a céu aberto em direção ao rio Sanhauá 
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Figura 6.2 – Tubulação de esgoto a margem do rio 

 

Mesmo havendo coleta de resíduos sólidos na área estudada, foi constatado o despejo 

de lixo, direta e indiscriminadamente no rio Sanhauá como destino final. As conseqüências 

desse fato são: o assoreamento, aumento da turbidez, alteração da temperatura e desequilíbrio 

das cadeias alimentares ali existentes. 

A Figura 6.3 mostra a disposição irregular de resíduos sólidos domiciliares no estuário 

do rio Sanhauá, realizada pelos próprios moradores. Nessa mesma Figura, observa-se também 

mais dois problemas que ocorrem na nas margens do rio Sanhauá: a ocupação irregular das 

margens e mais descargas de esgotos no rio.  

 

 
Figura 6.3 – Acúmulo de resíduos nas margens do rio 
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Os moradores do Porto do Capim e da Comunidade do S, em conversa informal, 

afirmaram que o antigo Lixão do Roger não é mais considerado o principal problema do 

estuário do rio Sanhauá. Entretanto, mesmo desativado, o referido lixão continua liberando 

chorume pela decomposição da matéria orgânica remanescente (Figuras 6.4 e 6.5).  

 

 
Figura 6.4 – Córrego formado por chorume no antigo Lixão do Roger no período chuvoso 

 

 
Figura 6.5 – Córrego formado por chorume no antigo Lixão do Roger no período de estiagem 

 

Esse chorume escoa a céu aberto pelo manguezal em direção a camboa que deságua no 

rio Sanhauá no Porto do Capim. Ainda é grande o volume de resíduos sólidos remanescentes 
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no antigo Lixão do Roger (Figura 6.6). Vale salientar, que o referido lixão passa por um 

processo de recuperação ambiental, entretanto, ainda não foram totalmente executadas as 

obras de infra-estruturas presentes no projeto e, por isso, ainda há escoamento desse lixiviado 

para o mangue e o rio. 

 

 
Figura 6.6 – Resíduos sólidos em processo de decomposição 

 

6.2 Usos da água no rio Sanhauá 

 

Com a aplicação dos formulários buscou-se obter informações sobre os usos da água 

no rio Sanhauá que complementassem a investigação visual e registro fotográfico através de 

barco ao longo do rio Sanhauá. Foram observados diversos usos conflitantes do rio pela 

população ribeirinha. 

Toda a população é abastecida com água potável pela concessionária local e quando 

perguntado se utiliza a água do rio Sanhauá em seu domicílio, fo i unânime em negar seu uso, 

justificando que a água é salgada e não serve para beber, cozinhar, lavar utensílios e tomar 

banho (Figura 6.7). 
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100,00%

Sim 

Não 

 
Figura 6.7 – Utilização da água do rio Sanhauá pela população 

 

Entretanto, há uso da água bruta do rio. Na Figura 6.8 se observa uma moradora 

fazendo uso da água do rio Sanhauá para lavagem de utensílio doméstico. Observa-se também 

a saída de uma tubulação de esgoto e acúmulo de resíduos na margem do rio.  

 

 
Figura 6.8 – Uso da água bruta no rio Sanhauá 

 

A observação visual colocou em evidência muitas tubulações que saíam das 

residências ribeirinhas em destino ao rio Sanhauá. Na aplicação dos formulários, foi 

confirmada que essas canalizações eram o destino final do esgoto de suas casas. Com isso, 

quando perguntado se havia esgotamento sanitário na área, 95,51% dos moradores 

responderam que não e 4,49% responderam que sim (Figura 6.9). Alguns moradores na área 

do Porto Capim afirmaram usar “fossa” para o destino do seu esgoto. 
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4,49%

95,51%

Sim 

Não 

 
Figura 6.9 – Atendimento de serviço de esgotamento sanitário na área de estudo 

 

No Porto do Capim o esgoto doméstico escoa diretamente para o rio Sanhauá (Figura 

6.10). Já na Comunidade do S, o esgotamento sanitário se dá diretamente no manguezal, 

escoando a céu aberto. 

 

 
Figura 6.10 – Tubulação de esgotos domiciliares em direção ao rio Sanhauá, próximo ao 

Porto do Capim. 

 

Um dos resultados da avaliação visual no rio Sanhauá, foi a verificação da degradação 

visual, com suas margens sendo usadas como depósito de lixo. Isso não se justifica, tendo em 

vista que todos os entrevistados afirmaram que seu domicílio é atendido por coleta regular de 
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resíduos sólidos urbanos. Quando questionados sobre o despejo de resíduos no rio, 50,39% da 

população informaram ter conhecimento desta prática (Figura 6.11).  

48,71%
50,39%

0,90%

Sim 

Não 

Sem Resposta

 
Figura 6.11 – Conhecimento de despejo de resíduos sólidos no rio Sanhauá, no entorno do 

Porto do Capim 

 

Durante as visitas à área de estudo, observou-se também que é comum a queima de 

lixo em quintal às margens do rio (Figura 6.12).  

 

 
Figura 6.12 – Flagrante de queima de resíduos sólidos no Porto do Capim 

 

A falta de saneamento básico na área do estuário do rio Sanhauá coloca os moradores 

locais, sobretudo as crianças, em risco de contrair doenças infecciosas, envolvendo um 

aspecto sanitário de mais alta significação. Isso ocorre porque, apesar de todos os 
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entrevistados informarem que não utilizam a água do rio Sanhauá em seu domicílio, ocorrem 

outros usos com pessoas tomando banho no rio, em especial as crianças (Figura 6.13). 

 

 
Figura 6.13 – Lazer no Porto do Capim 

 

A Resolução n° 357 de 17 de março de 2005 do CONAMA define como recreação de 

contato primário o contato direto e prolongado com a água (natação, mergulho, esqui-

aquático) na qual há a possibilidade do banhista ingerir água. Recreação de contato 

secundário refere-se àquela associada a atividades em que o contato esporádico ou acidental 

com a água e a possibilidade de ingerir é pequena, como as atividades de pesca e navegação. 

Quando perguntado aos moradores se utilizavam o rio para atividades de contato 

primário e secundário, 53,22% utilizam o rio para essas atividades e 46,78% não fazem uso 

dessas atividades (Figura 6.14).  

46,78%

53,22%

Sim 

Não 

 
Figura 6.14 – População que utiliza o rio para contato primário, secundário ou para navegação 
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A Figura 6.15 mostra moradores tomando banho no rio, confirmando o contato 

primário com o mesmo. 

 

 
Figura 6.15 – Contato primário no Porto do Capim 

 

A Figura 6.16 mostra um morador pescando as margens do rio, comprovando contato 

secundário no rio Sanhauá. 

 

 
Figura 6.16 – Contato secundário no rio Sanhauá 
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No estuário do rio Sanhauá, os moradores desenvolvem a atividade de pesca para 

sobreviver. Quando perguntado se alguém do domicílio utiliza o rio para atividade de pesca, 

coleta de mariscos ou captura de crustáceos 54,50% responderam que utilizam o rio para estas 

atividades e 45,50% da população não utiliza. Essas atividades apresentam características 

extremamente artesanais (Figura 6.17), sem infra-estrutura adequada para recebimento, 

processamento e beneficiamento dos produtos pescados.  

45,50%

54,50%

Sim 

Não 

 
Figura 6.17 – População que utiliza o rio para Pesca, coleta de mariscos ou captura de 

crustáceos 

 

Essa atividade, mesmo proporcionando aos pescadores uma renda próxima a um 

salário mínimo, é de fundamental importância para sobrevivência de muitas famílias que 

habitam a região em estudo. Os pescadores afirmaram que praticamente tudo que pescam é 

para o próprio consumo. Isto tem ocorrido por dois motivos: primeiro porque a quantidade de 

peixes é muito pequena e tem diminuído a cada dia e, segundo, os pescadores afirmam que o 

peixe tem sabor ruim e com pouca chance de comercialização. Faz-se necessário ainda dizer 

que a pesca no estuário do rio Sanhauá é altamente difusa, ou seja, são vários os locais com 

essa atividade, inclusive nas proximidades do antigo Lixão do Roger e pontos de lançamento 

de esgotos.  

A pesca é feita com vara ou redes de espera (denominadas de tainheiras alusiva ao 

peixe tainha) e apenas peixes de menor importância comercial são pescados. As Figuras 6.18 

e 6.19 mostram aspectos da pesca no rio Sanhauá. 
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Figura 6.18 – Pesca com rede próxima a Camboa do Frade 

 

 
Figura 6.19 – Pesca com rede em croa no rio Sanhauá 

 

A captura de crustáceos e de mariscos é outra atividade realizada no manguezal do 

Sanhauá. No entanto, segundo informações dos entrevistados, a freqüente invasão do 

manguezal, a exploração de maneira contínua e de forma predatória e a disposição dos 

resíduos sólidos têm sido ações cada vez mais freqüentes e importantes na redução dos 

estoques de crustáceos, com reflexo para a economia dos catadores.  

Os catadores afirmaram que além da redução do estoque, os crustáceos diminuíram de 

tamanho e o sabor é desagradável. Segundo os entrevistados, essa situação ocorre em todo o 
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estuário do rio Sanhauá e não apenas nas proximidades do antigo Lixão do Roger. Os 

entrevistados declararam que no manguezal próximo ao Distrito Mecânico, os crustáceos têm 

um sabor muito forte de óleo, são muito pequenos e a comercialização é baixa. 

Os mariscos são mais atrativos aos pescadores na região, pois ainda há em quantidade 

suficiente para comercialização e consumo próprio (Figura 6.20).  

 

 
Figura 6.20 – Mariscos apanhados no rio Sanhauá para comercialização 

 

Crianças também se dedicam à cata de caranguejo. A Figura 6.21 mostra criança 

trabalhando e em depoimento ela disse que precisava ajudar no sustendo de sua casa. 

 

 
Figura 6.21 – Criança catando caranguejo nas margens do rio Sanhauá  
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A Figura 6.22 mostra crustáceo coletado do rio Sanhauá, o camarão normalmente é 

coletado para consumo próprio, devido à sua pouca comercialização.  

 

 
Figura 6.22 – Camarões pescados no rio Sanhauá 

 

Muitas pessoas utilizam embarcações como transporte de passageiros e mercadorias 

como ilustrado nas Figuras 6.23 e 6.24. 

 

 
Figura 6.23 – Embarcação utilizada para transporte de pessoas no Porto do Capim  
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Figura 6.24 – Embarcação utilizada para transporte de materiais e pessoas no rio Sanhauá 

 

Segundo informações dos moradores do Porto do Capim, antigamente, a navegação 

até a uma ilha próxima ao Porto do Capim era feita pela Camboa do Frade que passa em 

frente ao antigo Lixão do Roger, para encurtar o trajeto. Posteriormente, com o acúmulo de 

resíduos sólidos vindo do Lixão, a camboa foi totalmente obstruída e, atualmente, as pessoas 

têm que fazer, em pequenas embarcações, um percurso bem maior para se deslocar.   

Nos formulários foram feitas duas indagações sobre o tratamento dado ao rio pela 

população e pelo poder público. Observa-se que mais de 78,53% da população não concorda 

com a maneira como vem sendo tratado o rio Sanhauá pelo poder púbico e 77,05% 

responderam que não concordam também com o tratamento que a própria população tem dado 

ao rio Sanhauá. Existem poucos programas nas comunidades que propõe ações para melhoria 

da qualidade de vida dos moradores no entorno do rio e essas ações não são respeitadas por 

todos que ali vivem (Figuras 6.25 e 6.26).  
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15,32%

78,53%

6,14%

Sim 

Não 

Sem Resposta

 
Figura 6.25 – População que não concorda com a forma com que o rio vem sendo tratado pelo 

poder público 

20,37%

77,05%

2,59%

Sim 

Não 

Sem Resposta

 
Figura 6.26 – Porcentagem da população que não concorda com a forma com que o rio vem 

sendo tratado pela própria população 

 

6.3 Características da população residente na área de influência do Antigo Lixão do 

Roger 

 

Conforme citado anteriormente, são aproximadamente 305 famílias que residem na 

área de influência do antigo Lixão do Roger (PMJP, 2008). Muitas dessas famílias se 

sustentam com a pesca no rio Sanhauá, possuem escolaridade fundamental incompleta e sua 

renda é em torno de um salário mínimo. 

A maioria dos moradores (54,49%) possui ensino fundamental incompleto, 28,27% 

tem o ensino médio e 15% dos moradores não tem instrução, são analfabetos (Figura 6.27). 
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54,49%

28,27%

15,92%
0,69%0,63%

sem instrução

fundamental

médio

superior

não repondeu

 
Figura 6.27 – Nível de escolaridade da população residente na área de entorno do antigo 

Lixão do Roger 

 

  Segundo Araújo em 2006, cerca de 20% dos chefes de família eram analfabetos, no 

entanto, em relação aos filhos, havia possibilidade de reversão dessa realidade, com 

investimentos públicos em educação específica para essa população. 

A falta de escolaridade, aliada à falta de informação, pode até justificar a falta de 

percepção ambiental das pessoas mais ve lhas, mas não justifica que as pessoas mais 

esclarecidas com educação formal continuem cometendo as mesmas agressões ambientais que 

ocorrem no estuário do rio Sanhauá. 

A maioria da população recebe até um salário mínimo (56,00%), e 42,47% da 

população recebe entre 1 e 3 salários mínimos e muitos são trabalhadores informais  (Figura 

6.28).  

Através de conversas informais com os moradores, foi verificado que a maioria não 

possui renda fixa, muitos recebem o auxílio que o governo repassa para famílias, 

principalmente na comunidade do S, próxima ao antigo Lixão do Roger, pois esses residentes 

dependiam diretamente do Lixão para sobreviver. Os moradores dessa comunidade afirmaram 

que seus filhos estão na escola ainda pelo auxilio que recebem. 
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0,74%0,79%

ate 1 SM

de 1 e 3 SM

de 3 e 5 SM

não repondeu

 
Figura 6.28 – Renda familiar dos moradores 

 

Nas famílias onde os dois cônjuges trabalham, foram constatadas rendas em torno de 

dois ou três salários no Porto do Capim. Também há muitos aposentados no local que 

sustentam suas casas com filhos e netos desempregados. Essa situação é cada vez mais 

comum no Brasil, pois antes a aposentadoria servia apenas de complemento para as famílias. 

Hoje, com a dificuldade de se conseguir  emprego, essa renda passou a ser a principal em 

numerosas famílias.  

Araújo (2006) já observou que a maioria da população do Porto do Capim vive com 

renda familiar de um salário mínimo. Segundo a mesma autora, há famílias ainda mais 

carentes, que vivem com menos de um salário mínimo. Algumas dessas famílias 

desempenham outras atividades para complementação da renda mensal e outras são 

cadastradas nos programas sociais: distribuição de pão e leite, bolsa-escola e bolsa-

alimentação. 

 

6.4 Caracterização da qualidade da água do rio Sanhauá no entorno do antigo Lixão do 

Roger  

 

A qualidade da água superficial do rio Sanhauá foi comparada aos valores máximos 

permitidos (VMP) das condições e padrões de qualidade da água da Resolução CONAMA 

357/05, na qual o rio Sanhauá está enquadrado pelo COPAM/PB, através da Resolução 

Estadual DZS – 205, de 23 de março de 1988, a partir da Resolução CONAMA 20/86 

(revogada) de acordo com os seus usos como classe 3 de águas doces. 

O grau de salinidade da água é o parâmetro utilizado para classificação dos corpos 

hídricos em águas doces, salinas e salobras, segundo a Resolução 357/05 do CONAMA, que 
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define águas doces: águas com salinidade igual ou inferior a 0,5 ‰; águas salobras: águas 

com salinidade superior a 0,5 ‰ e inferior a 30 ‰; e águas salinas: águas com salinidade 

igual ou superior a 30 ‰. 

Neste trabalho foi feita medição de salinidade na água e resultou numa média de cerca 

de 10‰ em maré cheia, indicando que o estuário do rio Sanhauá apresenta características de 

água salobra, como já esperado, pois estuários são áreas de encontro de água doce e água 

salgada. Assim, definidos como zonas de águas salobras, os estuários apresentam salinidade 

flutuante variando com a maré diária e sazonalmente. 

Pelas características apresentadas, o estuário do rio Sanhauá é classificado como de 

águas salobras, com isso a qualidade da água superficial do rio Sanhauá foi comparada 

também aos valores máximos permitidos (VMP) das condições e padrões de qualidade da 

água da Resolução CONAMA 357/05, de acordo com a classificação e enquadramento de 

águas salobras classe 1. 

Uma das primeiras condições citadas na Resolução para águas doces e salobras é que 

materiais flutuantes, inclusive espumas não naturais, deveriam estar virtualmente ausentes. 

Porém nas inspeções visuais na área de estudo foi comum encontrar esses materiais no rio, 

como pode se verificar na Figura 6.29. 

 

 
Figura 6.29 – Materiais flutuantes na superfície do rio Sanhauá 

 

Em seguida, nas condições propostas pela Resolução nº 357/05 do CONAMA, óleos e 

graxas, também deveriam estar visualmente ausentes nos corpos hídricos. No entanto, foi 
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observado nas inspeções visuais, a presença de substâncias oleosas na superfície do rio  

Sanhauá (Figura 6.30).  

 

 
Figura 6.30 – Material oleoso na superfície do rio Sanhauá  

 

Essa observação foi comprovada nas aná lises realizadas em laboratório. A Figura 6.31 

mostra a concentração de óleos e graxas em cada ponto de coleta ao longo do período 

estudado. Verifica-se, em geral, um padrão de variação do parâmetro citado, relativamente 

parecido entre os pontos, apresentando valores elevados nos pontos analisados. 

Na área estudada existem muitas oficinas mecânicas. Como foi dito anteriormente a 

área é desprovida de esgotamento sanitário, então, há a possibilidade de que os efluentes 

desses estabelecimentos estejam sendo lançados diretamente no rio Sanhauá sem nenhum tipo 

de tratamento, explicando assim a existência de óleos e graxas na superfície do rio. 

0,0

5,0

10,0

15,0

fev-06 mai-06 ago-06 out-06 jan-07 abr-07 jul-07 out-07 jan-08 abr-08 jul-08 out-08 jan-09

Ó
le

os
 e

 g
ra

xa
s 

(m
g/

L)

P1 P2 P3 P4
 

Figura 6.31 – Evolução da concentração de óleos e graxas na água em todos os pontos 

coletados 
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Foram encontrados resíduos sólidos na superfície do rio. A condição de ausência de 

resíduos sólidos objetáveis virtualmente ausentes não é atendida, principalmente nas margens 

do rio Sanhauá, que são utilizadas como quintais das residências e os moradores despejam 

seus resíduos no rio (Figura 6.32).  

 

 
Figura 6.32 – Resíduos sólidos flutuando na superfície do rio 

 

Com relação aos valores máximos permitidos impostos pela Resolução, o parâmetro 

OD, em qualquer amostra, não pode ser inferior a 4 mg/L de O2 para classe 3 de águas doces e 

5 mg/L de O2 para classe 1 de águas salobras. Os resultados das análises mostram valores 

entre 0,4mg/L de O2 no ponto P1 e 15,0mg/L de O2 no ponto P4 (Figura 6.33). A ação da 

maré favorece a oxigenação da água nos estuários e sua concentração pode, ainda, ser 

influenciada pela salinidade, tendendo a haver redução de oxigênio nas águas de maiores 

concentrações de cloretos. A coleta de junho de 2007 resultou em altos valores para OD, 

podendo ser justificado pela ação da maré e das chuvas que ocorrem na época e em fevereiro 

de 2008 ocorreu uma das menores medições de cloretos, favorecendo para o aumento da 

oxigenação das águas do rio Sanhauá. 
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Figura 6.33 – Evolução da concentração de OD na água nos pontos de coleta 

 

Em relação ao parâmetro DBO5, os resultados encontrados foram superiores ao valor 

que limita a DBO5 em 10mg/L de O2 para classe 3 de águas doces. Para águas salobras não há 

VMP imposto na Resolução CONAMA 357/05 para medições de DBO5.  Na Figura 6.34 

pode-se observar que o valor mínimo de 20,3mg/L de O2 ocorreu no ponto P4 e valor máximo 

de 550mg/L de O2 no ponto P2. Esse valor encontrado no ponto P2 é muito superior aos 

valores encontrados em esgotos domésticos brutos. Esse parâmetro é um dos principais 

indicadores da presença de matéria orgânica biodegradável. 
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Figura 6.34 – Evolução de DBO5 na água nos pontos de coleta 

 

A referida Resolução não cita a DQO, mesmo assim foi feita análise nas amostras dos 

quatro pontos (Figura 6.35). 
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Figura 6.35 – Evolução de DQO na água nos pontos de coleta 

 

Os maiores valores de DBO5 e DQO ocorreram nos pontos de coleta P1 e P2 

localizados no manguezal, adjacente ao Lixão do Roger. Os altos valores sugerem que ainda 

há contribuição do Lixão para a contaminação do estuário, tanto com matéria orgânica quanto 

inorgânica provenientes do chorume. Essa contaminação também está relacionada com o 

lançamento de esgotos diretamente no corpo aquático, como verificado nas inspeções visuais.  

Verifica-se um pico de concentração em novembro de 2006 e, posteriormente, uma 

queda de DBO5 e DQO. Os resultados comprovam a contaminação por matéria orgânica, mas 

existe a possibilidade de uma diminuição da carga poluidora do Lixão do Roger, em virtude 

da estabilização da matéria orgânica remanescente, pois a carga poluidora de esgotos 

domésticos sempre existiu, mesmo antes da desativação do Lixão.  

Segundo Quinõnes (2000), a DQO é, em geral, da ordem de 5 vezes a DBO, podendo 

ser maior à medida que se processa a autodepuração, onde vão sendo consumidas mais 

depressa as substâncias biodegradáveis. O teste de DQO, além das substâncias 

biodegradáveis, oxida também algumas de mais difícil decomposição. Estas últimas tendem a 

aumentar proporcionalmente no rio à medida que as primeiras são consumidas. Nos esgotos 

brutos a proporção costuma ser 3x1 ou 4x1. O mangue também influencia diretamente, uma 

vez que seus sedimentos fornecem altos valores de DQO e DBO5. 

De acordo com Araújo (2002), a relação DQO/DBO5 dá uma idéia do tipo de matéria 

orgânica que predomina na poluição. Nas águas pouco poluídas, a relação DQO/DBO5 é 

pouco elevada, da ordem de 2 a 3, quando é maior, indica a predominância de matéria não 

biodegradável, muitas das quais podem ser tóxicas, como detergentes e pesticidas. A Figura 

6.36 mostra relação DQO/DBO5 nos quatro pontos estudados no rio Sanhauá.  A menor 

relação foi encontrada no ponto P1, próximo ao antigo Lixão do Roger. A maioria dos valores 
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encontrados indica poluição no rio, apesar de ser observado um decréscimo que indica 

diminuição da carga poluidora. 
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Figura 6.36 – Relação DQO/DBO5 

 

A Resolução 357/05 do CONAMA limita para a classe 3 de água doce a turbidez em 

até 100 UNT. Para classe 1 de águas doces a resolução preconiza que substâncias que 

produzem turbidez devem estar virtualmente ausentes. Os resultados deste estudo foram 

superiores quando comparados à classe 3 de águas doces pela Resolução citada (Figura 6.37), 

comparando com as águas salobras foi observado substâncias como esgoto e óleos que 

favorecem a turbidez dos cursos de água. As águas do rio Sanhauá se apresentam turvas e 

densas, típ icas de esgotos, óleos e demais substâncias poluentes, e a essa poluição ainda se 

soma a argila e areia em suspensão. Esses resultados também são justificáve is pelo rio ser um 

curso de águas correntes alterado pela maré e por isso, as partículas estão sempre em 

suspensão. 
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Figura 6.37 – Evolução de turbidez na água nos pontos de coleta 
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A Figura 6.38 mostra os resultados feitos para cor nos pontos de coleta. Como pode 

ser visto, os valores encontrados estão acima do VMP para a classe 3 de água doce, que é de 

75 mg Pt/L.. Para cor, nas águas salobras classe 1, as substâncias que a provocam, deveriam 

estar virtualmente. A cor das águas pode estar associada também pela presença de ácidos 

húmicos, com a deterioração da vegetação.  
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Figura 6.38 – Evolução de cor na água nos pontos de coleta 

 

As águas naturais possuem cor entre 0 e 200 mg Pt/L (LIBÂNIO, 2005). Ainda 

segundo Libânio (2005), os corpos de água naturalmente escuras ocorrem em regiões ricas em 

vegetação e de solos com menos tendência à erosão. O rio está em uma área de manguezal 

com vegetação de mangue, o que pode aumentar a coloração natural dessa água. Quinõnes 

(2000) afirma que a cor é elevada em todos os rios que atravessam áreas de grande densidade 

de cobertura vegetal, principalmente no caso da extensa faixa de matas de restinga, em solos 

ácidos e os próprios manguezais. No entanto, no trabalho em questão, as margens do rio, onde 

são localizadas as casas, é percebida uma coloração aparentemente não natural, na qual sugere 

a contaminação por esgotos na área (Figura 6.39). 

 



 70 

 
Figura 6.39 – Coloração não natural das águas nas margens do rio Sanhauá 

 

Com relação ao pH pode-se observar em todos os pontos que os resultados das 

análises estão dentro da faixa do VMP que preconiza a Resolução CONAMA 357/05 para 

águas doces classe 3 (6 < pH < 8) e para águas salobras classe 1 (6,5 < pH < 8,5) (Figura 

6.40). 
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Figura 6.40 – Evolução de pH na água nos pontos de coleta 

 

Os resultados de STD (Sólidos Totais Dissolvidos) foram menores que o VMP da 

Resolução 357/05 do CONAMA de 500mg/L para classe 3 de águas doces (Figura 6.41). O 

STD está relacionado com a condutividade elétrica, multiplicando o valor de condutividade 

elétrica por um fator que varia entre 0,55 e 0,75, fornece uma boa estimativa do STD. 
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Figura 6.41 – Evolução de STD na água nos pontos de coleta 

 

A Resolução nº 357/05 do CONAMA não limita valores de condutividade elétrica, 

mesmo assim foram realizadas análises desse parâmetro nas amostras dos quatro pontos de 

coleta. Dias (2005) relata que essa propriedade reflete diretamente a quantidade de íons 

elétricos contidos na água  e complementa ressaltando que nas regiões estuarinas, devido aos 

efeitos da diluição provocada pela descarga de água doce, a concentração de sais dissolvidos é 

bastante variável. Fatores hidroclimáticos associados ao balanço evaporação–precipitação 

também modificam a concentração de íons dissolvidos. Todos esses aspectos confirmam para 

que a distribuição da condutividade elétrica em áreas de estuário seja extremamente instável. 

No entanto, analisar essas variações facilita a compreensão dos processos de circulação e 

mistura desses ambientes.  

Libânio (2005) considera uma variação de condutividade em águas doces de 30 a 2000 

µs/cm a 25oC. Se for comparado o resultado das análises de condutividade elétrica com as 

variações citadas, as amostras seriam classificadas como de água doce, no entanto pelas 

características apresentadas não se pode classificá-las dessa forma (Figura 6.42).  
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Figura 6.42 – Evolução de condutividade elétrica na água do rio Sanhauá 
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Os valores de cloretos variaram de 1.013,00 a 24.575,00mg/L Cl (Figura 6.43), muito 

diferente do parâmetro de águas doces classe 3, limitado pela Resolução referida em 

250mg/L. Desta forma os resultados das análises de cloretos confirmam a característica de 

água salobra do referido rio. Vale ressaltar, no entanto, que os cloretos podem indicar também 

contaminação por lançamento de esgotos domésticos e industriais, como no corpo hídrico 

estudado.  

Todos esses fatores sugerem uma melhor investigação sobre as características do 

estuário no sentido de alterar sua classificação e enquadramento, hoje inserido na classe 3 de 

águas doces, segundo COPAM. Essa alteração implica em alterações nos demais parâmetros 

de qualidade no que diz respeito ao comprimento da legislação. 

Quiñones (2000) encontrou valores de cloretos entre 2.300,00 e 35.500,00mg/L Cl em 

águas de estuário. A autora afirma que esse resultado ocorre em áreas de estuários que sofre 

interferência de maré e nos períodos de chuva pode estar associada à diluição da quantidade 

de íons em função da entrada de grande quantidade de água. 
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Figura 6.43 – Evolução de cloretos na água nos pontos de coleta 

 

A alcalinidade não tem significado sanitário, não há referência a esse parâmetro na 

Resolução 357/05 do CONAMA, mesmo assim Libânio (2005), relata que as águas naturais 

no Brasil apresentam alcalinidade inferior a 100mg/L de CaCO3. O autor supracitado ainda 

afirma que para a maioria das águas naturais de superfície a alcalinidade decorre apenas de 

bicarbonatos, principalmente, de cálcio e de magnésio. 

Os resultados encontrados neste trabalho foram maiores que o valor citado, 

compreendendo na faixa entre 91,4 a 300,5mg/L de CaCO3 (Figura 6.44). Libânio (2005) 

explica que valores mais elevados de alcalinidade nos corpos d’água estão associados aos 

processos de decomposição da matéria orgânica, à atividade respiratória de microorganismos, 
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com liberação e dissolução do gás carbônico (CO2) na água, e ao lançamento de efluentes 

industriais. 
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Figura 6.44 – Evolução de alcalinidade na água nos pontos de coleta 

 

Libânio (2005) explica ainda que a dureza carbonato corresponde a alcalinidade, 

estando em condições de indicar a capacidade de tamponamento da água natural. Não aparece 

com VMP na Resolução nº 357/05 do CONAMA. Sperling (1995) classifica a água em 

relação à dureza como: • mole ou branda: < 50mg/L de CaCO3; • dureza moderada: entre 50 e 

150 mg/L de CaCO3; • dura: entre 150 e 300mg/L de CaCO3 e • muito dura: > 300mg/L de 

CaCO3. Com essa classificação e com os resultados das amostras, o rio Sanhauá é classificado 

como sendo de água muito dura. O menor valor de dureza de 755,00mg/L de CaCO3 é muito 

acima da classificação de Sperling (1995). 

Libânio (2005) relata que a dureza tem origem natural pela dissolução de rochas 

calcárias, ricas em cálcio e magnésio, dificilmente está associada ao lançamento de efluentes. 

O rio Sanhauá percorre uma região com bastante rocha calcária. Esse fato pode explicar os 

valores tão altos de dureza para o rio (Figura 6.45). 
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Figura 6.45 – Evolução de dureza na água nos pontos de coleta 
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Os compostos reduzidos de nitrogênio são instáveis: em presença de oxigênio tendem 

a ser rapidamente oxidados por bactérias nitrificantes (aeróbias) que transformam a amônia 

em nitritos e estes rapidamente em nitratos (LIBÂNIO, 2005). Quiñones (2000) confirma que 

a presença de nitrogênio nas formas instáveis, de amônia ou de nitrito são transitórias e a sua 

permanência indica que a água está recebendo novas contribuições no momento de  coleta, ou 

seja, a água está sendo poluída. O nitrato é o mais estável, embora sua concentração possa 

variar em conseqüência de absorção pelo processo da fotossíntese ou pela sua redução na  

desnitrificação, que exige condições anaeróbias, circunstância que pode ocorrer na superfície 

dos solos lodosos do manguezal. 

O VMP da Resolução do CONAMA nº 357/05 para classe 3 de águas doces estão bem 

acima do que foi obtido em laboratório para o trabalho em questão em todos os pontos de 

amostrados, mas se comparado com o VMP para classe 1 de águas doces mostram valores 

mais coerentes para serem comparados (Figuras 6.46, 6.47 e 6.48). Ainda assim, os valores 

resultantes nas análises dos compostos do nitrogênio ficaram abaixo do esperado para um rio 

que sofre constante contaminação por esgotos domésticos provenientes das comunidades 

ribeirinhas. 

0

2

4

6

fev-06 mai-06 ago-06 out-06 jan-07 abr-07 jul-07 out-07 jan-08 abr-08 jul-08 out-08 jan-09N
itr

og
ên

io
 a

m
on

ia
ca

l (
m

g/
L 

N
)

P1 P2
P3 P4
VMP (CLASSE 3 - ÁGUAS DOCES) VMP (CLASSE 1 - ÁGUA SALOBRAS)

 
Figura 6.46 – Evolução do nitrogênio amoniacal na água nos pontos de coleta 
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Figura 6.47 – Evolução de nitrito na água nos pontos de coleta 
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Figura 6.48 – Evolução de nitrato na água nos pontos de coleta 

 

Quiñones (2000) encontrou valores de nitrato, no estuário de Itanhaém (SP), na faixa 

entre 0,100 e 0,600mg/L N. Os resultados das amostras do rio Sanhauá variaram entre 0,01 e 

1,026mg/L N, esse valores abaixo do VMP da Resolução CONAMA 357/05 pode ser devido, 

ao alto poder de depuração, que elimina fontes de nitrogênio.  

Na água, o fósforo é menos abundante que o nitrogênio, afirma Libânio (2005), e 

acaba constituindo no principal fator limitante no desenvolvimento de algas e plantas no meio 

aquático. A Resolução nº 357/05 limita o fósforo dependendo do ambiente analisado, não 

citando limites de fosfato. A presença de fosfato na água indica contaminação por esgotos 

domésticos, pois é encontrado em detergentes e sabão em pó. 
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Figura 6.49 – Evolução de fosfato na água nos pontos de coleta 

 

Com relação ao sulfato, o VMP para a classe 3 de águas doces na Resolução nº 357/05 

do CONAMA é igual 250mg/L SO4. Neste trabalho houve uma queda bastante acentuada em 

todos os pontos, principalmente os pontos P1 e P2 (Figura 6.50). 
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 Figura 6.50 – Evolução de sulfato na água nos pontos de coleta 

 

As concentrações de alumínio foram superiores ao que preconiza a Resolução 357/05 

do CONAMA que limita em 0,2 mg/L Al para as águas doces classe 3 e 0,1 mg/L Al águas 

salobras classe 1, principalmente no ponto P2 (Figura 6.51). O alumínio pode entrar na cadeia 

alimentar através da contaminação dos produtos pescados e chegar até ao homem. O acúmulo 

deste metal no organismo humano tem sido associado ao aumento de casos de demência senil 

do tipo Alzheimer, como aponta estudos feitos por Ferreira et. al. (2008), no qual os fatores de 

risco ambientais, relacionados com o desenvolvimento da doença seria a exposição ao 

Alumínio. 
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Figura 6.51 – Evolução de alumínio na água nos pontos de coleta 

 

O chorume, que ainda é gerado pelo antigo Lixão do Roger, pode conter metais 

pesados, sendo lançados no rio Sanhauá. Como foi dito anteriormente, próximo ao Porto do 

Capim existem algumas oficinas mecânicas, que geram efluentes que podem conter esses 

metais e como não há esgotamento sanitário na área estudada, esses efluentes podem ser 

lançados diretamente no rio, podendo explicar a contaminação com metais nas águas 

amostradas. 

A Resolução nº 357/05 do CONAMA limita a concentração de chumbo em 0,033mg/L 

Pb para águas doces classe 3 e 0,01mg/L Pb para classe 1 de águas salobras e os valores 

encontrados foram superiores a esse limite em todos os pontos (Figura 6.52). Os altos valores 

de chumbo condenam as águas do rio Sanhauá para qualquer uso. O chumbo possui efeito 

cumulativo, não sendo eliminado com o tempo. O consumo dos pescados contaminados com 

chumbo no rio Sanhauá pode causar sérios danos de saúde pública para população. As 

crianças são as principais vítimas com o acúmulo de chumbo que pode interferir na formação 

dos glóbulos vermelhos do sangue, o que pode causar anemia; pode reduzir o peso no 

nascimento do recém-nascido; pode retardar o desenvolvimento mental/físico; e pode 

prejudicar as habilidades mentais e reduzir de forma permanente o quociente de inteligência. 
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Figura 6.52 – Evolução de chumbo na água nos pontos de coleta 

 

A determinação da concentração dos coliformes termotolerantes assume importância 

como parâmetro indicador da possibilidade da existência de microrganismos patogênicos, 

responsáveis pela transmissão de doenças de veiculação hídrica. 

A Figura 6.58 mostra a evolução de coliformes termotolerantes presentes no rio 

Sanhauá. A Resolução do CONAMA nº 357/05 limita em 2500NMP/100mL para usos de 

contato secundário em rios de águas doces de classe 3 e 1000NMP/100mL para usos de 

contato secundário na classe 1 de águas salobras. Os resultados das análises obtidos na 

maioria dos pontos foram equivalentes, se levarmos em conta o erro de técnica, para classe 3 

de águas doces. Comparando-se a classe 1 de águas salobras, os resultados ficaram bem acima 

para qualquer atividade desenvolvida no rio Sanhauá. Em fevereiro de 2007, houve um valor 

de 230.000 NMP/100mL no ponto P1, próximo ao antigo Lixão do Roger, atípico para as 

demais coletas (Figura 6.53), não podendo ser descartada algum erro de leitura no parâmetro. 
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Figura 6.53 – Evolução de coliformes termotolerantes na água nos pontos de coleta 
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De acordo com Cunha et. al (2005) o efeito da maré tende a aumentar a dificuldade de 

interpretação sobre como a pluma de coliformes se dispersa no ambiente aquático porque, 

ocorrendo a mudança de sentido do escoamento, o sentido da pluma de poluição se reverte, 

podendo ou não ser trazida de volta ao local de origem do seu lançamento, dependendo das 

características hidrodinâmicas de cada corpo de água. 

 

6.5 Comparação de parâmetros analisados com pontos testemunhos 

 

Os pontos testemunhos  foram analisados no dia 20/02/2009 na sétima campanha e 

foram comparados aos demais pontos localizados no rio Sanhauá. 

Pelos resultados encontrados para as análises realizadas nos pontos de coleta (pontos 

testemunhos), no estuário do rio Paraíba, não foram percebidos mudanças na qualidade da 

água em relação ao rio Sanhauá. Isso pode significar estado de degradação do rio Sanhauá e 

rio Paraíba como um todo e não somente na área de influência do antigo Lixão do Roger.  

As Figuras de 6.54 a 6.64 mostram a comparação dos principais parâmetros 

indicadores de poluição no rio. Não foram observadas discrepâncias nos resultados das 

análises feitas nos pontos testemunhos em relação à coleta feita nos demais pontos de 

amostragem do rio. 

Para a maioria dos parâmetros analisados, os maiores valores ocorreram nos pontos P1 

e P2 (princ ipalmente P2), que são próximos ao antigo Lixão do Roger. Os valores da cor 

(6.59), turbidez (Figura 6.60), cloretos (6.61), DBO5 (6.62), DQO (Figura 6.62), chumbo 

(Figura 6.67) e coliformes termotolerantes (Figura 6.69) determinados nos pontos ao longo 

dos rios Sanhauá e Paraíba tiveram, em geral, resultados semelhantes, preconizados pela 

Resolução 357/05 do CONAMA. Por outro lado, os parâmetros nitrogênio amoniacal (Figura 

6.64), nitrito (Figura 6.65) e nitrato (Figura 6.66) analisados obtiveram valores abaixo dos 

estabelecidos pela Resolução. 

A dinâmica do estuário com o fluxo da maré pode explicar ou justificar os maiores ou 

menores valores encontrados para os parâmetros analisados. 



 80 

0

400

800

1200

P1 P2 P3 P4 P5 P6 VMP (CLASSE
3 - AGUAS

DOCES)

C
or

 (m
g/

L 
P

t)

 
Figura 6.54 – Comparação das análises de cor dos pontos testemunhos 
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Figura 6.55 – Comparação das análises de turbidez dos pontos testemunhos 
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Figura 6.56 – Comparação das análises de cloretos dos pontos testemunhos 
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Figura 6.57 – Comparação das análises de DBO5 dos pontos testemunhos 
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Figura 6.58 – Comparação das análises de DQO dos pontos testemunhos 
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Figura 6.59 – Comparação das análises de nitrogênio amoniacal dos pontos testemunhos 
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Figura 6.60 – Comparação das análises de nitrito dos pontos testemunhos 
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Figura 6.61 – Comparação das análises de nitrato dos pontos testemunhos 
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Figura 6.62 – Comparação das análises de chumbo dos pontos testemunhos 
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Figura 6.63 – Comparação das análises de alumínio dos pontos testemunhos 
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Figura 6.64 – Comparação das análises de coliformes termotolerantes dos pontos testemunhos 
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6.6 Conflitos de usos da água do rio Sanhauá 

 

A área em estudo tem sido ocupada e adensada, intensa e desordenadamente através 

do processo de expansão e exclusão que ocorre em João Pessoa. Assim, contingentes da 

população pobre buscam, nessa área, mais um espaço de morada em aglomerados subnormais. 

O rio Sanhauá está situado próximo ao centro da cidade de João Pessoa, numa área 

totalmente urbanizada, onde suas relações, problemas e conflitos existentes em torno do uso e 

da qualidade da água no estuário do rio supracitado afetam diretamente na qualidade de vida 

da população residente nas suas margens. Por estarem em área que, em tese, deveria ser 

conservada, introduzem o conflito entre as necessidades de água de boa qualidade para suas 

atividades de sobrevivência e a degradação do estuário do rio Sanhauá. Isso ocorre porque, 

para suas vidas esta população precisa de solo e de água, primeiramente, e por sua vez produz 

dejetos e lixo. 

Segundo Brito e Vianna (2008), quando as causas de um conflito são bem 

compreendidas pode-se negociá- lo eficientemente, chegando a um consenso que atenda às 

necessidades das partes envolvidas. Isto causa benefícios e fortalece o relacionamento, 

quando o objetivo principal é solucionar o problema de todos, sem prejudicar a ninguém. No 

caso do uso das águas, o intuito é restabelecer a harmonia entre usuários. 

A falta de serviço público de saneamento básico adequado faz com que os próprios 

moradores recorram ao lançamento clandestino de esgoto e lixo, diretamente no rio ou em 

fossas negras, que pode contaminar a água e o solo. Ainda destrói o manguezal devido aos 

constantes desmatamentos para construção desordenada de mais moradias e a pesca 

predatória. 

Outro fator de degradação é a presença do antigo Lixão do Roger (com parcial 

recuperação ambiental) sobre o manguezal, que ainda gera grande volume de chorume que 

escoa em direção ao estuário do rio Sanhauá. Além do escoamento do lixiviado, ocorre 

também a deposição do lixo remanescente do antigo Lixão no leito do rio e do manguezal. 

Desta forma, todas as ações referidas têm gerado grandes impactos ambientais 

negativos. Tudo isso interfere nas atividades tradicionais da população da área como a pesca, 

a coleta de mariscos, a cata de caranguejo, a navegação, a recreação. Também tem afetado a 

qualidade de suas vidas, acarretando problemas de saúde pública, com profundas 

conseqüências econômicas e sociais. 

São conflitantes os usos que a população, residente na área, faz do estuário do rio 

Sanhauá, com todos os focos de poluição e usos nobres que lá ocorrem. 
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A Figura 6.65 simplifica o que ocorre no dia-a-dia da população que vive as margens 

do rio Sanhauá, as diferentes formas de uso e ocupação do espaço, no mesmo local: 

moradores nas margens do rio, utilizando o mesmo para lavagem de utensílios, criança em 

atividade de lazer, barco atracado na margem, que subentende a atividade de navegação, 

sacolas de lixo, e também tubulação de esgoto em direção ao rio, ao lado dos moradores.  

 

 
Figura 6.65 – Conflitos de usos da água do rio Sanhauá pela população 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

 

Nos dois anos de monitoramento do estuário do rio Sanhauá foi constatado que as 

condições ambientais não se modificaram. As águas dos quatro pontos amostrados estão 

fortemente poluídas com esgotos domésticos in natura, com resíduos sólidos e chorume ainda 

produzido no antigo Lixão do Roger. 

 Foram observadas diversas atividades desenvolvidas pela população mais 

precisamente a pesca, coleta de mariscos e ostras, cata de caranguejo, navegação e lazer de 

contato direto.  

O rio Sanhauá está enquadrado, na classe 3 de água doce, pelo COPAM/PB, segundo a 

Resolução CONAMA 20/86. Apesar disso, o estuário apresenta características de águas 

salobras. As águas do rio Sanhauá devem ser reclassificadas e rediscutido seu enquadramento 

As análises de qualidade de água indicam problemas de poluição no rio Sanhauá, 

apesar da queda nos valores de alguns parâmetros, a maioria destes obteve valores bem 

maiores aos preconizados na Resolução 357/05 do CONAMA, principalmente os pontos P1 e 

P2, localizados próximos ao antigo Lixão do Roger.  

Os múltiplos usos que ocorrem no estuário são conflitantes entre si. O lançamento de 

esgotos domésticos e resíduos sólidos e a prática da pesca para subsistência e banho no rio no 

mesmo local, são atividades com finalidades opostas, gerando conflitos tanto no uso, quanto 

em sua qualidade. 

Vale salientar que a situação em que se encontra, atualmente, o estuário do rio 

Sanhauá e manguezal, não está associada somente ao antigo Lixão do Roger, mas também à 

presença humana nos ambientes estudados e às diferentes formas de uso e ocupação do 

espaço. 

Caso não sejam tomadas medidas corretas com relação ao lançamento dos efluentes 

domésticos e resíduos sólidos das comunidades que se localizam neste estuário e seja 

concluída a recuperação da área do antigo Lixão do Roger, poderá haver uma piora na 

qualidade desta água. 

Assim, os problemas agudos que ocorrem na área em estudo apontam para a 

necessidade de articulação e coerência entre as políticas públicas e ações do Estado da 

Paraíba. 
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APÊNDICE A 

 

QUESTIONÁRIO SÓCIO-AMBIENTAL PARA IDENTIFICAR OS USOS DA ÁGUA DO 
RIO SANHAUÁ NO ENTORNO DO ANTIGO LIXÃO DO ROGER 

 
 
1. Você tem conhecimento de despejo de resíduos sólidos no rio Sanhauá no entorno do porto 
do capim? 
               (     ) sim    (    ) não 
 
2. Você tem conhecimento da existência de poços no entorno do antigo lixão do Roger? 
               (     ) sim    (    ) não 
 
3. Qual a renda familiar em seu domicílio? 
 
(    ) menos que 1 SM  (    ) entre 1 e 3 SM  (    ) entre 3 e 5 SM  (    ) mais que 5 SM 
 
4. Qual a máxima escolaridade em seu domicílio? 
 
(   )sem instrução (   )nível fundamental (   )nível médio (   )nível superior (   )outro____ 
 
5. A água do rio Sanhauá é utilizada em seu domicílio? 
                (     ) sim    (    ) não 
 
5.1 Caso afirmativo, qual o uso: 
 
 (   ) lavagem de utensílios domésticos 
 (   ) consumo humano 
 (   ) lavagem de roupas 
 (   ) lavagem de piso 
 (   ) outro (especificar)_______________ 
 
6. Alguém residente de seu domicilio utiliza o manguezal ou o rio Sanhauá para: 
 (   ) pesca   (   )coleta de mariscos    (   ) captura de crustáceos 
 
7. Alguém residente de seu domicílio utiliza o rio Sanhauá para 
 (   ) recreação de contato primário 

(   ) recreação de contato secundário 
 (   ) navegação (transporte) 
 
7.1 Que tipo de embarcação utiliza: 
 (   ) motorizada    (   ) não motorizada 
 
8. Seu domicílio é atendido por serviço de abastecimento de água? 
                (     ) sim    (    ) não 
 
8.1 Em caso negativo, qual a fonte: 
     (   ) poço   (   ) cacimba   (   ) água de chuva   (   ) outros___________ 
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9. Seu domicílio é atendido por serviço público de esgotamento sanitário?  
                (     ) sim    (    ) não 
 
9.1 Em caso negativo qual o destino do esgoto: 
    (   ) fossa   (   ) sarjeta   (   ) rio Sanhauá   (   ) lixão do Roger   (   ) outro_________ 
 
10. Seu domícilio é atendido pela coleta pública de lixo? 
                (     ) sim    (    ) não 
 
10.1 Em caso negativo qual o destino do lixo: 
   (   ) terreno baldio   (   ) rio Sanhauá   (   ) Lixão do Roger    (   ) outros____________ 
 
11. Você concorda com a forma com a qual o rio Sanhauá vem sendo tratado pelo poder 
público? 
                (     ) sim    (    ) não 
 
12. A que você atribui os problemas de poluição do Rio Sanhaua/Manguezal 
 
(   ) Antigo lixão 
(   ) Despejos de esgotos 
(   ) Despejos de esgotos industriais 
(   ) Descarte de resíduos domésticos 
(   ) Indústria de carcinicultura/pesca 
(   ) Estação de tratamento de esgoto 
(   ) outros____________ 
 
13. O rio Sanhauá no entorno do porto do capim, é utilizado para harmonia paisagística? 
                (     ) sim    (    ) não 
 
14. Você concorda com a forma com a qual o rio Sanhauá vem sendo tratado pela população? 
                (     ) sim    (    ) não 
 
 
15. Quantas pessoas residem em seu domicílio? 
 
 
16. Há quanto tempo reside em seu domicílio? 
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APÊNDICE B 

 

TABELAS COM OS RESULTADOS DAS ANÁLISES REALIZADAS NOS PONTOS DE 

AMOSTRAGEM 

 
Coleta do dia 15/03/2006 

P1 P2          P3  P4 
VMP CONAMA 

n.º357/05 

              Ponto 

 

 

 Parâmetro  Manguezal Manguezal Rio Sanhauá Rio Sanhauá 

Águas doces 

Classe 3 

pH 6,50 7,06 7,43 7,38 6,0-9,0 

Condutividade (µS/cm) 413,3 340,8 252,2 248,2 * 

Alcalinidade (mg/L CaCO2) 166 288 222 225 * 

Dureza (mg/L CaCO3) 4000 3960 2376 2574 * 

Cor (mg/L Pt) 1000 350 250 250 75,0 

Turbidez (NTU) 579 850 894 887 100,0 

Cloretos (mg/L CL) 23766 24271 16320 16218 250,0 

Nitrogênio amoniacal (mg/L N) 0,0022 0,0005 0,0008 0,0001 * 

Nitrito (mg/L N) 0,0086 0,0388 0,0929 0,0837 1,0 

Nitrato (mg/L N) 0,0113 0,0870 0,3887 0,3625 10,0 

Sulfato (mg/L SO4) 1486 1474 790 713 250,0 

STD (mg/L) 166,1 133,2 100,1 100,0 * 

OD (mg/L O2) 0,4 3,0 4,2 3,4 4,0 ** 

DBO (mg/L O2) 53 60 25 23 10,0 

DQO O2 (mg/L O2) 459 200 140 176 * 

Óleos e graxas (mg/L) 2,5 2,5 3,4 3,4 
Virtualmente 

Ausente 

Mercúrio (mg/L Hg) ND ND ND ND 0,002 

Coliformes termotolerantes 

NMP/100mL 
2400 2400 2400 2400 

 

2.500*** 

ND – Não detectado 
 *- Não citado na Resolução 357/05 do CONAMA 
 **- Valor mínimo permitido pela Resolução 357/05 do CONAMA 
***- Contato secundário com a água 
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Coleta do dia 07/11/2006 

P1 P2 P3 P4 
VMP CONAMA 

n.º357/05 

                     Ponto 

 

 

 Parâmetro  Manguezal Manguezal Rio Sanhauá Rio Sanhauá 

Águas doces 

Classe 3 

pH 6,2 6,3 7,53 7,5 6,0-9,0 

Condutividade (µS/cm) 434,6 350,69 263,1 258,11 * 

Alcalinidade (mg/L CaCO2) 176,4 300,5 252,0 253,0 * 

Dureza (mg/L CaCO3) 4.020,0 4.000,0 2.380,0 2.374,0 * 

Cor (mg/L Pt) 1000,0 450,0 250,0 250,0 75,0 

Turbidez (NTU) 600,0 849,0 954,0 897,0 100,0 

Cloretos (mg/L CL) 23.866,0 24.575,0 16.333,0 16.220,0 250,0 

Nitrogênio amoniacal (mg/L N) 0,002 0,001 0,001 0,001 * 

Nitrito (mg/L N) 0,009 0,04 0,09 0,08 1,0 

Nitrato (mg/L N) 0,012 0,09 0,4 0,4 10,0 

Fosfato (mg/L P) 0,67 0,09 0,23 0,27 * 

Sulfato (mg/L SO4) 334,0 324,0 125,0 129,0 250,0 

STD (mg/L) 225,0 175,2 135,0 130,5 * 

SST (mg/L) 13,0 ND ND ND * 

OD (mg/L O2) 0,4 3,0 4,0 3,0 4,0 ** 

DBO (mg/L O2) 550,0 500,0 100,0 100,0 10,0 

DQO O2 (mg/L O2) 1.010,0  985,0  542,0  564,0  * 

Óleos e graxas (mg/L) < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 
Virtualmente 

Ausente 

Alumínio (mg/L AL) 5,2   ND  ND ND  0,2 

Chumbo (mg/L Pb) < 0,5 ND ND ND 0,033 

Mercúrio (mg/L Hg) ND ND ND ND 0,002 

Coliformes termotolerantes 

NMP/100mL 
2.400 2.400 2.400 2.400                  2.500*** 

ND – Não detectado 
 *- Não citado na Resolução 357/05 do CONAMA 
 **- Valor mínimo permitido pela Resolução 357/05 do CONAMA 
***- Contato secundário com a água 
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Coleta do dia 28/02/2007 

P1 P2 P3 P4 
VMP CONAMA 

n.º357/05 

                             Ponto 

 

 

Parâmetro  Manguezal Manguezal Rio Sanhauá Rio Sanhauá 

Águas doces 

Classe 3 

pH 6.9 7.0 7.0 7.2 6,0-9,0 

Condutividade (µS/cm) 326,5 289,8 273,3 288,2 * 

Alcalinidade (mg/L CaCO2) 104,1 112,5 189,6 178,2 * 

Dureza (mg/L CaCO3) 1.987,1 2.432,0 2.001,0 2.034,0 * 

Cor (mg/L Pt) 1.000,0 1.000,0 800,0 800,0 75,0 

Turbidez (NTU) 690,0 889,0 1054,0 998,0 100,0 

Cloretos (mg/L CL) 10.425,0 10.879,0 12.543,0 12.820,0 250,0 

Nitrogênio amoniacal (mg/L N) 0,001 0,0001 0,0001 0,0001 * 

Nitrito (mg/L N) 0,044 0,024 0,03 0,028 1,0 

Nitrato (mg/L N) 0,149 0,594 0,108 0,078 10,0 

Fosfato (mg/L P) 0,697 0,299 0,246 0,245 * 

Sulfato (mg/L SO4) 4.5 4.0 3.5 2.9 250,0 

STD  (mg/L) 252,0 142.5 135.4 140.5 * 

SST (mg/L) 30.0 30.0 12.0 13.0 * 

DBO (mg/L O2) 189.5 190.5 90.5 90.0 10,0 

DQO O2 (mg/L O2) 889.5 754.2 347.4 350.7 * 

Óleos e graxas (mg/L) 3,5 3,0 2,1 2,1 
Virtualmente 

Ausente 

Alumínio (mg/L AL) 0,5 1,55 0,5 1,4 0,2 

Chumbo (mg/L Pb) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,033 

Mercúrio (mg/L Hg) --- --- ---- ---- 0,002 

Coliformes termotolerantes 

NMP/100mL 
230.000,0 2.400,0 2.400,0 2.400,0 2.500*** 

(---)    Não realizado 
ND – Não detectado 
 *- Não citado na Resolução 357/05 do CONAMA 
 **- Valor mínimo permitido pela Resolução 357/05 do CONAMA 
***- Contato secundário com a água 
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Coleta realizada no dia 13/06/2007 

P1 P2 P3 P4 
VMP CONAMA 

n.º357/05               Ponto 

Parâmetro  

Manguezal Manguezal Rio Sanhauá Rio Sanhauá 

Águas doces 

Classe 3 

pH 7,2 7,5 7,0 7,0 6,0-9,0 

Condutividade (µS/cm) 445,2 304,5 421,5 438,9 * 

Alcalinidade (mg/L CaCO2) 99,5 100,3 122,3 152,4 * 

Dureza (mg/L CaCO3) 1574,3 2012,8 1489,5 1452,6 * 

Cor (mg/L Pt) 900 900 1000 1000 75,0 

Turbidez (NTU) 790 923 1142 1012 100,0 

Cloretos (mg/L CL) 11336 11745,3 12452,2 12929,3 250,0 

Nitrogênio amoniacal (mg/L N) 0,005 0,003 0,0008 0,001 * 

Nitrito (mg/L N) 0,151 0,580 0,045 0,045 1,0 

Nitrato (mg/L N) 0,964 1,026 0,762 0,604 10,0 

Fosfato (mg/L P) 0,033 0,091 0,120 0,108 * 

Sulfato (mg/L SO4) 4,5 4,0 3,5 2,9 250,0 

STD (mg/L) 228,3 159,6 218,7 130,6 * 

SST (mg/L) 15 10 6 7 * 

DBO (mg/L O2) 78,6 92,6 42,5 37,5 10,0 

DQO O2 (mg/L O2) 427,3 321,3 209,3 275,6 * 

OD ( mg/L) 9,5 10 14,5 15 4,0 ** 

Óleos e graxas (mg/L) 7,5 2,1 2,1 2,1 
Virtualmente 

Ausente 

Alumínio (mg/L AL) 18,5 4,4 4,2 3,1 0,2 

Chumbo (mg/L Pb) 0,01 0,0 0,01 0,01 0,033 

Mercúrio (mg/L Hg) --- --- ---- ---- 0,002 

Coliformes termotolerantes 

NMP/100mL 
2400 2400 2400 2400 2.500*** 

(---)    Não realizado 
ND – Não detectado 
 *- Não citado na Resolução 357/05 do CONAMA 
 **- Valor mínimo permitido pela Resolução 357/05 do CONAMA 
***- Contato secundário com a água 
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Coleta do dia 12/09/2007 

P1 P2 P3 P4 
VMP CONAMA 

n.º357/05 
              Ponto 

 

Parâmetro  
Manguezal Manguezal Rio Sanhauá Rio Sanhauá 

Águas doces 

Classe 3 

pH 7,1 7,2 7,0 7,0 6,0-9,0 

Condutividade (µS/cm) 529,1 432,7 350,8 344,9 * 

Alcalinidade (mg/L CaCO2) 132,7 147,3 112,7 120,3 * 

Dureza (mg/L CaCO3) 1325,7 1982,5 1232,2 1220,0 * 

Cor (mg/L Pt) 1000 1000 800 800 75,0 

Turbidez (NTU) 835 915 832 841 100,0 

Cloretos (mg/L CL) 12331,2 12432 11224,3 11243,1 250,0 

Nitrogênio amoniacal (mg/L N) 0,0014 0,0008 0,0006 0,0001 * 

Nitrito (mg/L N) 0,141 0,138 0,059 0,075 1,0 

Nitrato (mg/L N) 0,242 0,278 0,239 0,166 10,0 

Fosfato (mg/L P) 0,078 0,076 0,089 0,131 * 

Sulfato (mg/L SO4) 7,2 5,4 4,2 4,5 250,0 

STD (mg/L) 267 220,3 180,2 182 * 

SST (mg/L) 7 5 2 2 * 

DBO (mg/L O2) 124,3 119 47,5 72,4 10,0 

DQO O2 (mg/L O2) 455,3 315 193,5 202,5 * 

OD ( mg/L) 2,1 1,9 5,1 5,1 4,0 ** 

Óleos e graxas (mg/L) 2,8 < 2,1 < 2,1 < 2,1 
Virtualmente 

Ausente 

Alumínio (mg/L AL) 0,38 2,2 0,36 0,32 0,2 

Chumbo (mg/L Pb) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,033 

Mercúrio (mg/L Hg) - - - - 0,002 

Coliformes termotolerantes 

NMP/100mL 
2400 2400 2400 2400  

2500*** 

(---)    Não realizado 
ND – Não detectado 
 *- Não citado na Resolução 357/05 do CONAMA 
 **- Valor mínimo permitido pela Resolução 357/05 do CONAMA 
***- Contato secundário com a água 
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Coleta do dia 05/12/2007 

P1 P2 P3 P4 
VMP CONAMA 

n.º357/05               Ponto 

Parâmetro  

Manguezal Manguezal Rio Sanhauá 

Rio 

Sanhauá 

Águas doces 

Classe 3 

pH 7,0 6,8 7,2 7,5 6,0-9,0 

Condutividade (µS/cm) 642,8 549,3 301,4 299,7 * 

Alcalinidade (mg/L CaCO2) 175,7 189,2 99,4 101,3 * 

Dureza (mg/L CaCO3) 1242,7 1832,4 1341,3 1119,0 * 

Cor (mg/L Pt) 1000,0 1000,0 500,0 500,0 75,0 

Turbidez (NTU) 735,0 891,0 742,0 801,0 100,0 

Cloretos (mg/L CL) 15423,0 15327,0 9425,0 9429,0 250,0 

Nitrogênio amoniacal (mg/L N) 0,004 0,001 0,00001 0,00001 * 

Nitrito (mg/L N) 0,022 DN 0,079 0,036 1,0 

Nitrato (mg/L N) 0,034 0,022 0,351 0,191 10,0 

Fosfato (mg/L P) 0,396 0,050 0,198 0,184 * 

Sulfato (mg/L SO4) 4,2 5,0 3,2 3,1 250,0 

STD (mg/L) 321,4 257,3 159,4 155,4 * 

SST (mg/L) 11,0 8,0 1,0 1,0 * 

DBO (mg/L O2) 151,4 129,7 32,5 21,4 10,0 

DQO O2 (mg/L O2) 371,2 223,4 88,0 91,0 * 

Óleos e graxas (mg/L) 2,6 15,0 3,3 3,6 
Virtualmente 

Ausente 

Alumínio (mg/L AL) 0,9 5,7 0,15 0,1 0,2 

Chumbo (mg/L Pb) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,033 

Mercúrio (mg/L Hg) ND ND ND ND 0,002 

Coliformes termotolerantes 

NMP/100mL 
1000,0 10,0 2450,0 1090,0 2.500*** 

(---)    Não realizado 
ND – Não detectado 
 *- Não citado na Resolução 357/05 do CONAMA 
 **- Valor mínimo permitido pela Resolução 357/05 do CONAMA 
***- Contato secundário com a água 
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Coleta do dia 20/02/2008 

P1 P2          P3  P4 
VMP CONAMA 

n.º357/05 

              Ponto 

 

 

 Parâmetro  Manguezal Manguezal Rio Sanhauá Rio Sanhauá 

Águas doces 

Classe 3 

pH 7,3 7 7 7,3 6,0-9,0 

Condutividade (µS/cm) 652,1 529,3 320,2 312,7 * 

Alcalinidade (mg/L CaCO2) 187,3 186,7 101,4 100,9 * 

Dureza (mg/L CaCO3) 1134,7 1432,1 1345,3 1127,0 * 

Cor (mg/L Pt) 1000,0 1000,0 600,0 600,0 75,0 

Turbidez (NTU) 839,0 903,0 704,0 752,0 100,0 

Cloretos (mg/L CL) 1642,0 1612,0 1013,0 1024,0 250,0 

Nitrogênio amoniacal (mg/L N) 0,001 0,01  ND ND * 

Nitrito (mg/L N) 0,027 0,018 0,012 0,012 1,0 

Nitrato (mg/L N) 0,023 0,025 0,007 0,011 10,0 

Fosfato (mg/L P) 2,671 0,107 0,431 0,488 * 

Sulfato (mg/L SO4) 5,2 5,0 3,5 3,0 250,0 

STD (mg/L) 329,0 262,0 141,0 129,4 * 

SST (mg/L) 5,0 3,0 ND ND * 

OD (mg/L O2) 7,2 7,0 11,0 11,1 4,0 ** 

DBO (mg/L O2) 35,7 87,4 22,1 20,1 10,0 

DQO (mg/L O2) 152,9 201,0 72,9 101,7 * 

Óleos e graxas (mg/L) <2,1 <2,1 <2,1 <2,1 
Virtualmente 

Ausente 

Alumínio (mg/L AL) <0,1 0,3 <0,1 <0,1 0,2 

Chumbo (mg/L Pb) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,033 

Mercúrio (mg/L Hg) 0,0002 <= C <= 0,0006 em todos os pontos 0,002 

Coliformes termotolerantes 

NMP/100mL 
0 2,4 x 10² 2,3 x 10 - 2.500*** 

(---)    Não realizado 
ND – Não detectado pelo método de análise 
 *- Não citado na Resolução 357/05 do CONAMA 
 **- Valor mínimo permitido pela Resolução 357/05 do CONAMA 
***- Contato secundário com a água 
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Coleta do dia 28/06/2008 

P1 P2 P3 P4 
VMP CONAMA 

n.º357/05 

                   Ponto 

 

 

 Parâmetro  Manguezal Manguezal Rio Sanhauá Rio Sanhauá 

Águas doces 

Classe 3 

pH 7,5 7,5 7,0 7,0 6,0-9,0 

Condutividade (µS/cm) 743,0 785,0 223,0 228,0 * 

Alcalinidade (mg/L CaCO2) 129,0 131,2 92,4 97,3 * 

Dureza (mg/L CaCO3) 1241,0 1571,3 841,7 903,4 * 

Cor (mg/L Pt) 1000,0 1000,0 500,0 500,0 75,0 

Turbidez (NTU) 932,0 981,0 531,0 530,0 100,0 

Cloretos (mg/L CL) 13741,0 13433,0 13421,0 13641,0 250,0 

Nitrogênio amoniacal (mg/L N) 0,032 0,027 0,01 0,019 * 

Nitrito (mg/L N) 0,206 0,047 0,018 0,035 1,0 

Nitrato (mg/L N) 0,198 0,125 0,073 0,103 10,0 

Fosfato (mg/L P) 0,161 0,022 0,059 0,083 * 

Sulfato (mg/L SO4) 5,1 5,0 6,2 6,3 250,0 

STD (mg/L) 363,0 382,0 112,0 117,0 * 

SST (mg/L) 5,0 5,5 2,5 2,5 * 

OD (mg/L O2) ---- ---- ---- ---- 4,0 ** 

DBO5 (mg/L O2) 72,5 83,5 52,1 50,3 10,0 

DQO (mg/L O2) 234,5 253,4 103,4 108,3 * 

Óleos e graxas (mg/L) 7,0 4,1 2,1 2,1 
Virtualmente 

Ausente 

Alumínio (mg/L AL) 7,6 65 ND 0,4 0,2 

Chumbo (mg/L Pb) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,033 

Mercúrio (mg/L Hg) ---- 0,002 

Coliformes termotolerantes 

NMP/100mL 
--- --- --- --- 2.500*** 

(---)    Não realizado   
(ND)    Não detectado pelo método de análise 
(*)        Não citado na Resolução 357/05 do CONAMA 
(**)     Valor mínimo permitido pela Resolução 357/05 do CONAMA 
(***) Contato secundário com a água 
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Coleta do dia 26/11/08 

P1 P2 P3 P4 
VMP CONAMA 

n.º357/05 

              Ponto 

 

 

 Parâmetro  Manguezal Manguezal Rio Sanhauá 

Rio 

Sanhauá 

Águas doces 

Classe 3 

pH 7,5 7,5 7,0 7,0 6,0-9,0 

Condutividade (µS/cm) 743,0 785,0 223,0 228,0 * 

Alcalinidade (mg/L CaCO2) 129,0 131,2 92,4 97,3 
 

* 

Dureza (mg/L CaCO3) 1241,0 1571,3 841,7 903,4 * 

Cor (mg/L Pt) 1000,0 1000,0 500,0 500,0 75,0 

Turbidez (NTU) 932,0 981,0 531,0 530,0 100,0 

Cloretos (mg/L CL) 13741,0 13433,0 13421,0 13641,0 250,0 

Nitrogênio amoniacal (mg/L N) 0,032 0,027 0,01 0,019 * 

Nitrito (mg/L N) 0,206 0,047 0,018 0,035 1,0 

Nitrato (mg/L N) 0,198 0,125 0,073 0,103 10,0 

Fosfato (mg/L P) 0,161 0,022 0,059 0,083 * 

Sulfato (mg/L SO4) 5,1 5,0 6,2 6,3 250,0 

STD (mg/L) 363,0 382,0 112,0 117,0 * 

SST (mg/L) 5,0 5,5 2,5 2,5 * 

OD (mg/L O2) ---- ---- ---- ---- 4,0 ** 

DBO (mg/L O2) 72,5 83,5 52,1 50,3 10,0 

DQO  (mg/L O2) 234,5 253,4 103,4 108,3 * 

Óleos e graxas (mg/L) 7,0 4,1 2,1 2,1 
Virtualmente 

Ausente 

Alumínio (mg/L AL) 7,6 65 ND 0,4 0,2 

Chumbo (mg/L Pb) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,033 

Mercúrio (mg/L Hg) --- --- --- --- 0,002 

Coliformes termotolerantes 

NMP/100mL 

 

240 

 

24 

 

46 

 

24 

 

2.500*** 

(---)    Não realizado     
(ND)    Não detectado pelo método de análise 
(*)        Não citado na Resolução 357/05 do CONAMA 
(**)     Valor mínimo permitido pela Resolução 357/05 do CONAMA 
(***) Contato secundário com a água 
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APÊNDICE C 

 

TABELAS COM OS RESULTADOS DAS ANÁLISES REALIZADAS NOS PONTOS DE 

AMOSTRAGEM DOS PONTOS TESTEMUNHOS 

 

Coleta do dia 20/02/08 

P5 P6 
VMP CONAMA 

n.º357/05 
                            Ponto 

 

Parâmetro  
Rio Sanhauá Rio Sanhauá 

Águas doces 

Classe 3 

pH 7,0 7,1 6,0-9,0 

Condutividade (µS/cm) 321,8 317,3 * 

Alcalinidade (mg/L CaCO2) 102,6 103,1 * 

Dureza (mg/L CaCO3) 1291 1287 * 

Cor (mg/L Pt) 600 600 75,0 

Turbidez (NTU) 741 747 100,0 
Cloretos (mg/L CL) 1033 1021 250,0 

Nitrogênio amoniacal (mg/L N) 0,00021 0,00040 * 

Nitrito (mg/L N) 0,023 0,033 1,0 

Nitrato (mg/L N) 0,058 0,064 10,0 

Fosfato (mg/L P) 0,421 0,431 * 

Sulfato (mg/L SO4) 2,1 2,7 250,0 

STD (mg/L) 130,1 131,2 * 

DBO (mg/L O2) 21 22,8 10 

DQO O2 (mg/L O2) 83,1 82,3 * 

Óleos e graxas (mg/L) 
 

2,1 

 

2,5 

Virtualmente 

Ausente 

Alumínio (mg/L AL) 0,1 0,1 0,2 

Chumbo (mg/L Pb) 0,5 0,5 0,033 

Mercúrio (mg/L Hg) --- --- 0,002 

Coliformes termotolerantes 

NMP/100mL 
 

2,4 x 10³ 
 

2,4 x 10³ 
 

2.500*** 

(---)    Não realizado     
(ND)    Não detectado pelo método de análise 
(*)        Não citado na Resolução 357/05 do CONAMA 
(**)     Valor mínimo permitido pela Resolução 357/05 do CONAMA 
(***) Contato secundário com a água 

 


