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Resumo: A qualidade da água no canal das Pedrinhas em Macapá-AP foi analisada por meio dos 

parâmetros oxigênio dissolvido (OD), demanda bioquímica de oxigênio (DBO), condutividade 

elétrica, sólidos totais (ST), sólidos fixos totais (SFT) e sólidos voláteis totais (SVT). Buscou-se 

avaliar os impactos provocados pelo lançamento de esgoto doméstico bruto no corpo hídrico e em 

consequência disso o descumprimento dos limites estabelecidos pela portaria 357 do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Os resultados mostraram a ocorrência de um intenso 

processo de ocupação desordenada promovida pela atividade madeireira a partir de 1969. A ausência 

do poder público no local é observada pela precariedade e inexistência de serviços de saneamento 

básico, ocupação irregular na Área de Preservação Permanente (APP) em desacordo com a 

legislação vigente e a falta de ações de educação ambiental para a população local. Os valores de 

OD apresentaram discordância com a legislação em pontos do canal que apresentam intensa 

poluição provocada pela urbanização desordenada, bem como os valores de DBO, que em média 

apresentou valores muito acima do permitido para rios de água doce enquadrados na classe II 
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 ENVIRONMENTAL DIAGNOSIS AND WATER QUALITY OF 

PEDRINHAS DRAINAGE CHANNEL, MACAPÁ-AMAPÁ 
 

 

 

Abstract: The quality of water in the Pedrinhas drainage channel in Macapá-Amapá was assessed 

by analysis of dissolved oxygen parameters (DO), biochemical oxygen demand (BOD), electrical 

conductivity, total solids (TS), total fixed solids (SFT) and volatile solids (SVT). We sought to examine 

the impacts caused by the release of domestic and raw sewage, the marginal population to the 

channel, entirely on water body and as a result the breach of the limits established by Decree 357 of 

the Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). The results showed the occurrence of an 

intense disordered occupation process promoted by logging from 1969. The absence of public power 

on site is observed by the precariousness and unavailability of basic sanitation, irregular occupation 

in the APP areas of PPA (Permanent Preservation Areas) in violation of current legislation and the 

lack of environmental education for the people. The OD values showed disagreement with the 

legislation in channel points with intense pollution caused by unplanned urbanization, and the values 

of BOD, on average showed far above the allowed values for freshwater rivers classified in Class II. 

 

Keywords: Urban Water Body, Environmental Sanitation, Water Pollution. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
Na região amazônica, os rios exercem grande influência no modo de vida da população, 

servindo como fonte de alimentos e via de transporte. No entanto, o estreitamento das relações 

desarmônicas entre os corpos hídricos e o homem pode ter consequências negativas principalmente 

relacionadas a poluição das águas. 

O desenvolvimento urbano desordenado tem ocasionado um ciclo de contaminação 

constante, principalmente pelo lançamento de efluentes não tratados nos rios (TUCCI, 2005), e na 

cidade de Macapá a situação é alarmante em vista da carência de saneamento e da presença de vários 

corpos hídricos, que são braços do Rio Amazonas e funcionam como canais de macrodrenagem. 

Boa parte desses corpos hídricos estão situados na região urbana da cidade e tem papel 

fundamental no escoamento da água pluvial, manutenção da biodiversidade, além da importância 

econômica no transporte de mercadorias. Devido à carência de planejamento urbano e à pouca 

capacidade de fiscalização, assim como em grande parte das cidades brasileiras, essas áreas foram 

ocupadas de forma irregular ocasionando uma série de impactos negativos como poluição e 

contaminação da água e disseminação de doenças de veiculação hídrica que comprometem não só as 

condições ambientais, mas também a qualidade de vida da população. 

Segundo dados recentes do Instituto Trata Brasil (2016), a cidade de Macapá ocupa a 96ª 

posição no ranking de saneamento que engloba os 100 maiores municípios brasileiros. Tal posição é 

reflexo das péssimas condições do sistema de tratamento de água, coleta e tratamento de esgoto, 

manejo de resíduos sólidos e águas pluviais, que atendem a uma pequena parcela da população ainda 

de forma precária. 

No que tange a qualidade da água em corpos hídricos, essa qualidade é resultante de 

fenômenos naturais e da ação antrópica, ou seja, é determinada a partir das condições naturais e do uso 

e ocupação do solo na bacia hidrográfica (SPERLING, 2014). A avaliação desta qualidade para uso 

humano ou industrial, tratada ou in natura, é feita pela deliberação de parâmetros físicos, químicos e 

indicativos de contaminação orgânica e biológica que traduzem uma série de processos que ocorrem 

no corpo hídrico e na bacia hidrográfica (LIBÂNIO, 2005; RICHTER, 2009). 

 A poluição antrópica das águas pode ser definida como a alteração nas suas 

características físicas, químicas e biológicas. De acordo com essa caracterização, os corpos hídricos 



 

 

podem ser destinados a diversos fins, como fonte de abastecimento, recreação, corpos receptores de 

efluentes, etc. (SCHUELLER, 1987; TUCCI, 2008; SPERLING, 2014). Dentro deste contexto, a 

urbanização representa ameaça a qualidade da água, que é agravada quando a população se instala nas 

proximidades dos corpos hídricos (AZEVEDO, 2006). 

No canal das Pedrinhas, que é um canal localizado no perímetro urbano da capital do 

Amapá, existe a intensa interferência da população que reside às suas margens e utiliza o corpo hídrico 

como meio de transporte (fluvial), como fonte de renda por meio da utilização de portos madeireiros e 

também como meio de destinação final de resíduos e esgoto doméstico sem tratamento. 

Nesse sentido, é necessário a realização de diagnósticos visando avaliar as condições 

atuais do sistema de saneamento para propor soluções de acordo com a realidade local. Diante disso, o 

trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade da água do canal das Pedrinhas localizado em Macapá-

AP, por ser uma área com vários problemas ambientais oriundos principalmente da urbanização 

desordenada e, indicar a possível poluição destes corpos hídricos tendo como base as determinações 

expedidas pela legislação brasileira. 

 

2. METODOLOGIA 

 

     O canal, objeto do estudo, está localizado entre os bairros Jardim Marco Zero e Pedrinhas, 

localizados na região sul da capital Macapá (Figura 1). O município possui aproximadamente 

6502,119 km² e abriga uma população estimada de 456171 habitantes com aproximadamente 95,73% 

residente na área urbana (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 2015). Pertence a 

bacia Amazônica, o clima é equatorial quente úmido. 

 

Figura 1 – Área urbana do município de Macapá-AP. 

 
Fonte: Base de dados Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMA (SEMA/AP, 2016). 

  

 As coletas de água e análises in loco foram executadas ao longo do canal das Pedrinhas em 

três pontos distribuídos em foz (local menos urbanizado), região intermediária onde ocorre o 

lançamento de esgoto proveniente de uma estação de tratamento municipal e, na região próxima a uma 



 

 

área comercial (madeireiras, frutarias e lojas de construção civil), conforme apresenta-se na Figura 2. 

Coletou-se as amostras durante a maré alta e baixa nos períodos de baixa e alta pluviosidade da região. 

 

Figura 2 – Pontos de coleta no Canal das Pedrinhas. 

 
 

 Os parâmetros físico-químicos analisados foram oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de 

oxigênio, condutividade elétrica, sólidos totais, sólidos fixos e sólidos voláteis (SV) das coletas, que 

foram realizadas nos meses de novembro, que na região é caracterizado como período seco, e maio, 

caracterizado como período chuvoso. 

 As análises de OD e condutividade foram realizadas in loco utilizando equipamentos de 

aferição imediata de resultados. As amostras de água coletadas com o intuito de medir a DBO e os ST, 



 

 

SF e SV foram encaminhadas ao laboratório de Análise físico-química da Universidade do Estado do 

Amapá e sala quente (para análise de sólidos) segundo a metodologia do Standard Method for 

Examination of Water and Wastewater (APHA, 2005). Após o tratamento de dados utilizando o 

Microsoft Office Excel os valores foram confrontados com a resolução nº 357 do CONAMA. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

3.1 Diagnóstico ambiental  

 

O canal das Pedrinhas, em toda a sua extensão, apresenta em média 35 metros de largura em 

seu leito maior. As imagens de satélite e observações in loco, demonstram a ocorrência do processo de 

urbanização desordenada intensa nas margens do corpo hídrico promovido pela atividade madeireira. 

Destacando-se também que as construções de domicílios e empreendimentos comerciais, em sua 

maioria constituídos por palafitas, não obedecem ao limite de 10 metros estabelecido pelo Código 

Florestal. 

A ocupação inadequada do canal promove o processo de impermeabilização do solo através da 

presença de vias asfaltadas, vias de passeio, edificações entre outros, provocando o aumento do 

escoamento superficial, que por sua vez contribui para elevação da vazão do canal.  Tal fato somado 

aos processos de assoreamento podem provocar inundações ocasionando danos sócias e econômicos a 

população (TUCCI, 2005).   

 Destaca-se também a carência de infraestruturas de saneamento básico para população no 

local, que de acordo com o art. 2º da Lei 11.445 de 2005, os serviços de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos devem ser realizados de forma 

adequada a fim de promover a saúde e proteção do meio ambiente e da população (BRASIL, 2005).  

Com relação ao esgotamento sanitário, no local ocorre o lançamento direto de efluentes 

domésticos no corpo hídrico, sendo este o principal fator responsável pela degradação da qualidade da 

água principalmente durante a estação seca na maré vazante, em que a capacidade de autodepuração 

reduz consideravelmente em função da baixa vazão do canal. A coleta de resíduos sólidos domésticos 

e comerciais no local é ineficiente devido ao difícil acesso dos veículos coletores em determinadas 

áreas e à falta da implantação de medidas não estruturais, como a educação ambiental. A consequência 

desse cenário é o descarte inadequado dos resíduos nas margens e leito do canal que além de 

comprometerem a qualidade da água prejudicam o tráfego de embarcações. 

 Em relação aos pontos de estudo, o ponto 1, que é a foz do canal que deságua no Rio 

Amazonas, sofre menos interferência das atividades humanas e sua região apresenta boa parte da 

vegetação preservada. O ponto 2 (Figura 3), localizado na região intermediária do canal, apresenta 

maiores indícios de impactos ambientais devido a intensa ocupação e a presença de um grande número 

de embarcações. 

 



 

 

Figura 3 – Imediações do segundo ponto de coleta. 

 
 

 

O ponto 3 apresentou um maior grau de comprometimento da qualidade ambiental. Observou-

se uma grande quantidade de resíduos sólidos e pontos de lançamento de esgoto sem qualquer 

tratamento (Figura 4). 

 

Figura 4 – Lançamento de esgoto nas proximidades do terceiro ponto de coleta. 

 
 

 

 

3.2 Análise da Qualidade da Água  

 

 

 O canal das Pedrinhas, bem como todos os corpos hídricos do estado do Amapá, se enquadra 

na classe II de águas doces. A resolução 357 determina os limites de diversos parâmetros de qualidade 

visando controlar o lançamento de efluentes nos corpos hídricos de forma a não comprometer a sua 

qualidade ambiental e a saúde humana (CONAMA, 2005). 



 

 

 Nas Figuras 5 e 6 são exibidos os gráficos que foram construídos a partir de resultados das 

análises de OD nos períodos seco e chuvoso nas condições de maré alta e baixa, respectivamente.  De 

acordo com Libânio (2005) e Sperling (2014), o oxigênio dissolvido é o parâmetro mais importante 

para aferir a qualidade de um ambiente aquático e para expressar os efeitos da poluição das águas por 

despejos orgânicos. Além da influência pelas ações antrópicas através do lançamento de efluentes, as 

concentrações de OD podem variar naturalmente nos ambientes aquáticos em função da variação da 

carga orgânica oriunda de ambientes terrestres. 

 

Figura 5 – Níveis de oxigênio dissolvido no período seco. 

 
 

 

Figura 6 – Níveis de oxigênio dissolvido no período chuvoso. 

 
  

  O oxigênio dissolvido, na maioria dos pontos de coleta, foi encontrado em baixa concentração 

e em desacordo com as determinações da resolução 357 do CONAMA, que estima que os valores para 

corpos hídricos de classe II não devem ser inferiores a 5 mg/L. Nos pontos 2 e 3, onde o há maior 

número de domicílios e empreendimentos comerciais como madeireiras, frutarias e lojas de construção 

civil, as concentrações decaíram conforme aumentou o nível de interação das atividades humanas com 

o canal. Observou-se a variabilidade dos valores de OD em função da pluviosidade, onde as menores 

concentrações foram encontradas no período chuvoso (janeiro a julho) atingindo concentrações de 



 

 

0,38 mg/L e 0,36 mg/L nos pontos 2 e 3 nas análises realizadas durante a maré baixa. Um estudo 

realizado por Oliveira et al., (2015) no Igarapé da Fortaleza, pertencente à mesma sub bacia 

hidrográfica e sob uso e ocupação do solo semelhantes ao Igarapé das Pedrinhas, mostrou 

concentrações de OD com valores de 2,3 mg/L na vazante e de 4,07 mg/L na cheia. Takiyama et al., 

(2003) também realizaram análises na mesma região e os valores obtidos permaneceram na faixa de 4 

mg/L na maioria dos pontos de coleta. Em comparação, isso evidencia os níveis elevados de 

degradação ambiental no canal objeto de estudo.   

A influência da sazonalidade se dá devido ao carreamento de sólidos por meio do escoamento 

superficial, durante o período chuvoso, para dentro do corpo hídrico -  que em geral é a região 

topográfica mais baixa da bacia e é ponto de descarga de toda precipitação acumulada -, aumentando a 

concentração de material orgânico e consequentemente reduzindo a concentração de OD, que é 

consumido no processo de degradação dos compostos orgânicos. Sperling (2014) afirma que valores 

de OD bem inferiores à saturação (9,2 mg/L) são indicativos da presença de matéria orgânica 

(provavelmente esgotos). 

A condutividade elétrica vincula-se ao teor de salinidade na água, que por sua vez está ligada 

aos teores de sólidos dissolvidos (LIBÂNIO, 2005 e SPERLING, 2014). Segundo Libânio (2005), as 

águas naturais apresentam usualmente valores de condutividade inferior a 100 µS/cm podendo atingir 

1000 µS/cm em corpos d’água receptores de efluentes domésticos. No ponto 1, com maior qualidade 

ambiental, os valores de condutividade foram menores tanto no período seco (77,5 µS/cm) quanto no 

chuvoso (58,2 µS/cm), dados esses que se assemelham aos encontrados por Oliveira et al., (2015), que 

obtiveram valores de 72,5µS/cm e 68µS/cm na sub bacia do Igarapé da Fortaleza no mesmo período. 

Já no ponto 3, onde há maior interferência humana por meio de lançamento direto de esgoto bruto e 

resíduos sólidos, os valores de condutividade foram elevados nos períodos de cheia e de estiagem, 

atingindo 430 µS/cm (período seco) na maré baixa. 

O pH (Figura 7) em todas as amostras analisadas durante o estudo, manteve-se próximo a 

neutralidade. Lima (2001) afirma que este parâmetro na grande maioria dos corpos hídricos varia entre 

6 e 8, podendo ser alterado em função da precipitação e do lançamento de efluentes industriais.  

 

Figura 7 – Variação de pH nos pontos de coleta. 

 
 

Segundo Sperling (2014), a DBO aponta a presença dos principais componentes orgânicos 

como proteínas, carboidratos, gorduras e óleos, ureia e outros na água. Os pontos 1, 2 e 3 (Figura 8), 

mesmo em condições de maré alta (em que a vazão é maior), apresentaram valores muito acima dos 

limites estabelecidos, com valores máximos de 46,47 mg/L, 45,85 mg/L e 45,82 mg/L 

respectivamente, evidenciando que mesmo sob condições de alta capacidade de autodepuração, estes 



 

 

locais estão ambientalmente alterados, o que corrobora a influência negativa das atividades antrópica 

no local. 

 

Figura 8 –Demanda bioquímica de oxigênio nas amostras dos períodos seco e chuvoso. 

 
 

 Em relação aos sólidos totais, fixos e voláteis (Figura 9), a maior concentração de sedimento 

foi observada no período seco, principalmente no que se refere aos sólidos voláteis, (0,16 mg/L no 

ponto 1 e 0,13 mg/L no ponto 3). Estes valores caracterizam a predominância de matéria orgânica no 

total de sólidos concentrados no corpo hídrico.  

 

Figura 9 – Variabilidade de sólidos totais, fixos e voláteis no período seco. 

 
 

 De acordo com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB (2006), a 

determinação dos níveis de sólidos não é definitiva para se entender o comportamento da água em 

questão, mas constitui-se em uma informação preliminar importante. A informação sobre a presença 

de sólidos voláteis (matéria orgânica) não especifica a natureza da substância presente, porém, tais 

valores comprovam a influência negativa da atividade antrópica no local, principalmente devido ao 

lançamento de esgoto bruto, resíduos sólidos e remoção da vegetação nativa. 

 

 

CONCLUSÃO  

 

A partir do diagnóstico ambiental e da análise da qualidade da água do canal confirmou-se a 

influência negativa das atividades antrópicas na qualidade ambiental do corpo hídrico em estudo. 

Constatou-se que que a maioria dos limites estabelecidos pela legislação ambiental foram infringidos, 



 

 

evidenciando as consequências da urbanização desordenada no local e a carência de investimento em 

sistemas de coleta e tratamento de esgoto. Observou-se que o lançamento de esgoto bruto na água tem 

ocasionado a redução significativa dos valores de OD da água, elevação nos valores de DBO, 

condutividade e concentração de sólidos.  

 Este estudo pode ser utilizado pelo poder público como subsídio para intensificação da 

fiscalização no local, a fim de evitar a instalação de empreendimentos em áreas inadequadas e para 

comprovar a necessidade da implantação de sistema de esgotamento sanitário para a região, 

considerando que o canal da Pedrinhas deságua no Rio Amazonas, que por sua vez é o manancial de 

abastecimento de água na cidade de Macapá. 
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