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CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS EM ÁREAS DE RESSACA DE MACAPÁ 
E SANTANA: Modelagem de dispersão de esgoto doméstico na bacia 

do Igarapé da Fortaleza 

Argemiro Midonês Bastos1, Alan Cavalcanti da Cunha2 & Cecília Maria Chaves Brito Bastos3 

RESUMO – Uma das principais causas da poluição das águas é a matéria orgânica presente no 
esgoto, uma vez que a solução “mais simples” adotada pelos órgãos responsáveis pelo saneamento 
básico é o lançamento nos corpos d’água, quase sempre sem tratamento adequado, comprometendo 
a qualidade da água não somente no local onde o esgoto é despejado, mas em toda sua bacia 
hidrográfica. No Amapá, em média 88% dos domicílios apresentam esgotamento sanitário 
inadequado; sendo que na maioria dos 16 municípios o percentual é superior a esta média. Em 
Macapá, a ocupação desordenada e acelerada das áreas de ressaca, tem produzido crescente e rápida 
degradação do ecossistema dessas áreas. Para avaliar a dispersão do esgoto doméstico lançado em 
um corpo d’água, foi estudado o igarapé da Fortaleza que possui uma extensão de 15,6 km, é o 
principal tributário da micro-bacia que divide os municípios de Macapá e Santana. O estudo aplicou 
a modelagem computacional ao problema, utilizando o sistema de modelagem SisBaHiA® – 
Sistema Base de Hidrodinâmica Ambiental. Os resultados mostram além de uma tendência da 
deteriorização da qualidade da água em termos de concentração de coliformes fecais ao longo do 
igarapé da Fortaleza, uma correlação entre a dispersão de poluentes e a precipitação. 

ABSTRAC – The organic matter in sewage is one of the main causes of water pollution, cause the 
solution "simpler" adopted by the institutions responsible for sanitation is the discharge in ponds, 
often without adequate treatment, undermining the quality water not only at the place where the 
sewage is dumped, but throughout its watershed. In Amapá, on average 88% of households have 
inadequate sanitation, which in most of the 16 municipalities the percentage is higher than this 
average. In Macapá, disorderly and accelerated occupation of “ressaca” areas has produced rapid 
and increasing degradation of the ecosystem of these areas. To assess the dispersion of domestic 
sewage released into a pond, it has been studied the Fortaleza igarapé which has a length of 15.6 
km, which is the main tributary of the micro-basin that divides the cities of Macapá and Santana. 
The study applied the computational modeling to the problem using the SisBaHiA® system 
modeling. The results show a trend of deterioration of water quality as the concentration of fecal 
coliform along Fortaleza igarapé and also a correlation between the dispersion of pollutants and 
precipitation. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente, os estudos acadêmicos apontam as áreas urbanas como as que constituem o 

maior foco de degradação ambiental e que colocam em risco a segurança e a qualidade de vida dos 

grupos sociais, tornando-se palco dos principais embates ecológicos (BASTOS, 2006). Neste 

sentido, o debate sobre o ambiente urbano no Brasil tem incorporado várias discussões, a exemplo 

da necessidade de uma teoria para analisar os processos ambientais para a realização de estudos 

urbanos e da formulação de políticas públicas que integrem as dimensões físicas, político-sociais, 

sócio-culturais e espaciais. No Amapá, como em outros estados da Amazônia, a busca pela 

melhoria da qualidade de vida é marcada pela ocupação de áreas menos valorizadas, localizadas, em 

geral, ao longo dos cursos d’água, configurando-se em bairros favelados com problemas diversos 

(LIMA, 1999). Em Macapá, especificamente, a ocupação desordenada e acelerada das áreas de 

ressaca4, tem produzido crescente e rápida degradação do ecossistema dessas áreas inundáveis, bem 

como a diminuição da qualidade de vida da população (NERI, 2004). 

A forma como o espaço urbano construído tem sido organizado no município de Macapá 

revela contradições quanto à tomada de decisão pelo poder público de como esse ambiente está 

sendo construído. Nas três últimas décadas houve avanços na elaboração de leis e políticas públicas 

voltadas para ordenamento territorial do ambiente urbano, contudo, a promulgação dessas leis e a 

aplicabilidade de políticas públicas socioambientais delas derivadas não respondem aos problemas 

provocados pela intensa dinâmica populacional do espaço urbano de Macapá. Observa-se, 

principalmente, nas áreas alagadas do núcleo urbano da cidade uma concentração desordenada de 

moradores, de construções e de atividades socioeconômicas. 

Por estar situada às margens do Rio Amazonas, Macapá é uma cidade cortada por ressacas. 

Apesar das áreas de ressacas em Macapá serem protegidas legalmente - desde 1965, em nível 

federal, com a Lei nº 4.771 que estabelece as Áreas de Preservação Permanente (APP) e, em 2004, 

com a Lei estadual nº 0835 que as considera como Patrimônio Natural - as práticas urbanas 

configuradas no município vem motivando situações conflituosas em espaços de ressacas no 

município. 

Estima-se que, só no município de Macapá, mais de 80 mil pessoas ocupem essas áreas. Um 

mapa das áreas de ressaca existentes nos municípios de Macapá e Santana é apresentado na figura 

1. Nessa figura, é possível perceber a interligação das ressacas e ponderar quanto às conseqüências 

ao meio ambiente que o aumento populacional e a falta de planejamento urbano podem produzir 

sobre essas áreas. 

                                                        
4 O termo ressaca é utilizado regionalmente no Amapá para designar as bacias de acumulação de água influenciadas pelo regime das marés e das 
chuvas. As ressacas também são conhecidas como campos herbáceos inundáveis. 
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Figura 1- Áreas de ressaca existentes nos municípios de Macapá e Santana (fonte: SEMA 

2004) 
 
Como na maioria das cidades da região norte do Brasil, os problemas de gestão ambiental 

urbana em Macapá e Santana podem ser caracterizados por um falho gerenciamento do lixo e do 

esgoto, e por problemas no abastecimento de água. Assim, a população urbana sofre com as 
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conseqüências de um sistema precário de saneamento básico, que se traduz em problemas de saúde 

ambiental. Macapá e Santana formam uma região metropolitana onde estão concentrados 76% da 

população do Estado e, devido à migração, apresentam altos índices de crescimento urbano. 

 
2. ESGOTO E QUALIDADE DA ÁGUA 

No Brasil, os domicílios que não dispõem de aparelhos sanitários ligados a uma rede geral de 

esgoto ou não possuem uma fossa séptica ligada à rede pluvial, considerados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com esgotamento sanitários inadequados, representam 

92% dos domicílios particulares permanentes da região norte, igualmente a maior proporção entre 

as regiões e bem superior a do Brasil que é de 56%. Na área urbana são 88%, quase o dobro da 

percentagem do Brasil, 44,7%, denotando a gravidade do problema sanitário nas cidades da 

Amazônia. No Amapá, em média 88% dos domicílios apresentam esgotamento sanitário 

inadequado; sendo que na maioria dos 16 municípios o percentual é superior a esta média, como se 

pode observar na tabela 1. 

Tabela 1: Condição de Saneamento Ambiental dos Municípios do Amapá 

Município 

Acesso 
inadequado ao 
abastecimento de 
água (%) 

Esgotamento 
Sanitário 
Inadequado 

Indisponibilidade 
de Banheiro ou 
Sanitário 

Amapá 13,0 83,0 13,0 
Calçoene 10,0 97,0 27,0 
Cutias 19,0 97,0 3,0 
Ferreira Gomes 3,0 96,0 6,0 
Itaubal 4,0 89,0 8,0 
Laranjal do Jari 20,0 99,0 8,0 
Macapá 46,0 68,0 6,0 
Mazagão 29,0 86,0 12,0 
Oiapoque 10,0 94,0 12,0 
Pedra Branca 29,0 96,0 37,0 
Porto grande 13,0 94,0 5,0 
Pracuúba 3,0 90,0 9,0 
Santana 40,0 80,0 4,0 
Serra do Navio 7,0 52,0 9,0 
Tartarugalzinho 21,0 99,0 26,0 
Vitória do Jari 37,0 99,0 17,0 
Média do Estado 19,0 88,7 12,6 

Fonte IBGE-2000 
 

Qualidade da água é um atributo dinâmico no tempo e no espaço. A qualidade do produto 

final resulta, dentre outros aspectos, da qualidade da água bruta, do estado de conservação de 

equipamentos e instalações da estação e do rigor no controle operacional dos processos de 

tratamento. A avaliação dos efeitos da poluição das águas decorrentes de despejos de esgoto 
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sanitário pode ser feita através do monitoramento de alguns parâmetros químicos de qualidade das 

águas, como, por exemplo, nitrogênio amoniacal, que indica a presença de esgoto doméstico 

lançado recentemente, nitrogênio nitrato, Oxigênio Dissolvido (OD) e Demanda Bioquímica de 

Oxigênio (DBO). Neste sentido, modelos computacionais de qualidade de água que contemplem 

fontes/sumidouros destes parâmetros, o transporte ao longo do corpo d’água e a sua reação com 

outras substâncias são ferramentas importantes no monitoramento ambiental, onde a principal fonte 

de poluição é o lançamento de esgoto doméstico (BACH et al., 1995). 

Quando a carga dos esgotos lançados excede a capacidade de autodepuração, o corpo d’agua 

fica sem oxigênio, provocando problemas estéticos e de liberação de odor impedindo a existência 

de peixes e outros seres aquáticos. A mortalidade de peixes ocorre não por toxicidade, mas por 

asfixia, pois todos os organismos vivos dependem de uma forma ou de outra do oxigênio para 

manter os processos metabólicos de produção de energia e de reprodução (SILVA, 2004). 

O controle do lançamento de efluentes deve ser feito de modo que os cursos de água 

mantenham-se dentro de padrões pré-estabelecidos por classes. Isso não ocorrerá de fato se não 

conhecermos a real capacidade de autodepuração dos corpos hídricos. 

Pode-se dispor de um instrumento de planejamento bastante interessante por permitir e 

estabelecer a qualidade que cada curso de água deverá manter, de forma a atender seus usos 

específicos. Neste aspecto, o presente estudo é fundamental para se dar início a um processo 

definitivo de controle de poluição e determinação e manutenção da classe a ser especificada pelos 

referidos corpos de água a partir de estudos semelhantes. 

 

3. O IGARAPÉ DA FORTALEZA 

O interesse pela área da bacia do igarapé da Fortaleza (figura 2) resultou da observação de 

uma intensa ocupação urbana, desmatamento da mata ciliar, num ritmo considerado preocupante, e 

sensível diminuição da qualidade da água, facilmente observável em episódios reportados pela 

imprensa local. Além disso, o igarapé da Fortaleza, no âmbito das micro-bacias próximas, parece 

estar com a qualidade da água sendo alterada num ritmo mais rápido do que os outros corpos de 

água no Estado do Amapá. O referido corpo de água tornou-se importante também para a análise 

por ser um afluente próximo do rio Amazonas que se comunica com uma das maiores ressacas do 

município de Macapá - Lagoa dos Índios – onde localiza-se sua nascente (BASTOS, 2006). 

A poluição dos igarapés que formam a micro-bacia do Igarapé da Fortaleza não constitui uma 

preocupação somente ambiental. Ela possui desdobramentos econômicos e sociais que demandam, 

por parte do poder público, ações planejadas e contínuas que disciplinem o uso e ocupação das 

áreas de ressacas. O uso diverso da terra e da água pelos moradores do entorno da bacia do Igarapé 
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da Fortaleza tem implicações na qualidade da água que não se limitam à área da bacia. Ainda que as 

áreas de ressacas possam ser consideradas como purificadoras de água, pois a vegetação e 

sedimento podem reter nutrientes (TAKIYAMA et al., 2003), essas áreas também são 

alimentadores de lençóis freáticos e reservatórios de água, e, portanto, a poluição mesmo que 

pontual pode comprometer o recurso hídrico de toda a bacia. 

Alguns dados da área de estudo: 

 Extensão aproximada do canal principal: 16 km. 

 Limites: Ao norte pela zona de ressacas denominada Ilha Mirim, Ilha Redonda, Comunidade 

Casa Grande, estendendo-se até o bairro Infraero e rodovia Duque de Caxias, ao sul pelo 

Rio Amazonas, ao leste pela cidade de Macapá e a oeste pela cidade de Santana. 

 População: Estima-se que a população residente no entorno da microbacia, nos espaços 

urbanos e periurbanos, totalize 2.300 famílias. 

 Clima: Por estar situada à linha do equador, o clima da região é quente e úmido. Os totais 

pluviométricos, superiores a 2.500 mm, distribuem-se em dois períodos distintos: um 

chuvoso, de dezembro a julho, com uma máxima em março; outro seco, nos meses restantes, 

quando ocorre um mínimo em setembro. Em média no inverno incidem mais de 85% das 

precipitações registradas anualmente. A variação anual da temperatura é muito pequena. As 

temperaturas mínimas oscilam entre 23 °C e 24 °C e a máxima atinge 34 °C. 

 A rede hidrográfica é formada: 

 i) pela Lagoa dos Índios, 

ii) por outros terrenos baixos, denominados localmente de ressacas, sendo as maiores a do 

Beirol e Chico Dias; e 

iii) pelo Igarapé da Fortaleza, curso principal entre a Lagoa e o Rio Amazonas e para o qual 

convergem todas as ressacas que ocorrem entre Macapá e Santana.  

 Relevo e solos: As áreas baixas, tanto de ressacas quanto de igarapés, encontram-se em uma 

extensa planície de origem Quaternária, formada por sedimentos argilosos, siltosos e 

arenosos, de origem mista, fluvial e marinha, possuindo solos hidromórficos gleizados, e 

estão situadas entre o Rio Amazonas e terrenos altos Terciários da Formação Barreira, 

constituídos por arenito ferruginoso, argíloso, siltito, caulim e bauxita. 
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Figura 2: Mapa do Igarapé da Fortaleza - Fonte: SIAG-SEMA (2008). 

 
4. SISTEMA DE MODELAGEM 

Os problemas ambientais são, em geral, complexos e envolvem fenômenos não lineares para 

os quais nossos conhecimentos de matemática não são suficientes para a descoberta de uma 

solução. A “solução” para tais problemas pode ser encontrada com a utilização de “modelos” 

matemáticos. Modelar é transformar um problema prático em um modelo matemático e buscar uma 

solução que possa ser aplicada na situação original. O presente projeto propõe como continuidade 

às pesquisas anteriores, a utilização da modelagem matemática como ferramenta de análise do 

índice de poluição atual da bacia e previsão de cenários que orientem o planejamento de políticas 

públicas preventivas ou reparadoras dos danos ambientais causados à bacia. 

Modelos são construídos para organizar a compreensão dos sistemas e idéias; avaliar os dados 

observados; fornecer o entendimento das ligações entre os componentes; definir os problemas; além 

de fazer previsões. A modelagem de ecossistemas vem ganhando espaço, devido principalmente à 

crescente necessidade de respostas imediatas diante de problemas globais que não podem ser 

analisados, explicados ou preditos sem uma ferramenta holística, que seja hábil para trabalhar com 

fenômenos ambientais tão complexos, como a poluição hídrica. 
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Os modelos são construídos para organizar a compreensão dos sistemas e idéias (SMITH & 

SMITH, 2007); avaliar os dados observados; fornecer o entendimento das ligações entre os 

componentes; definir os problemas; fazer previsões. Independente do tipo, a confecção de um 

modelo inclui freqüentemente as seguintes fases: reconhecer e delimitar o sistema de interesse 

expressando-o, inicialmente sob forma verbal e, posteriormente, criando o diagrama conceitual para 

visualizar as interações entre os componentes; escolher a estrutura quantitativa geral, selecionando 

as formas funcionais das equações e a unidade básica de tempo, codificando-as no computador para 

a realização das simulações; por fim, observar a validade do modelo a fim de confirmar se este é 

adequado para satisfazer os objetivos propostos. Esta fase compreende: a análise de sensibilidade, 

isto é, avalia-se a sensibilidade dos parâmetros e como esses parâmetros modificam os resultados do 

modelo; a verificação – calibração que consiste em descobrir que valores minimizam a diferença 

entre os dados observados e os calculados pelo modelo; além da validação que é o teste que o 

modelador fará para saber se os parâmetros encontrados na calibração são válidos para outros 

períodos do mesmo sistema. 

Mesmo com a diversidade de aplicações, a modelagem de ecossistemas vem ganhando mais 

espaço, devido principalmente à crescente necessidade de respostas imediatas face a problemas 

globais que não podem ser analisados, explicados ou preditos sem uma ferramenta holística, que 

seja hábil para o trabalho com fenômenos ambientais complexos. Quanto aos recursos hídricos, 

Rosman (2001) reafirma a necessidade do uso dessa ferramenta. 

 
A necessidade da aplicação de modelos para estudos, projetos e auxílio à gestão de recursos 
hídricos é inquestionável, face à complexidade do ambiente em corpos de água naturais, 
especialmente em lagos, reservatórios, estuários e zona costeira adjacente das bacias 
hidrográficas. Modelos são ferramentas integradoras, sem as quais dificilmente se consegue 
uma visão dinâmica de processos nestes complexos sistemas ambientais. (ROSMAN, 2001, 
p. 5) 

 

A elaboração de “um bom modelo” pode ser comparada a um vôo: o sucesso da viagem 

depende da boa decolagem (modelo conceitual e hipóteses), de manter-se em vôo (parâmetros, 

sustentação teórica e matemática) e principalmente de um pouso seguro (respostas e aplicação do 

modelo), não importando quantos passageiros estejam a bordo. 

O modelo numérico utilizado no estudo foi o SisBAHIA (Sistema Base de Hidrodinâmica 

Ambiental). SisBAHIA é um sistema para modelagem de circulação hidrodinâmica e do transporte 

de escalares passivos em corpos de águas naturais. Oferece recursos para modelamentos de corpos 

de água com superfície livre sem estratificação vertical significativa, como rios, canais, lagos, 

lagoas, reservatórios, estuários, baías e águas costeiras. Esse modelo permite simular, por meio de 
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animações, o percurso de poluentes presentes na água, como oxigênio dissolvido, amônia e nitrato. 

O software realiza uma série de simulações que podem indicar quais os caminhos percorridos pela 

poluição, a partir de análises laboratoriais de amostras de água coletadas no campo. Todas as ações 

têm o objetivo de auxiliar o planejamento de estratégias de prevenção em regiões contaminadas por 

esgoto sanitário. 

Dentre os modelos acoplados ao SisBAHIA, destacamos para a área de estudo: 

 Modelo Hidrodinâmico: é um modelo de circulação hidrodinâmica 3D ou 2DH otimizado 

para corpos de água naturais nos quais efeitos de densidade variável possam ser 

desprezados. Resultados podem ser tanto 3D quanto 2DH, dependendo dos dados de 

entrada. “Otimizado” é usado no sentido de um modelo planejado para ótima representação 

de escoamentos em domínios naturais com geometria complexa. Processos de calibração são 

minimizados devido a fatores como: discretização espacial via elementos finitos quadráticos 

e transformação s, permitindo ótimo mapeamento de corpos de água com linhas de costa e 

batimetrias complexas, campos de vento e atrito do fundo podendo variar dinamicamente no 

tempo e no espaço, e modelagem de turbulência multi-escala baseada em Simulação de 

Grandes Vórtices (LES).   

 Modelos de Qualidade de Água e Eutrofização: trata-se de um conjunto de modelos de 

transporte Euleriano, para simulação acoplada de até 11 parâmetros de qualidade de água e 

indicadores de eutrofização: sal, temperatura, OD (oxigênio dissolvido)-DBO (demanda 

bioquímica de oxigênio), nutrientes compostos de nitrogênio e de fósforo e biomassa. Tais 

modelos podem ser aplicados para escoamentos 2DH, ou em camadas selecionadas de 

escoamentos 3D. 

 
5. RESULTADOS 

A coleta de dados foi feita em trechos estudados anteriormente, para os quais foram 

levantados dados da qualidade da água (CUNHA, 2003). Esses pontos de coleta (Quadro 1) foram 

escolhidos a partir de fatores tais como uso da terra, riscos ambientais, influência de tributários, 

bem como outras possíveis fontes de poluição. O período da investigação abrangeu duas estações 

observadas ao longo do ano: inverno, correspondendo ao período chuvoso, de Janeiro a Junho e 

verão que é seco e abrange os demais meses do ano. Os pontos de coleta foram geo-referenciados 

para comparação de estudos posteriores. Além da pesquisa de campo, também foram coletadas 

informações junto aos órgãos públicos como: Instituto de Pesquisa Científicas e Tecnológicas do 

Estado do Amapá (IEPA), Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA), Empresa Brasileira de 
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Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Prefeitura de Macapá (PMM) e Universidade Federal do 

Amapá (UNIFAP). 

Quadro 1: Coordenadas dos locais de coleta de água para exame em laboratório 
No.  LOCAIS  LATITUDE  LONGITUDE  
1 Ponte igarapé da Fortaleza  00°02’54.9” S  51°08’17.8” W  
2 Ig. Fortaleza a montante do ig. Provedor  00°01’57.8” S  51°08’39.1” W  
3 Igarapé Provedor  00°01’59.9” S  51°08’41.7” W  
4 Balneário do Abel  00°02’23.5” S  51°09’11.9” W  
5 Ig. Fortaleza a montante do ig. Arco  00°00’57.8” S  51°07’27.9” W  
6 Igarapé Arco  00°00’36.2” S  51°07’49.7” W  
7 Gruta  00°00’38.7” S  51°06’11.6” W  
8 Congos  00°00’38.8” N  51°05’54.8” W  
9 Lagoa dos Índios  00°01’55.2” N  51°06’07.5” W  
10 Lagoa dos Índios/Marabaixo 00°02’37.5” N  51°06’19.2” W  

Fonte: Alterado com base nos dados de Takiyama et al. 2003. 
 

Para a utilização do SisBAHIA foi criada uma malha de elementos finitos com auxílio do 

programa Argus One versão 4.2 da Argus Holdind Ltda. Os nós da malha foram interpolados com a 

sua coordenada z (profundidade) a partir de um grid gerado com a batimetria do local modelado, 

com auxílio do programa Surfer 9 da Golden Software. Na simulação de qualidade da água as 

condições de contorno utilizadas foram as médias das concentrações de DBO e de OD, medidas ao 

longo do igarapé. 

O OD é um dos mais importantes indicadores no controle de análises de águas e seus níveis 

dependem diretamente das atividades físicas, químicas e bioquímicas nelas existentes. Sendo 

utilizado na respiração de organismos aeróbios, principalmente os de vida superior como os peixes. 

Os fatores que influenciam a concentração desse gás no meio hídrico são a pressão atmosférica e a 

temperatura da água, quanto mais alta, menor a concentração de saturação que a 20°C e 1 atm é 

cerca de 9,1 mg/L. Como as taxas de reações bioquímicas que utilizam oxigênio aumentam com a 

elevação da temperatura, os níveis de OD tendem a ser mais críticos nos meses de verão (BRAILE e 

CAVALCANTI, 1993). 

A DBO é o parâmetro mais comumente usado na determinação do OD consumido pelos 

microorganismos aeróbios e facultativos no processo de oxidação da matéria orgânica 

biodegradável. Quando os microorganismos se nutrem de matéria orgânica e respiram (promovendo 

a oxidação da matéria orgânica, convertendo-a em gás carbônico e água), eles gastam energia neste 

metabolismo bioquímico e roubam do meio certa quantidade de oxigênio, promovendo uma 

demanda de oxigênio. Assim a DBO mede indiretamente a carga de matéria orgânica existente na 

água. 
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Os resultados da modelagem da bacia do igarapé da Fortaleza deverão ser considerados 

qualitativamente, pois mesmo havendo calibração e validação do modelo, dentro do intervalo de 

tempo simulado, este ainda é uma predição que mostra a tendência de comportamento das variáveis 

em cenários futuros. Contudo, a análise dos dados indica uma diminuição na capacidade de 

autodepuração do Igarapé da Fortaleza. Com isto, os possíveis efeitos da poluição das águas sobre a 

saúde humana poderão ser estimados nos municípios que envolvem esta bacia hidrográfica. As 

conclusões obtidas poderão servir como referencial pelos gestores públicos na proposição de 

políticas que melhorem a qualidade da água em benefício da população residente na área do entorno 

da bacia. As figuras 3a e 3b, apresentam resultados obtidos para a variação de coliformes fecais e 

DBO ao longo do canal principal do Igarapé da Fortaleza. 

Coliformes Fecais versus Distância - Fortaleza
a partir da Foz
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Figura 3a: Variação longitudinal de coliformes fecais no Igarapé da Fortaleza a partir da foz. 

 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO )versus Distância - 
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Figura 3a: Variação longitudinal de DBO no Igarapé da Fortaleza a partir da foz. 
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6. CONSIDERAÇÕES 

Os impactos ambientais promovidos pela forma de ocupação do espaço urbano são, ao mesmo 

tempo, produto e processo de transformações dinâmicas da relação intrínseca do meio natural e da 

sociedade. Portanto, no estudo dos conflitos socioambientais urbanos não é possível separar a 

sociedade de seu ambiente físico, já que as duas dimensões constituem um mundo material 

socializado e dotado de significados.  

Os principais impactos têm normalmente origem nas atividades antrópicas em áreas urbanas e 

periurbanas de Macapá e Santana. Por este motivo, o estudo abordou a dinâmica de alteração da 

qualidade da água, com o lançamento de esgoto doméstico em um curso natural. Na bacia do 

Igarapé da Fortaleza, o mau uso da água tem causado problemas diretos sobre a saúde da população 

do entorno. Somente com o monitoramento constante, proteção, conservação e tratamento de água 

de abastecimento estes problemas poderão ser solucionados. A iniciativa da criação de sistemas de 

monitoramento da qualidade e quantidade de recursos hídricos são fundamentais para a efetiva 

proteção, fiscalização e controle de poluição desta micro-bacia, pois sem as redes de monitoramento 

as decisões a serem tomadas pelo poder público tornam-se frágeis, com repercussões negativas na 

elaboração de projetos, acarretando um baixo retorno social do recurso aplicado para este fim.  

O debate sobre as questões ambientais, pela sua importância, tem agregado pesquisadores 

para pesquisa, reflexão e disseminação de conhecimento em torno da questão da qualidade da água. 

A maior atenção aos problemas ambientais decorrentes da degradação desse recurso natural tem 

determinado a necessidade de novas leis e normas para seu uso e controle de sua qualidade; a busca 

de novos instrumentos econômicos para controle de sua utilização e degradação; além da 

implementação de novas dinâmicas de gestão e novas formas de desenvolvimento sem prejuízo à 

qualidade da água. 

O desafio de estimular o desenvolvimento econômico e urbano de uma cidade sem prejuízo 

ao meio ambiente requer uma visão estratégica, não só dos gestores públicos, mas também da 

população de um modo geral. A necessidade da aplicação de modelos para estudos, projetos e 

auxílio à gestão de recursos hídricos é inquestionável, face à complexidade do ambiente em corpos 

de água naturais, especialmente em lagos, reservatórios, estuários e zona costeira adjacente das 

bacias hidrográficas. Modelos são ferramentas integradoras, sem as quais dificilmente se consegue 

uma visão dinâmica de processos nestes complexos sistemas ambientais. 
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