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RESUMO --- O presente estudo identifica e analisa as condições ambientais do Complexo Hídrico 

Papicu/Maceió visando verificar sua situação atual e propor medidas alternativas para minimizar os 

impactos ambientais negativos detectados. Os resultados da demanda bioquímica de oxigênio, para 

o período chuvoso, variaram de 14,0 a 53,0 mg/L e para o de estiagem de 4,8 a 37,2 mg/L, estando 

acima do limite de 3,0 mg/L estabelecido pela Resolução 357/2005 do CONAMA. Esses dados 

indicam que esse complexo hídrico está recebendo efluentes de origem doméstica. Os valores do 

oxigênio dissolvido variam de 2,6 a 4,0 mg/L, sendo que nas amostras analisadas da lagoa do 

Papicu verifica-se a ausência desse elemento. O valor de oxigênio dissolvido, em qualquer amostra 

deve ser superior a 2,0 mg/L, portanto a Lagoa do Papicu está fora dos padrões estabelecidos pela 

legislação. A análise dos parâmetros físico-químicos da água envolvendo potencial hidrogeniônico, 

alcalinidade e dureza revelam que os valores encontrados estão compatíveis com as características 

ambientais da área de estudo. Os valores de nitrito, nitrato e amônia não estão, em geral, dentro dos 

padrões estabelecidos pela legislação. Medidas mitigadoras  e corretivas são propostas para eliminar 

impactos negativos configurados e preservar a qualidade ambiental do complexo hídrico 

Papicu/Maceió. 

 

ABSTRACT --- This research work was designed to identify and analyze the environmental 

conditions at the Papicu/Maceió Watershed aiming at ascertaining its current status and putting 

forward alternative measures for mitigating the ongoing negative man-made impacts. Estimated 

values of biochemical oxygen demand, in the rainy and dry seasons, varied in the ranges of  14.0 – 

53.0 mg.l
-1

, and 4.8 - 37.2 mg.l
-1

, both quite above the 3.0 mg.l
-1

-limit established by CONAMA 

Act # 357/2005. Therefore, the studied ecosystem is supposed to be the receiving end of domestic 

sewerage. The estimated oxygen values varied from 2.6 mg.l
-1

 
 
to   4.0 mg.l

-1
 but this gas was totally 

absent from the Papicu Pond,  and since there is a 2.0 mg.l
-1

–limit, it means that  this reservoir is 

outside the legal standards as to oxygen content. Furthermore, the estimates of pH, and water 

alkalinity and hardness are shown to be consistent with  such values as are to be found in the 

studied environment. The nitrite, nitrate and ammonium values, though, are outside the standards 

set up by legislation. Mitigating measures are required  in order to bring down the negative man-

made impacts and thus contribute for the preservation of the Papicu/Maceió Watershed. 
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1 - INTRODUÇÃO 

         A questão ambiental é uma das grandes preocupações da humanidade na entrada do terceiro 

milênio. A interferência drástica do homem no meio ambiente tem provocado de maneira acelerada 

o desequilíbrio, a redução e até o desaparecimento de ecossistemas.  

        A urbanização crescente nas grandes cidades, a falta de infra-estrutura de saneamento 

adequada, tem se constituído como elementos responsáveis por graves alterações nos meios físico e 

biológico. Essas alterações freqüentemente atingem corpos hídricos, tais como: lagoas, rios e 

riachos localizados nos grandes centros urbanos. 

        O Complexo hídrico Papicu/Maceió, composto pela lagoa do Papicu,  pelos riachos Papicu e 

Maceió e a foz do Riacho Maceió, se insere dentro desta realidade, pois, nos últimos anos, vem 

sendo alvo das mais variadas formas de agressões ambientais, desde o   lançamento   de   efluentes  

domésticos, deposição  de   lixo   de  diversas   naturezas  e  desmatamento das margens dos 

riachos, ocasionando um processo marcante de poluição, assoreamento e  redução do espelho 

d’água. 

        Os problemas ambientais que ocorrem no complexo hídrico Papicu/Maceió, tem sua origem na 

ocupação urbana sem considerar as limitações do meio físico. Tendo como principais vetores de 

degradação ambiental a intensa favelização emergente em suas margens, associada as obras de 

engenharia mal planejadas, refletindo no assoreamento dos leitos e freqüentes estrangulamentos dos 

cursos de água, bem como na poluição das águas superficiais pelo lançamento direto de resíduos 

líquidos e sólidos ocasionado pela falta de um sistema de saneamento básico eficiente e coleta 

regular de lixo. 

        O presente trabalho pretende realizar uma avaliação ambiental e caracterização físico-química 

da água do Complexo Hídrico Papicu/Maceió, por meio do estudo, observação, monitoramento e 

identificação dos parâmetros ambientais em toda extensão da lagoa do Papicu, dos riachos Papicu e 

Maceió e áreas de influência, visando diagnosticar o comportamento dos ecossistemas existentes, 

bem como propor medidas mitigadoras aos impactos adversos. Do ponto de vista ambiental, a lagoa 

e os riachos têm sido objeto de questionamento no que diz respeito as degradações que ocorrem ao 

longo dos seus cursos e margens. Essas agressões são normalmente verificadas através de vários 

fatores, tais como: ocupação urbana desordenada, lançamentos de efluentes domésticos e 

industrializados, resíduos sólidos, destacando-se material de construção civil e canalização de 

alguns trechos em áreas urbanizadas. Todos esses elementos interferem de forma marcante na vazão 
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e no equilíbrio hídrico do sistema como um todo, provocando inundações das áreas adjacentes  em  

épocas  invernosas.  

 

2 - LOCALIZAÇÃO DA ÁREA 

        O Complexo Hídrico Papicu/Maceió, encontra-se delimitado ao sul e oeste pelas coordenadas 

UTM de 9.586.000 m a 9.589.024 m Sul e 556.417 m a 556.420 m Oeste, respectivamente  e ao 

norte com o Oceano Atlântico. 

        O referido sistema, parte integrante da Bacia da Vertente Marítima, é formado pela lagoa do 

Papicu, riachos Papicu e Maceió e sua foz localizada na Praia do Mucuripe. Esse sistema ocupa 

uma área de  6  km
2
 drenando os bairros do Papicu, Varjota, Mucuripe e Vicente Pinzon (Figura 1). 

3 – MATERIAIS E MÉTODOS  

3.1 –  Obtenção da base cartográfica e elaboração de mapas 

         A base cartográfica da área de estudo na escala de 1:10.000, foi  obtida junto a Secretaria de 

Planejamento do Município. A partir da base cartográfica, foi elaborado o mapa georeferenciado de 

localização de pontos de coleta de água ao longo da área de estudo, utilizando-se o programa 

Autocad R.14.  

         O levantamento e determinação das coordenadas  dos pontos de coleta de água, ao longo do 

complexo hídrico Papicu/Maceió, foram efetuados através de medições de coordenadas UTM 

(Universal Transversa Mercator), utilizando-se um equipamento GPS (Global Positining System). 

Ao longo de todo sistema hídrico foram determinados nove pontos para coleta de água. 

3.2 –  Parâmetros físico-químicos determinados na água 

        Na água, determinaram-se os parâmetros: turbidez, cor aparente, odor, demanda bioquímica de 

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

condutividade, cloretos, potencial hidrogeniônico (pH), alcalinidade total, dureza, nitrito, nitrato, 

amônia total, sólidos em suspensão e coliformes totais e fecais. 

         A determinação da concentração de sólidos em suspensão e a poluição microbiológica 

(coliformes totais e fecais) nas águas do complexo hídrico Papicu/Maceió, foi avaliada através de 

análises de amostras de água que foram coletadas (no período chuvoso e no período seco), em  

pontos  previamente  estabelecidos:   Pontos 1; 2; 3; 4 e 5 (Lagoa do Papicu); Ponto 6 (Riacho 

Papicu); Ponto 7 (Riacho Maceió) ; Ponto 8 (confluência dos Riachos Papicu/Maceió) e Ponto 9 

(desembocadura do Riacho  Maceió).  
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         Os demais parâmetros físico-químicos da água (turbidez, cor aparente, odor, demanda 

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

oxigênio consumido, condutividade, cloretos, potencial hidrogeniônico (pH), alcalinidade total, 

dureza, nitritos, nitratos e amônia total) foram avaliados em cinco pontos bem representativos (P5 a  

P9), distribuídos ao longo do complexo hídrico Papicu/Maceió. 

 

 

     Figura 1. Mapa de localização da área de estudo, destacando os pontos de coleta de água. 
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3.3 –  Procedimentos analíticos na água 

 

         A determinação da turbidez da água foi realizada utilizando-se o método nefelométrico, 

através de um turbidimetro. Após o procedimento de calibração do aparelho, foi selecionada a 

escala de acordo com a estimativa de turbidez da amostra, introduziu-se a amostra no porta-cuba, 

agitando de duas a três vezes suavemente no sentido vertical, colocando-se em seguida o cone de 

vedação. Em seguida obteve-se o valor da turbidez da amostra. 

         A obtenção da cor aparente da amostra foi através do método de comparação visual, que 

consiste em colocar a amostra em um tubo de Nessler de 50 mL, enchendo até o traço de aferição. 

Logo após, é feita a comparação visual com os padrões de Co – Pt. Para amostras que excedam  70 

uH, foi feita diluição com água desionizada, numa proporção conhecida, de modo que, o valor se 

situe dentro da faixa dos padrões. 

         A determinação da Demanda bioquímica de oxigênio – DBO5 foi realizada através do método 

de Winkler, baseado na diferença entre o valor do OD inicial e do OD final da amostra incubada 

durante cinco dias a  20 
0
C. A amostra incubada em frasco padrão de volume aferido é diluída 

adequadamente com água aerada e enriquecida com soluções de sulfato de magnésio, cloreto de 

cálcio, cloreto férrico e tampão fosfato. Para o cálculo do resultado final, foram considerados o 

volume do frasco, diluição da amostra e o consumo de oxigênio da água de diluição. 

        A Demanda química de oxigênio – DQO foi obtida através do método de refluxão fechada 

com dicromato de potássio, que consiste no princípio segundo o qual, a maior parte de matéria 

orgânica é oxidada quando aquecida em presença de misturas de ácidos sulfúrico e crômico. O 

método adotado foi o do refluxo fechado a 150 
0
C por duas horas, utilizando-se um bloco digestor. 

        A determinação do oxigênio dissolvido – OD  foi  realizada utilizando-se o método de Winkler 

com modificação da azida. Inicialmente a amostra de água foi obtida em campo, em frascos padrões 

de DBO com capacidade para 500 mL, observando-se o cuidado de evitar a formação de bolhas de 

ar no interior do recipiente. O oxigênio dissolvido foi fixado em campo, introduzindo 1 mL de 

sulfato manganoso, 1 mL de azida e 1 mL de ácido sulfúrico. Imediatamente após a coleta as 

amostras foram levadas ao laboratório. 

        O oxigênio consumido foi determinado com o método de permanganato de potássio. 

Inicialmente a amostra foi agitada, colocando-se 100 mL da amostra em um erlenmeyer de 250 mL, 

juntando 10 mL de ácido sulfúrico 1:3 e adicionando-se 10 mL de permanganato de potássio N/80. 

Após esse procedimento, aqueceu-se em banho-maria até a fervura. Adicionou-se 10 mL de oxalato 

de amônia N/80 e foi feita a titulação com solução de permanganato de potássio N/80 até a 

coloração levemente rósea. 
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           A determinação da condutividade foi realizada através do método de resistência elétrica 

utilizando-se um condutivímetro tipo Digimed DM-31. A determinação de cloretos foi realizada 

pelo método agentométrico. 

         O potencial hidrogeniônico (pH) foi determinado através do método potenciométrico-

eletrométrico, utilizando-se um pHmetro , marca  MICRONAL, modelo B374. 

         A determinação da alcalinidade total foi realizada através do método titrimétrico. Inicialmente 

obteve-se 50 mL  de amostra, adicionou-se três gotas de fenolftaleína, agitando-a. Se a amostra ficar 

incolor, adiciona-se três gotas do indicador misto e titula-se com ácido sulfúrico 0,02N até atingir 

uma coloração alaranjada. Por outro lado, se a amostra ficar róseo, titular com ácido sulfúrico 

0,02N até ficar incolor. 

         O parâmetro dureza foi determinado através do método titrimétrico/EDTA, que consistiu na 

obtenção de 50 mL da amostra, adicionando-se 1 mL  da solução buffer.  Após este procedimento, 

agitou-se a amostra, adicionando-se uma medida do indicador Negro ou Eriocromo T e misturou-as. 

Finalmente, foi feita a titulação com EDTA  0,01M até a viragem para a coloração azul. 

A análise de nitrito foi realizada utilizando-se o método espectrofotométrico/alfanaftilamina. 

Inicialmente tomou-se 50 mL da amostra, adicionou-se 1 mL da solução de EDTA, 1 mL da 

solução de ácido sulfanílico e misturou-se bem as soluções. Após cinco minutos, adicionou-se 1 mL 

de cloridrato de alfanaftilamina e 1 mL de tampão de acetato de sódio. Dez minutos depois, 

efetuou-se a leitura espectrofotométrica em 520 nm com célula de 1 cm. 

        A determinação de nitrato foi realizada através do método espectrofotométrico UV, que 

consiste em tomar 10 mL de amostra, adicionar 2 mL de cloreto de sódio, mais 10 mL de mistura 

ácida (ácido sulfúrico e água). Após este procedimento, agitar bem e deixar em repouso por 10 

minutos. Adicionar  0,5 mL  de Brucina, agitá-la  e após 10 minutos, fazer a leitura em 410 nm. 

        A amônia total foi analisada pelo método da nesslerização direta. Inicialmente tomou-se 100 

mL da amostra, adicionou-se 1 mL  de sulfato de zinco a 10%, quatro gotas de NAOH 6N, agita-se 

e deixa 5 minutos de repouso. Após este procedimento, retira-se 5 mL do sobrenadante, adiciona-se 

duas gotas do sal de Rochelle, completa-se o volume para 50 mL com água destilada, adicionando-

se 1 mL  do reativo de  Nessler. Depois de dez minutos de repouso, efetua-se a leitura 

espectrofotométrica a 420 nm usando uma célula de 1 cm de espessura. 

        A determinação de sólidos em suspensão foi realizada através do método gravimétrico, através 

da pesagem do material retido no filtro de fibra de vidro AP20, 47 mm de diâmetro, marca 

MILLIPORE. As pesagens foram  efetuadas em uma balança de precisão. 

        A colimetria das águas foi realizada  empregando-se a técnica dos tubos múltiplos de acordo 

com Mehlman et.al. (1984). O cálculo do Número Mais Provável (NMP) de coliformes totais (CT)  

e  fecais (CF) das amostras estudadas foi feito consultando-se a Tabela de Hoskins (1933). 
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        Os parâmetros  analisados e os métodos utilizados nas análises das amostras de água  

encontram-se  listados no Quadro 1. 

 

        Quadro 1 – Parâmetros analisados e métodos utilizados nas análises de amostras de água. 

     

      Parâmetro analisado 

       

       Método empregado 

Turbidez Nefelométrico 

Cor aparente Comparação Visual 

Odor Threshold Odor Test 

Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO5 Método de Winkler 

Demanda Química de Oxigênio - DQO Refluxão Fechada com dicromato de 

Potássio 

Oxigênio Dissolvido Método de Winkler 

Oxigênio Consumido Permanganato de Potássio 

Condutividade Resistência elétrica 

Cloretos Agentométrico 

Potencial Hidrogeniônico - pH Potenciométrico-Eletrométrico 

Alcalinidade total Titrimétrico 

Dureza Titrimétrico/EDTA 

Nitrito Espectrofotométrico/Alfanaftilamina 

Nitrato Espectrofotométrico UV 

Amônia total Nesslerização  direta 

Sólidos em suspensão Método Gravimétrico 

Coliformes Totais e Fecais Tubos Múltiplos 

         Fonte: Standard Methods for examination of water and wasterwater (1992) 

 

4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

        As águas que compõem o sistema Papicu/Maceió, de acordo com a Resolução 357/2005 do 

CONAMA, são classificadas como doces e podem ser enquadradas, segundo seu uso, como 

pertencentes às classes 1, 3 e 4 sendo destinadas à recreação de contato primário, à proteção das 

comunidades aquáticas, à  aqüicultura e a atividade de pesca de espécies destinadas à alimentação 

humana e também, ao fato das suas formas naturais de drenagem constituírem um visual de 

harmonia paisagística.  
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         A coloração da água contendo a matéria orgânica dissolvida responsável pela cor pode gerar 

produtos potencialmente cancerígenos (trihalometanos – ex: clorofórmio), já os resíduos de origem 

industrial podem ou não apresentar toxicidade, Sperling (1996). 

        Em termos de tratamento e abastecimento público de água, valores de cor da água bruta 

inferiores a 5,0 uH (Unidade Hazen) usualmente dispensam a coagulação química; valores 

superiores a 25,0 uH requerem a coagulação química seguida por filtração. 

        Os valores de cor da água apresentaram uma variação significativa ao longo do Complexo 

Papicu/Maceió, nos dois períodos de estudo. Na estação chuvosa, o valor mínimo obtido foi 20,0 

uH, no riacho Maceió; enquanto que o máximo (600,0 uH), foi constatado na foz do riacho Maceió. 

A média nesse período foi 158,0 uH.  No período de baixa pluviometria, os valores de cor da água 

variaram entre 30,0 uH e 75,0 uH . O valor mínimo foi obtido no riacho Maceió; enquanto que o 

máximo foi constatado na lagoa do Papicu. O valor médio obtido foi 53,0 uH. 

        O odor corresponde a sensação olfativa,  podendo ser decorrente da presença de sólidos em 

suspensão, sólidos ou gases dissolvidos (gás sulfídrico) na água. Esses elementos    podem    ser     

originários    da   decomposição    da    matéria     orgânica,   de microorganismos (algas) ou de 

origem antropogenética (despejos domésticos, despejos industriais ou gases dissolvidos). 

        Os valores de turbidez nas águas do Complexo Papicu/Maceió, no período de elevada 

pluviometria, variaram  entre 3,5 uT e 39,0 uT (Unidade nefelométrica de turbidez). O valor 

mínimo foi obtido no ponto de coleta 7, localizado no riacho Maceió; enquanto que o máximo foi 

observado no ponto de coleta  9, localizado na foz do Riacho Maceió. No período de baixa 

pluviosidade, os valores de turbidez foram inferiores  aos obtidos no período chuvoso, isso pode ser 

explicado devido a escassez de chuvas, reduzindo-se os processos de lixiviação, de carreamento de 

sedimentos das margens desses mananciais, bem como o lançamento de esgotos através das galerias 

pluviais. A média de turbidez nesse período foi de 3,4 uT. O valor mínimo de turbidez (2,0 uT)  foi   

observado no ponto de coleta  6, localizado no riacho Papicu; enquanto que o máximo (6,5 uT) 

verificou-se no ponto de coleta 5, localizado na lagoa do Papicu . 

        Em termos de tratamento e abastecimento público da água, valores de turbidez da água bruta 

inferiores a 20 uT, como é o caso dos valores obtidos em todas as amostras de água analisadas do 

complexo hídrico Papicu/Maceió, podem ser dirigidas diretamente para a filtração lenta, 

dispensando a coagulação química. Já, valores superiores a 50 uT  requerem uma etapa antes da 

filtração, que pode ser coagulação química ou um pré-filtro grosseiro.   

        Os valores obtidos de DBO5 no Complexo Hídrico Papicu/Maceió, nos dois períodos 

estudados, período chuvoso (maio/2002) e período seco (outubro/2002), mostram que o valor 
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máximo ocorreu na foz do Riacho Maceió (53,0 mg/L) no mês de maio de 2002; enquanto que o 

menor valor foi verificado no Riacho Papicu (4,8 mg/L) no mês de outubro de 2002. 

        Em geral, os valores de DBO5  foram  maiores no período chuvoso. No período seco, o maior 

pico ocorre no ponto de coleta 5, localizado na lagoa do Papicu (37,2 mg/L); enquanto que o 

mínimo (4,8 mg/L) verifica-se no ponto de coleta  6, localizado no riacho Papicu. 

        A Resolução 357/2005 do CONAMA estabelece como limite aceitável para essas águas, 

valores de DBO5 até 3,0 mg/L O2. Nota-se que todos os valores de DBO5 obtidos nas águas do 

complexo hídrico Papicu/Maceió estão bem acima dos limites estabelecidos na legislação, ou seja, 

acima de 3,0 mg/L O2. 

        Os valores de DQO no Complexo Hídrico Papicu/Maceió, nos dois períodos estudados, 

período chuvoso (maio/2002) e período seco (outubro/2002), mostram que o valor máximo ocorreu 

na lagoa do Papicu (68,5 mgO2/L); enquanto que o menor valor foi verificado no riacho Papicu (6,8 

mgO2/L) no mês de outubro de 2002. Em geral, os valores de DQO  foram  maiores no período 

chuvoso. Os maiores picos nesse período ocorreram nos pontos de coleta 7 e 9, localizados no 

Riacho Maceió e  na foz do Riacho Maceió (60,0 mgO2/L);  enquanto que o mínimo (24,0 mgO2/L)  

verificou-se no ponto de coleta 5, localizado na lagoa do Papicu.  

        Os valores de oxigênio dissolvido obtidos no Complexo Papicu/Maceió demonstram que na 

lagoa do Papicu verificou-se ausência total  deste  elemento,  tanto   no período seco quanto no 

chuvoso. Nos demais pontos de coleta os valores obtidos variaram entre 2,6 mgO2/L e  4,0 mgO2/L, 

com exceção do ponto de coleta 8, localizado na confluência dos riachos Papicu e Maceió onde se 

verificou a ausência de oxigênio no período seco. 

        A Resolução 357/2005 do CONAMA  estabelece que o valor de oxigênio dissolvido (OD), em 

qualquer amostra, seja superior a 2,0 mgO2/L. De acordo com os valores obtidos no Complexo 

Papicu/Maceió, nota-se que apenas os pontos P5 (lagoa do Papicu)  e  o P8 (confluência dos riachos 

Papicu e Maceió)  apresentaram  valores inferiores, ou seja, ausência total de oxigênio dissolvido na 

água; enquanto que os demais pontos apresentaram valores de acordo com o disposto na legislação.  

         Os valores de oxigênio consumido no Complexo Papicu/Maceió, nos dois períodos de estudo 

(estação chuvosa e seca) variaram entre 2,5 mg O2/L a 17,5 mg O2/L.  No  período  chuvoso  o  

maior  consumo  de  oxigênio  ocorreu  na   foz do Riacho Maceió (17,5 mg O2/L); enquanto que o 

menor verificou-se no riacho Papicu (2,5 mg O2/L).  No  entanto,  no  período   seco,  o  maior   

consumo  de   oxigênio  ocorreu exatamente no riacho Papicu (12,0 mg O2/L), sendo   o  menor  

valor  verificado  no  ponto 5,  localizado   na  lagoa do Papicu (5,7 mg O2/L).  
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         No período de estudo os valores de condutividade variaram entre 481,0 s/cm e  792,0 s/cm. O 

menor valor foi verificado no ponto de coleta  6, localizado no Riacho Papicu; enquanto que o 

maior valor ocorreu na foz do Riacho Maceió, no período chuvoso. A média de condutividade 

d’água em todo o complexo hídrico Papicu/Maceió, nos dois períodos de estudo foi de 618,4 s/cm. 

        As concentrações de cloreto no período chuvoso apresentaram valores que variaram entre 74,0 

mg Cl
-
/L e 123,0 mg Cl

-
/L. A média verificada foi de 98,0 mg Cl

-
/L. No período seco, os valores de 

cloreto alcançaram concentrações entre 93,9 mg Cl
-
/L e 130,9 mg Cl

-
/L. Os valores obtidos são 

compatíveis com os padrões estabelecidos para estes ambientes e  estão de acordo com os limites de 

potabilidade   recomendados  pela  Organização Mundial de Saúde (OMS) que é de até 250,0 mg 

Cl
-
/L. 

         No Complexo Papicu/Maceió, o pH, em geral, apresentou um caráter básico, com valores  

próximos da neutralidade. No período chuvoso, o valor mínimo de pH (6,97) foi verificado no 

ponto de coleta 5, localizado na lagoa do Papicu; enquanto que o valor máximo (7,56) ocorreu no 

ponto de coleta  8, no entroncamento dos riachos Papicu e Maceió. A média de pH observada nesse 

período foi de 7,22. Já, no período seco, a média verificada ao longo dos cinco pontos de coleta foi 

de 7,10. O menor valor  de  pH  foi  obtido  novamente    na   lagoa   do  Papicu  (6,82); enquanto 

que o valor máximo  (7,36)  ocorreu  no ponto de coleta  9, localizado  na foz do riacho Maceió. De 

acordo com a Resolução 357/2005 do CONAMA, todos os valores de pH obtidos no Complexo 

Papicu/Maceió estão de acordo com os limites estabelecidos para essas águas (pH: 6 a 9). 

           Os valores encontrados para alcalinidade total no período chuvoso variaram entre 103,0 e 

175,0 mg/L.  O valor máximo de 175,0 mg/L foi determinado no ponto 9, localizado na foz do 

riacho Maceió e o mínimo de 103,0 mg/L foi obtido no ponto de coleta 7, localizado no riacho 

Maceió. No período seco os valores variaram de 90,0 mg/L, no ponto 7  à  139,0 mg/L, no ponto de 

coleta  5, localizado na lagoa do Papicu.  

           As águas do Complexo Papicu/Maceió se caracterizam como moderadamente dura a dura,  

com  os  valores  variando  de 125,0 mg/L a 171,0 mg/L. No período chuvoso, a dureza média foi 

de 152,6 mg/L; enquanto que no período seco a média verificada foi de 142,8 mg/L. 

         Os valores de  Nitrito (NO2
-
) no complexo Papicu/Maceió, durante o período chuvoso,  

variaram entre 0,48 mg/L (lagoa do Papicu) e 3,62 mg/L (riacho Maceió). A média geral verificada 

neste período foi de 1,79 mg/L. No período seco, os valores obtidos foram bem mais elevados, isso 

se explica devido a uma menor diluição dos elementos poluentes, em função da baixa pluviometria. 

O valor mínimo verificado foi de 9,0 mg/L (lagoa do Papicu); enquanto que o máximo foi 260,0 

mg/L (riacho Maceió). A média de nitritos nesse período foi de  148,2 mg/L. 
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        As concentrações de Nitrato (NO3
-
)  apresentaram pequena variação. O valor mínimo  foi de 

2,59 mg/L verificado no ponto de coleta 9, localizado na foz do riacho Maceió, no período de 

elevada pluviometria; enquanto que o máximo foi de 10,57 mg/L, obtido no ponto de coleta 7, no 

leito do riacho Maceió, no período chuvoso. A média geral de nitrato nos dois períodos de estudo 

foi de 4,67 mg/L . 

        A concentração média de amônia total no período chuvoso foi de 4,01 mg/L. No ponto de 

coleta  9, localizado na foz do riacho Maceió, obteve-se o valor máximo (12,93 mg/L), valor 

bastante elevado em relação aos obtidos nos demais pontos de coleta. O valor mínimo obtido foi de 

1,52 mg/L, verificado nos pontos de coleta 7 e 8, que correspondem respectivamente ao riacho 

Maceió e a confluência dos riachos Papicu e Maceió. No período de baixa pluviosidade, o valor 

mínimo de amônia total (1,7 mg/L) ocorreu no ponto de coleta  7, localizado no riacho Maceió; 

enquanto que a maior concentração (6,1 mg/L) foi obtida no ponto de coleta  5, localizado na lagoa 

do Papicu. A média deste período foi de 2,74 mg/L.  

        Levando-se em conta os teores máximos estabelecidos pela Resolução 357/2005 do 

CONAMA, para as classes de água 1, 3 e  4,   nitrato  (10 mg/L)  e  nitrito   (1,0 mg/L), nota-se  que 

em  relação a esse primeiro parâmetro, apenas o ponto de coleta  7, localizado no riacho Maceió, 

apresentou valor superior ao estabelecido (10,57 mg/L), no período de elevada pluviometria. Os 

demais valores de nitrato obtidos estão de acordo com o estabelecido na legislação (≤ 10 mg/L). Em 

relação aos resultados de nitrito, apenas os pontos de coleta 5 (lagoa do Papicu) e 9 (foz do riacho 

Maceió), no período de elevada pluviometria,  apresentaram valores de acordo com o estabelecido 

na legislação, 0,48 mg/L e 0,70 mg/L respectivamente. Os demais pontos de coleta apresentaram 

valores bem superiores aos limites aceitáveis. 

        Os valores de amônia total obtidos em todos os pontos de coleta, foram maiores que o 

estabelecido pela Resolução 357/2005 do CONAMA. 

        No período de elevada pluviometria as concentrações de sólidos em suspensão na água 

variaram entre  15,0 mg/L e 100,0 mg/L. A menor concentração foi obtida no ponto de coleta 6, 

localizado no riacho Papicu; enquanto que a concentração máxima ocorreu no ponto de coleta 4, 

localizado na margem esquerda da lagoa do Papicu. A média geral verificada neste período foi de 

31,8 mg/L. Os valores obtidos neste período foram bem superiores aos obtidos no período seco, 

devido a  maior quantidade de chuvas, favorecendo a lixiviação dessas áreas, carreando águas e 

dejetos acumulados durante o período de estiagem. 

        As concentrações de sólidos em suspensão na água, no período de baixa pluviometria, 

variaram entre  4,0 mg/L e 27,0 mg/L. A média foi de 14,7 mg/L. Nesse período, a menor 

concentração ocorreu no ponto de coleta 6, localizado no riacho Papicu;  enquanto que  a 
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concentração máxima ocorreu novamente no ponto de coleta 4, margem esquerda da Lagoa do 

Papicu.  

        Em geral, o material em suspensão é de baixo teor em quase toda extensão do complexo 

Papicu/Maceió, normalmente inferior a 50,0 mg/L. A única exceção foi verificada na margem 

esquerda da lagoa do Papicu, no período chuvoso, onde a concentração de sólidos em suspensão 

atingiu 100,0 mg/L. Essa elevada concentração está relacionada à presença nas proximidades de 

uma galeria pluvial, que nesse período, lança um grande volume de resíduos na lagoa do Papicu. 

        No Complexo Hídrico Papicu/Maceió, no período de elevada pluviometria (abril a julho de 

2002), os pontos que apresentaram os maiores valores para NMP de coliformes totais foram  P2 e 

P6 (> 1,6 x 10
6
/100 mL), localizados na lagoa do Papicu e riacho Papicu respectivamente e  P9 (1,6 

x 10
6
/100 mL), localizado na desembocadura do riacho Maceió; enquanto que o valor mínimo foi 

obtido no ponto de coleta 5 (3,5 x 10
3
/100 mL), na lagoa do Papicu. 

        Em relação ao NMP de coliformes fecais, nesse mesmo período, os valores máximos foram 

verificados nos pontos de coleta P2 (>1,6 x 10
6
/100 mL), localizado  na lagoa do Papicu , P3 e  P9 

(1,6 x 10
6
/100 mL), localizados na lagoa do Papicu e desembocadura do riacho Maceió. O valor 

mínimo (2,3 x 10
3
/100 mL) foi verificado nos pontos de  coleta  P7 e P8, que correspondem ao 

riacho Maceió e a confluência dos riachos Papicu e Maceió respectivamente. 

        Os pontos que apresentaram os maiores valores para NMP de coliformes totais, no período de 

baixa pluviometria, foram  P1, P2, P3, P4, P5  (lagoa do Papicu) e P6 (riacho Papicu) (>1,6 x 

10
4
/100 mL); enquanto que o menor valor (>1,6 x 10

3
/100 mL), foi observado no ponto de coleta  8, 

localizado na confluência dos riachos Papicu e Maceió. 

        No que diz respeito ao NMP de coliformes fecais, no período de estiagem, os pontos que 

apresentaram os valores mais elevados foram P2,  P3, P4, P5 (lagoa do Papicu) e  P6 (riacho 

Papicu) (>1,6x10
4
/100 mL); enquanto que o valor mínimo (2,3 x 10

3
/100 mL) foi obtido nos pontos 

de coleta P7 e P8 , localizados no riacho Maceió e confluência dos riachos Papicu e Maceió.Em 

todos os pontos de amostragem o valor para NMP de coliformes/100mL mais freqüente , foi o de  

>1,6 x 10
4
/100 mL, tanto para totais como para fecais. 

        Para as classes de água em que se enquadra a área em estudo, a Resolução 357/2005 do 

CONAMA exige que o número de coliformes fecais não exceda um limite de 1.000 coliformes por 

100 mililitros em 80 % ou mais, de pelo menos 6  amostras mensais colhidas durante o período de 

um ano, com freqüência bimestral. De acordo com os dados obtidos, todas as amostras 

apresentaram valores que excederam esse limite. Os altos valores obtidos para o NMP de 

coliformes totais e fecais, podem ser explicados devido a utilização destes mananciais como 
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receptores de esgotos (lançados muitas vezes através de galerias pluviais), a pastagem de animais e 

o acúmulo e disposição de lixo de diversas naturezas. 

        O fato dos recursos hídricos que compõem o complexo hídrico Papicu/Maceió receberem 

deságüe de esgoto, os tornam ambientes contaminados, capaz de disseminarem germes patogênicos, 

causar perigo para a comunidade, caso elas usem essas águas, além de representar um perigo para 

recreação aquática. 

        A eutrofização, segundo Curtis (1985), apud Arana (1997)  é a situação que se apresenta 

quando se introduz um excesso de nutrientes num habitat aquícola, causando um grande 

crescimento de determinados tipos de algas. Quando os nutrientes já foram completamente 

utilizados e, portanto, esgotados, as algas morrem e os decompositores bacterianos, que se 

alimentam das algas mortas, consomem o oxigênio da água, dando lugar a uma forte demanda de 

oxigênio.  

        A eutrofização pode provocar o desaparecimento de um lago ou lagoa como um todo, pois em 

decorrência desse processo e do assoreamento, aumenta a cumulação de matérias e de vegetação, e 

o manancial se torna cada vez mais raso, até  vir a desaparecer, sendo que essa tendência de 

desaparecimento, muitas vezes, é irreversível, porém, extremamente lenta, sendo o processo 

acelerado através da interferência antrópica. 

        A lagoa do Papicu, segundo Sales (1993), é um reservatório interdunar que se desenvolve 

perenemente em uma área de aproximadamente 1,5 km, tendo uma forma alongada, apresentando  

640m de comprimento e 145m de largura e alimenta em caráter perene um pequeno curso d’água, o 

riacho Papicu. 

         De acordo com levantamentos realizados pela Defesa Civil do Estado, em janeiro de 2003, 

setenta e três famílias residiam as margens da lagoa do Papicu. As famílias foram cadastradas para 

posteriormente serem transferidas para conjuntos habitacionais, no entanto, nos últimos meses a 

ocupação cresceu e há aproximadamente cento e cinqüenta  residências. 

        Atualmente, o que se observa é uma crescente redução do espelho d’água da lagoa, em função 

de processos erosivos e de assoreamento e do crescimento excessivo de uma vegetação aquática 

tipo aguapé (Eichhornia crassipes). Atualmente, grande parte do espelho d’água da lagoa do Papicu 

está ocupado por esse tipo de vegetação, o que tem contribuído para o processo de eutrofização 

desse ambiente. Estudos realizados por Branco et al (1991), demonstram que o espelho d’água desta 

lagoa estava praticamente descoberto, enquanto que em 1993, segundo Sales, 40% da lagoa já 

estava encoberta por esse tipo de vegetação.  
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        Em função do grande aporte de efluentes domésticos para esse manancial, que vem ocorrendo 

principalmente através de uma galeria pluvial ligada a lagoa, ocorre um aumento considerável na  

concentração de nutrientes, provocando uma  rápida proliferação da vegetação aquática e um 

conseqüente  aumento da demanda de oxigênio, reduzindo os teores de oxigênio dissolvido na água 

e alterando o metabolismo de todo o ecossistema. 

        O crescimento excessivo de vegetação enraizada interfere com a navegação, aeração e 

capacidade de transporte do corpo d’água. As macrófitas aquáticas, cuja presença excessiva 

interfere nos diversos usos da água, podem ser removidas por processo manual ou mecânico. 

        Segundo Arana (1997), é quase impossível regenerar um lago eutrofizado, e mesmo que seja 

impedida a entrada de mais poluição, o lodo do fundo deve ser removido e, isso, até agora só foi 

possível em pequenas lagoas. Em decorrência da eutrofização e do assoreamento, aumenta a 

acumulação de matérias e de vegetação,  o lago se torna cada vez mais raso, até vir a desaparecer. 

Caso não haja um controle na fonte e/ou  dragagem do material sedimentado, o corpo d’água pode 

desaparecer relativamente rapidamente. 

        A eutrofização acarreta impactos sobre os ecossistemas, sobre à qualidade da água e a 

utilização dos recursos hídricos, diminuindo a diversidade biológica, pois poucas espécies 

sobrevivem as condições adversas, além de provocar alterações na composição das espécies de 

peixes presentes no meio em função dos baixos teores de oxigênio dissolvido na água.        

        Em termos de alterações das características físicas e químicas da água, as concentrações 

elevadas de compostos orgânicos dissolvidos provocarão sabor e odor desagradáveis e diminuirá a 

transparência da água, o que vem sendo observado na lagoa do Papicu. O uso recreacional deste 

corpo d’água vem sendo comprometido, impedindo atividades como a pesca, a balneabilidade e 

dificultando o acesso de embarcações. 

5 – CONCLUSÕES 

        Ao concluir esse estudo, constata-se que o complexo hídrico Papicu/Maceió apresenta um 

quadro bastante comprometedor em relação às condições ambientais. Nesse sentido, vários 

impactos foram identificados no contexto geral da área, como por exemplo: contaminação das 

águas, eutrofização da lagoa do Papicu, associados aos processos de erosão e assoreamento.   

        No que se refere à qualidade da água desses corpos hídricos, de acordo com as análises físico, 

químicas e bacteriológicas realizadas, observa-se um uso inadequado para esses recursos, pois, os 

mesmos vêm sofrendo agressões das mais diversas naturezas, desde o despejo de efluentes 

residenciais, deposição de resíduos sólidos domésticos até a impermeabilização dos leitos dos 

riachos. 
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        Os valores da demanda bioquímica de oxigênio, obtidos ao longo do complexo hídrico 

Papicu/Maceió nos períodos chuvoso e de estiagem, se apresentam superiores aos limites aceitáveis 

pela Resolução 357/2005 do CONAMA, o que demonstra que esses corpos hídricos vêm recebendo 

uma grande descarga de efluentes de origem doméstica que são lançados, geralmente, através das 

galerias pluviais e ligações clandestinas observadas na lagoa do Papicu e nas margens dos riachos 

Papicu e Maceió. 

        Em relação aos valores de oxigênio dissolvido na água nota-se uma variação significativa, 

sendo que na Lagoa do Papicu, principal corpo hídrico desse sistema, verifica-se uma ausência total 

desse elemento em função, principalmente, do grande aporte de efluentes domésticos para esse 

manancial. O lançamento desses efluentes vem provocando um aumento considerável na 

concentração de nutrientes e, consequentemente, uma rápida proliferação da vegetação aquática, 

ocasionando uma alteração do metabolismo de todo o ecossistema e acelerando o processo de 

eutrofização do corpo hídrico. 

        No que diz respeito às concentrações de nitrato nas águas do complexo hídrico Papicu/Maceió, 

verifica-se que os valores obtidos estão de acordo com os limites estabelecidos na legislação 

(máximo de 10,0 mg/L) exceto para o riacho Maceió que apresenta valores superiores (10,57 mg/L) 

ao limite aceitável. No que se refere às concentrações de nitrito na água, a maioria dos pontos 

estudados apresentam valores médios de 1,79 mg/L, bem superiores aos limites aceitáveis (1,0 

mg/L). 

        De uma maneira geral, o complexo hídrico Papicu/Maceió apresenta sinais de poluição 

microbiológica por coliformes, pois todas as amostras de água analisadas apresentaram valores que 

excedem o limite máximo estabelecido pela Resolução 357/2005 do CONAMA. Os valores 

elevados do NMP de coliformes totais e fecais são explicados devido à utilização desses corpos 

hídricos como receptores de efluentes domésticos e aos depósitos  de resíduos sólidos de diversas 

naturezas encontrados nas suas margens.   

        O processo de eutrofização e a redução do espelho d’água da lagoa do Papicu, em função de 

processos erosivos, de assoreamento e do crescimento excessivo da vegetação aquática aguapés 

(Eichhornia crassipes) são fatos preocupantes, pois, são responsáveis pelo desequilíbrio ecológico, 

provocando mortandade excessiva de peixes, alterações significativas na qualidade da água, que 

poderão, em curto prazo, provocar o desaparecimento desse ecossistema.  

        As formas de controle do processo de eutrofização da lagoa do Papicu podem se dar através da 

implementação de medidas preventivas que visem reduzir a vegetação aquática da superfície e por 

meio de medidas de caráter corretivo, que atuem sobre os processos de circulação de nutrientes na 

lagoa. Entre as medidas que podem ser utilizadas, destaca-se a aeração da camada inferior da lagoa 
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para manter o fósforo na sua forma insolúvel e/ou a redução da biomassa vegetal por meio da 

colheita de macrófitas (aguapés) e do sedimento de fundo. 

        O controle do lançamento de efluentes deve ser feito de maneira que os mananciais hídricos 

mantenham-se dentro das condições estabelecidas pelas respectivas classes em que se enquadram, 

estabelecidas na Resolução 357/2005 do CONAMA. Sugere-se a elaboração de um instrumento de 

planejamento que permita estabelecer a qualidade do complexo hídrico de forma a atender seus usos 

específicos. Sugere-se, ainda, a criação de áreas de proteção desses mananciais, limitando o 

desenvolvimento de atividades nessas áreas, evitando as condições de contaminação da água.  

Trata-se  de  medidas  que  procuram  compatibilizar  o  uso  e  ocupação da terra e a proteção da 

qualidade da água, garantindo a preservação desses recursos hídricos. Essas medidas exigem a 

participação de vários agentes como a comunidade, técnicos, poder público e entidades ambientais.               

A comunidade local deve estar disposta a colaborar realizando mutirões periódicos e, 

sobretudo, participar de cursos de educação ambiental. A sociedade deve estar alerta para a 

necessidade de manter vivos esses mananciais e, cobrar dos poderes públicos as providências que 

lhes competem no que diz respeito à detecção das fontes poluidoras, através de uma eficiente 

fiscalização, notificação dos infratores e desenvolvendo projetos de revitalização para dotar esse 

espaço público de condições adequadas para o uso da população. 
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