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RESUMO : No Brasil, os efeitos da urbanização sobre os recursos hídricos são refletidos em graus 

diferentes para cada região e orientam a gestão em cada uma delas. Os problemas de quantidade e 

qualidade dos recursos hídricos não são fatos isolados, estão inseridos nas questões globais do meio 

ambiente. Roraima não é diferente, o rio Branco e seus principais afluentes recebem vários 

impactos, principalmente de Boa Vista. Foram amostrados 11 sítios nos rios Branco, Tacutu, 

Uraricoera, Cauamé, Mucajaí, Anauá, Jauapery e Alalaú, de 2009 a 2010. Avaliadas as variáveis 

pH, condutividade elétrica, cor, turbidez, oxigênio, coliformes, entre outras. Foi identificado índice 

de contaminação por coliformes fecais no rio Uraricoera, proveniente do rio Amajari e do Tacutu da 

cidade de Bonfim, em virtude das atividades humanas próximas às margens desses ambientes. No 

rio Branco os maiores aportes de nutrientes e coliformes foram à jusante da foz do igarapé Grande, 

receptor dos resíduos da ETA e a jusante do Mirandinha pelos dejetos das residências e da 

Elevatória de Esgoto, mostrando alteração nos coliformes com aumento crescente de 2009 a 2010.  

 

Abstrat: In Brazil, the effects of urbanization on water resources are reflected at different degrees 

in each region and they guide the management in each one of them. The problems of quantity and 

quality of water resources are not isolated facts; they are inserted into global environmental issues. 

Roraima is no different, since its capital Boa Vista is located on the right bank of the  Branco River 

this river and its major tributaries receive high impact by human actions. In this research, 11 places 

were sampled in  Branco, Tacutu, Uraricoera, Cauamé, Mucajaí, Anauá, and Jauapery Alalaú in  

2009 and  2010. Once evaluated the variables pH, electrical conductivity, color, turbidity, dissolved 

oxygen, fecal and total Escherichia Coli among others, there has been identified fecal Escherichia 

Coli contamination index in the Uraricoera river, from Amajari, and Tacutu rivers, because of the 

human activities next to the banks of these environments. The Branco River, downstream from the 

mouth of the Igarapé Grande (recipient of wastes from sewage treatment station on Mirandinha 

Channel and illegal waste households), showed changes in total and fecal Escherichia Coli with an 

increase from 2009 to 2010. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Desde as civilizações mais remotas existe a preocupação em relação à qualidade da água e a 

disseminação de doenças. No Brasil, os efeitos da urbanização sobre os recursos hídricos se 

refletem, em graus diferentes, em cada região e orientam a gestão em cada uma delas. Os problemas 

de quantidade e qualidade dos recursos hídricos não são fatos isolados, estão inseridos nas questões 

globais do meio ambiente. A conscientização desses problemas vem juntamente com a preocupação 

com a qualidade de vida das populações e se insere nas políticas de gestão da água, que devem ser 

articuladas ou integradas às políticas que cuidam do meio ambiente como um todo. 

O rio Branco percorre quase toda extensão do estado de Roraima, com 548 km de extensão e 

área total de 204.640 km², formada pela confluência dos rios Uraricoera e Tacutu (Franco et al., 

1975). Sendo o principal recurso hídrico do estado recebe também grande impacto por ação 

antrópica, estando em sua margem direita à capital Boa Vista (com 277.684 habitantes), onde vive 

mais da metade da população do estado, que possui 425.398 habitantes (BRASIL-IBGE, 2010). Os 

principais afluentes são os rios Catrimani, Mucajaí e Anauá (BRASIL, 1975).  

A bacia do rio Branco se caracteriza em três grupos, sendo o primeiro da foz do rio Negro á 

cidade de Caracaraí; o segundo, da região encachoeirada de Caracaraí até a capital de Boa Vista e o 

terceiro, de Boa Vista até seus formadores (Santos et al.,1985).   

Peccini et al. (2007) citam abundância de diatomáceas ocorrendo em igarapés em área urbana 

que compoem a bacia do rio Branco e recebe entrada de dejetos, principalmente  Melosira e 

Pinnularia, que estiveram presentes em quase todos os igarapés. As maiores contribuições foram às 

ações antrópicas, os processos de ocupação desordenada, retirada de mata ciliar, queimadas, erosão, 

canalização e as precipitações com grandes volumes de água, em curto período. Os autores 

concluíram que ainda era possível a revitalização dos igarapés, faltando somente interesse a quem 

lhe cabe, pois apesar dos dejetos lançados, uma intensa autodepuração foi observada em todas as 

microbacias, dando indícios da capacidade de sobrevivência desses ecossistemas, assim sendo, 

surge à necessidade da elaboração de projetos de revitalização das microbacias. 

O rio Branco recebe influência de impactos pelo mercúrio antropogênico agregado a resíduos 

da mineração, como também naturalmente presente em solos da região, erosão e assoreamento 

(Ferreira et al., 2007). O nióbio (columbita) é citado para os rios Uraricoera e Mucajaí em área 
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indígena, como também ouro e diamante, sendo estes dois últimos comercializados 

clandestinamente por garimpeiros com muitos resultados negativos de impactos sociais e 

ambientais dessa atividade (BRASIL, 1975; Meirelles-Filho, 2006).   

Os níveis de mercúrio orgânico no sangue de 75 moradores e índios Makuxi que não 

participaram da mineração ou transformação de ouro próximo aos garimpos nos rios Cotingo e 

Surumu. A média dos níveis de mercúrio orgânico entre os moradores de Maravilha, Limão e 

Maturuca foram 31,3 mg/L, 9,3 mg/L e 2,0 mg/L, respectivamente (Sing et al., 1996). Os autores 

concluem que o processo de mineração de ouro está contaminando o meio ambiente de Roraima e 

pode representar um perigo para a saúde de sua população ao comerem peixes, pois o mercúrio 

liberado para o ecossistema aquático da Amazônia pode converter para a forma orgânica e 

concentrar na cadeia alimentar (bioacumulação), o que representa um perigo para a população. 

Em área onde ocorreu garimpo clandestino próximo à aldeia Yanomami, nos rios Catrimani e 

Pacu, os níveis de mercúrio orgânico no sangue dos índios variaram de 0-62,6 µg/L (níveis médios 

em cada aldeia, entre 21,2 µg/L e 43,1 µg/L). Os níveis de mercúrio em piranhas do rio Catrimani 

extraído variou 235-1084 partes por bilhão (ppb). Nove de 13 de piranhas, medindo 30 cm ou mais 

apresentaram níveis de mercúrio total que excedeu os limites de consumo de mercúrio (500 ppb), 

recomendado pela Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde do Brasil. 

Inesperadamente, níveis elevados de mercúrio também foram observados nos peixes e moradores ao 

longo dos rios Ajarani e Pacu sugerindo que fontes indiretas podem contribuir para a contaminação 

ambiental por mercúrio na bacia amazônica (Sing et al., 2003). 

Segundo Belger e Forsberg (2006) e Ferreira et al. (2007), no canal principal do rio Branco 

foi encontrado a mais baixa concentração de mercúrio entre todos os tributários do rio Negro, isto 

deve-se, provavelmente, ao pH entre neutro e pouco básico, baixo nível de carbono orgânico 

dissolvido e à pequena densidade de alagadiços presentes na maioria dos principais tributários e os 

índios que vivem em área de garimpo, consumidores de peixes, estavam entre as mais baixas 

contaminações registradas na Amazônia.   

O levantamento da biodiversidade na bacia do rio Branco também é necessário. Os 

organismos aquáticos mais estudados foram os peixes com os trabalhos de Reis (1973) e Ferreira et 

al. (2007), que juntos complementam uma lista de 527 espécies de peixes que ocorrem na bacia do 

rio Branco.  
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Trabalhos sobre caracterização limnológica na bacia do rio Branco com análises das variáveis 

físicas, químicas e biológicas são escassos, com coletas pontuais e poucas variáveis ambientais 

como pH, temperatura, condutividade e oxigênio dissolvido, que fornecem poucos subsídios para 

determinar como é o funcionamento deste frágil ecossistema (Santos et al., 1984 e 1985) e Belger e 

Forsberg (2006), Leenheer e Santos (1980) e Volkmer-Ribeiro et al. (1998), no rio Uraricoera.  

Gomes (2010) cita que no período chuvoso há um aumento no aporte de nutrientes como 

nitrato, nitrito e amônio no rio Cauamé por processos naturais de mineralização da matéria orgânica 

(serapilheira), provenientes da lixiviação e de grandes áreas de florestas inundadas (várzea), como 

também aumento de ferro dissolvido, o que indica ação microbiana aquática, observada pela grande 

presença de blocos de espumas, principalmente no início das chuvas. 

Trabalhos mostrando os impactos da canalização dos igarapés em área urbana estão 

agravando a qualidade da água e tornando as cidades mais quentes com odor pútrido, 

principalmente no período seco, pois funcionam como estufas para reprodução de microorganismos 

devido à entrada de esgotos clandestinos, principalmente quando são fechados (Gomes, 2007; 

Peccini et al., 2007). 

O rio Branco é afluente do rio Negro e faz parte da Região Hidrográfica do Amazonas. 

Devido a poucas informações das variáveis físicas, químicas e biológicas na bacia do rio Branco 

que a caracterize limnologicamente e venha dar suporte para um posterior monitoramento 

quantificando possíveis as mudanças, como aumento da eutrofização e poder orientar os gestores a 

minimizarem os impactos neste ecossistema tão importante para o estado. Mesmo sob fortes 

impactos como a entrada de esgotos clandestinos, aporte de mercúrio dos garimpos clandestinos e 

dos defensivos agrícolas, principalmente dos plantios de arroz onde se utiliza áreas de Preservação 

Permanente, geralmente áreas alagadas durante período de cheia, o monitoramento não é feito. 

Este trabalho faz parte de um projeto para apresentar as características das águas naturais da 

Amazônia/Brasil, visando estabelecer padrões que servirão como subsídios para a classificação dos 

recursos hídricos em função de seus usos preponderantes. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para atingir o objetivo foram amostrado 11 sítios nos rios (Branco, Tacutu, Uraricoera, 

Cauamé, Mucajaí, Anamá, Jauapery e Alalaú ) (Figura 1). Na calha principal do rio Branco foram 

realizadas coletas em 04 estações, no período de cheia nos meses de junho e setembro/2009 e maio 

e outubro de 2010.   

 

Figura 1. Localização dos locais de coletas do rio Branco, Jauapery e tributários. 
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Foram analisadas as variáveis  pH e,  condutividade elétrica (C.E.), em µS/cm, por 

potenciometria; turbidez (NTU), por turbidimetria; oxigênio dissolvido (mg/L) e demanda química 

de oxigênio (mg/L) por titulometria, material em suspensão (mg/L), por gravimetria; cor (mgPt/L) e 

silicato (Si(OH)4) por espectrofotometria; nitrogênio total,  nitrogênio amoniacal, nitrato, ferro total, 

por espectrofotometria adaptado ao sistema de FIA (“Flow Injection Analysis” - análises por 

injeção de fluxo). Essas técnicas estão descritas em APHA (1985), Strickland e Parsons (1963), 

Mackereth et al. (1978), Golterman e Clymo (1971). Os cátions cálcio, magnésio, sódio e potássio e 

anions cloretos, sulfato e foram determinados por cromatografia de íons (DIONEX) e os 

bicarbonatos (mg/L) pelo medidor de carbono orgânico e inorgânico (TOC)  

Os coliformes totais e fecais determinados pelo método dos tubos múltiplos segundo APHA 

(1985). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O art. 15 do CONAMA 357, estabelece uma faixa para pH de 6 a 9, a cor  até 75 mgPt/L, para 

a turbidez até 100 UNT e oxigênio com concentrações não inferior 5 mg/L, comparando o 

estabelecido pela lei vigente, as  águas naturais dos rios que cortam o estado de Roraima, 

apresentaram pH variando de 4,77 ( rio Uraricoera, setembro  de 2009) a 7,46 (máxima observada 

no rio Branco 1, em junho de 2009) (Tabela 1). As águas nos rios mostraram-se aeradas com 

oxigênio entre 3,65 mg/L (encontrada no rio Alalaú a 7,71 mg/L no rio Uraricoera. 

A cor com valores entre 20,20 (no rio Branco 2, em junho de 2009)  e 145,11 encontrado no 

rio Anauá (maio de 2010), valor acima do estabelecido na legislação.  Os valores de turbidez entre 

<0,01 a 45,60 nos rios Branco, Jauapery e tributários encontram-se dentro dos padrões 

estabelecidos pela legislação vigente (Figura 2 e 3). 

Os teores de ferro variou de 0,25 (rio Branco 1) a 2,06 mg/L (rio Anauá),  as altas 

concentrações  de 1,48 (rio Mucajai) e 1,69 mg/L no rio Anauá estão relacionadas às formações  de 

crostas ferruginosas existentes  na região (BRASIL, 1975). 
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Figura 2. Valores médios de cor (mgPt/L),  turbidez (NTU), condutividade elétrica (µS/cm), silicato 

(Si(OH)4) e oxigênio dissolvido (mg/L) nos rios Branco, Tacutu, Uraricoera, Cauamé, Jauapery, 

Anauá, Mucajaí, Alalaú em  2009 e 2010. 

    

 

Figura 3. Comportamento do oxigênio dissolvido (mg/L)  e pH nos rios Branco, Tacutu, Uraricoera, 

Cauamé, Jauapery, Anauá, Mucajaí, Alalaú em  2009 e 2010. 
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 Os compostos nitrogenados, nitrogênio total, íon amônio e nitrato encontram-se dentro dos 

padrões estabelecidos pela legislação, com exceção do rio branco 04, a jusante da foz  do igarapé  

Grande, onde são similares aos encontrados em ambientes naturais, oriundo  das substâncias 

húmicas e do material orgânico presente no solo de suas bacias de drenagem (Figura 4).   

 O rio Uraricoera apesar de aerado foi o rio com maior contaminação, com valores médios de 

coliformes totais e fecais acima de 14.000 NMP/100ml , pois segundo a legislação (CONAMA 

274/2000), não deve ultrapassar a 1000 NMP/100ml).   O rio Branco, a jusante do igarapé Grande, 

mostrou uma variação crescente de 2009 a 2001 nos índices de coliformes totais e fecais (Tabela 2). 

 

 

 

Figura 4. Comportamento dos valores médios do nitrogênio total, íon amônio (mg/L), nitrato 

(mg/L),  e dos coliformes totais e fecais em NMP/100 ml,  nos rios Branco, Tacutu, Uraricoera, 

Cauamé, Jauapery, Anauá, Mucajaí, Alalaú em  2009 e 2010. 

 

A bacia do rio Branco da região encachoeirada de Caracaraí até a capital de Boa Vista, a 

cargas iônicas dos rios (Diagrama de Schoeller, figura 5) mostraram serem mais enriquecidos em 

relação aos rios que se encontra na foz do rio Negro à cidade de Caracaraí  (Jauapery e Anauá).  
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O pH e a condutividade estão  fortemente relacionado   aos cátions   (Na
+
,  Ca

++
) e sílica, 

sendo esta última decorrente do intemperismo das rochas na região (Santos et al., 1985).  

 

 

Figura 4. Comportamento dos cátions e ânions nas águas dos rios Branco, Tacutu, Uraricoera, Cauamé, 

Jauapery, Anauá, Mucajaí, Alalaú, em 2009 e 2010 segundo Diagrama de Schoeller.  
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Tabela 1. Valores médios da condutividade elétrica (µS/cm), cor (mgPt/L), turbidez (NTU), oxigênio 

dissolvido, demanda química do oxigênio, nitrogênio total, íon amônio, nitrato, ferro total e silicatos em 

mg/L, observados nos meses de junho e setembro/2009 e maio e setembro/2010, nos rios Branco, Tacutu, 

Uraricoera, Cauamé, Mucajaí, Jauapery, Anauá e Alalaú.  

  pH C.E. Cor Turb. O2 STS  DQO N-T N-NH4 N-NO3 Fe-T  Si(OH)4 

Ritac   39,93 58,72 13,63 6,19 5,80 19,98 0,49 0,18 0,02 0,90 8,63 

Min   6,43  24,10 35,90 4,94 5,89 2,00 11,11 0,30 <0,10 <0,01 0,63 6,12 

Máx     7,35  56,00 109,21 21,50 6,52 10,00 36,88 0,79 0,29 0,03 1,06 10,51 

Rurar   26,10 57,60 22,19 5,59 17,70 22,90 0,62 0,20 0,14 0,76 7,77 

Min     4,77  21,10 24,68 5,20 4,13 7,80 8,50 0,36 <0,10 0,02 0,49 6,76 

Máx     6,45  30,50 112,95 37,70 7,71 32,50 42,45 0,89 0,30 0,23 1,26 8,35 

RBranco1  25,39 43,57 9,48 6,45 14,03 17,52 0,36 0,15 0,07 0,73 8,07 

Min     6,57  18,36 22,44 6,26 5,84 Zero 8,47 0,29 <0,10 <0,01 0,25 6,28 

Máx     7,46  32,80 94,25 16,60 6,95 23,50 39,66 0,51 0,24 0,13 1,23 9,07 

RCauame  10,41 48,81 15,54 5,78 11,25 18,51 0,31 0,16 0,05 0,87 6,15 

Min     5,66  9,12 21,69 5,72 3,98 3,00 11,76 0,23 <0,10 <0,01 0,59 5,42 

Máx     6,00  12,54 82,28 34,06 6,96 18,00 32,01 0,40 0,23 0,09 1,13 6,52 

RBranco2   24,16 43,76 12,81 6,18 15,80 23,03 0,36 0,18 0,16 0,79 7,84 

Min     5,95  23,90 20,20 6,24 4,78 ZERO 14,38 0,26 <0,1 <0,01 0,31 6,38 

Máx     7,45  28,10 100,23 27,82 6,83 23,00 42,45 0,57 0,28 0,16 1,23 8,65 

RBranco3   41,15 53,86 24,05 5,59 19,20 24,29 0,82 0,18 0,28 0,76 7,59 

Min     5,94  12,51 28,42 5,20 4,34 10,67 12,42 0,28 <0,10 <0,01 0,46 6,30 

Máx     7,35  99,20 100,23 39,26 6,80 29,33 38,27 2,13 0,29 0,40 1,00 8,58 

RMucajai   34,61 69,75 30,62 6,14 30,20 26,07 0,64 0,18 0,13 1,48 8,86 

Min     5,89  31,30 41,89 22,62 5,58 16,00 16,94 0,48 0,10 0,07 0,81 8,21 

Máx     7,32  37,63 124,92 48,88 6,45 45,60 43,14 0,81 0,32 0,22 1,78 9,58 

RJauapery   23,69 72,56 25,29 5,16 24,85 36,76 0,60 0,21 0,12 0,92 6,79 

Min     6,00  18,26 44,88 13,26 4,24 6,60 19,89 0,40 0,11 0,07 0,53 4,61 

Máx     6,95  32,60 112,20 52,78 6,84 39,60 54,08 0,72 0,36 0,21 1,30 8,49 

RAnauá   32,27 97,74 24,61 6,39 27,10 33,39 0,65 0,22 0,16 1,69 8,91 

Min     5,89  27,20 73,30 15,08 6,03 9,20 13,63 0,49 0,11 0,11 1,47 7,77 

Máx     6,86  39,60 145,11 31,46 6,75 43,60 58,45 0,88 0,38 0,29 2,06 9,58 

RAlalau   12,42 68,57 4,94 4,68 4,44 30,99 0,42 0,22 0,03 0,58 6,88 

Min     4,83  11,67 44,13 2.34 3,65 0,40 22,22 0,37 0,14 <0,01 0,49 5,86 

Máx     6,19  13,30 94,25 7,02 5,70 7,33 48,01 0,50 0,34 0,05 0,74 8,72 

RBranco3   23,95 76,30 21,19 6,59 25,15 26,76 0,47 0,33 0,04 0,91 6,91 

Min     5,76  17,44 30,67 4,42 6,40 14,80 11,76 0,34 <0,10 0,01 0,81 5,66 

Máx     6,53  26,20 121,92 37,96 6,78 35,50 41,75 0,59 0,33 0,08 1,01 8,16 
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Tabela 2. Valores médios dos cátions (  Na
+
, K

+
 , Mg

++
 , Ca

++
), ânions (Cl- , SO4

-2
 , HCO3

-
) em 

mg/L e coliformes totais e fecais em NMP/100 ml, observadas nos meses de junho e setembro/2009 

e maio e setembro/2010, nos rios Branco, Tacutu, Uraricoera, Cauamé, Mucajai, Jauapery, Anauá e 

Alalaú.  

  HCO3
- Na+ K+ Mg++ Ca++ Cl- SO4

-2 Col. Total Col- Fecais 

Ritac 23,64 5,10 1,73 1,17 2,43 1,21 0,38 1280,00 353,67 

Rurar 20,13 1,76 1,38 0,70 1,37 0,36 0,20 14362,00 14365,33 

RBr1 18,00 2,87 1,22 0,76 1,55 0,59 0,18 5790,25 11518,00 

RCauame 7,78 1,78 0,29 0,29 0,72 0,55 0,37 1007,50 950,00 

RBr2 15,86 3,02 1,18 0,75 1,51 0,56 0,34 2202,50 1325,00 

RBr3 16,32 3,52 0,87 0,42 1,33 2,54 0,73 7247,50 3437,50 

RMucajai 20,13 3,41 1,46 1,11 2,13 0,81 0,23   

RJauapery 12,81 3,10 1,87 0,44 1,09 1,12 0,23     

RAnauá 16,88 3,58 2,28 0,71 2,32 2,52 0,21     

RAlalau 9,15 1,36 1,07 0,15 0,41 0,72 0,17     

RB3 13,12 1,86 1,31 0,53 1,18 2,08 0,27 2615,00 430,00 

  

4. CONCLUSÕES 

 

A contaminação por coliformes fecais do rio Uraricoera é proveniente do rio Amajari e do rio 

Tacutú é da cidade de Bonfim, pois ambas não possuem tratamento de esgoto e do rio Cauamé das 

casas de bairros que estão à margem direita deste rio. Já a contaminação do rio Branco na estação 2 

em parte, é devido ao esgotamento da elevatória da CAER que estava com a bomba quebrada nos 

meses de coleta e dos dejetos domésticos lançados no Canal Mirandinha e a estação 3 é proveniente 

do igarapé Grande, que recebe efluentes da Estação de Tratamento de Esgoto.  

O maior aporte de nutrientes ocorreu no alto e médio rio Branco, onde estão inseridas as 

cidades e grande parte do sistema agropecuário do Estado de Roraima. 

A qualidade ecológica da água do rio Branco agrava-se a cada dia com a falta de saneamento 

básico e canalização dos igarapés como Mirandinha, Tiririca, Jararaca, Caxangá, Mecejana, 

Pricumã e 15 de novembro, principalmente quando são cobertos, pois funcionam como verdadeiras 

estufas, sendo visíveis massas de bactérias e um odor pútrido na água. 

Poucos são os trabalhos publicados com informações das variáveis físicas, químicas e 

biológicas na bacia do rio Branco, devendo depois de caracterizado ter um monitoramento constante 

para quantificar as diferenças e poder orientar os gestores a minimizar os impactos neste 

ecossistema tão importante para o estado.  
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Mesmo sob forte pressão antrópica como a entrada de esgotos clandestinos, aporte de 

mercúrio dos garimpos clandestinos, defensivos agrícolas, erosão e principalmente dos plantios de 

arroz onde se utiliza Áreas de Preservação Permanente, por serem áreas de várzea, não existe a 

preocupação dos gestores de conhecer bem esta bacia para melhor protegê-la, realizando o 

monitoramento. 
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