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Palavras-chave:  

CONTEXTO  

A evolução desplanejada de urbanização na África aporta problema de serviços de 

transportes, energia, abastecimento e esgotamento. Este contexto, associado às previsões de 

crescimento da população urbana, torna indispensável o exame dos impactos sobre os recursos 

hídricos, especialmente, da contaminação por meio de novas classes de micro-poluentes.  

O presente artigo apresenta um estudo de evolução histórica dos impactos ambientais 

causados pela urbanização da capital de Camarões Yaoundé sobre o Lago Municipal. O lago de X 

foi construído entorno de 1950, antes da explosão demográfica urbana. Ele se constituía área de 

lazer no bairro de ministérios, de classe media alta local e dos colonos franceses. A bacia  tem, 

principalmente, uso de solo habitacional e não possui atividades industriais. O transporte intenso se 

concentra nas vias de contorno nos topos de bacia.  

Ao longo dos anos,  creciam nas beiras dos córregos habitações populares sem 

planejamento, dos serviços públicos como abastecimento, esgotamento e energia. Esta zona, que 

representa à maior parte da população, os habitantes usam petróleo e madeira como fonte de 

energia,  têm acesso a água potável, usam fossas simples para eliminação de excreta e descarregam 

as águas cinzas diretamente nos córregos urbanos. Os bairros ricos e a zona de ministérios têm 

fossas simples  ou têm esgotamento que termina nos córregos urbanos ou plantas de tratamento não 

funcionais. 

O lago recebe, assim, as águas urbanas equivalente à 30 000 habitantes sem nenhum 

tratamento. A bacia drenada por córrego Mingoa, alimenta o Lago Municipal com uma vazão 

promédia de 140L/s.  

METODOLOGIA 

A evolução histórica da urbanização da bacia foi avaliada por meio de analises de 

concentrações de micro-poluentes nas diversas camadas do sedimento do lago. O período coberto 

por este estudo é compreendido entre 1950 e 2010. Foram analisadas os traçadores clássicos, como 

metais pesados, HAP e PCB, e as famílias de poluentes emergentes alkylphénols (AP), triclosan 

(TCS), e parabenos. Os micro-poluentes orgânicos foram analisados por GC/MS (HAP, PCB, AP), 

e por LC/MSMS (TCS, parabenos) após extração e purificação sobre colunas de sílica e OASIS® 

HLB. Foi desenvolvido um protocolo analítico especifico para os micro-poluentes emergentes TCS 

e parabenos. Os metais pesados foram extraídos por mineralização HNO3/H2O2 e analisados por 

ICP AES. As analises químicas foram completadas por granulométria à laser e datação isotópica. 

Para poder interpretar os resultados, um questionário foi efetuado com quarenta famílias e 

comerciantes.  

RESULTADOS E DISCUSÃO 

Os níveis de concentrações encontrados traduzem a presença das atividades humanas 

poluentes na bacia. Os micro-poluentes podem ser repartido em duas famílias de contaminantes: i) 
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 HAP, os PCB e os elementos metálicos emitidos por fontes difusas como transporte ou combustão 

e ii) AP, TCS e os parabenos emitidos por fontes pontuais como esgotamento sanitário domestico 

   

Para os HAP, observa-se uma modificação de assinaturas, majoritariamente, petroleira nas 

camadas antigas para uma mais recente pyrolytica. As concentrações observadas nos sedimentos de 

superfície (Σ 13 HAP: 0,37 mg/kg) são 100 vezes inferiores aos valores limiares franceses (VNF) 

para os sedimentos (22,8 mg/kg). Entre os metais pesados analisados nas cenouras, somente as 

concentrações de Pb são superiores aos valores limiares. Os efeitos do abandono da gasolina 

chumbada, desde o fim do ano 2005, ainda não são visíveis nos perfis verticais de Pb.  

Os AP são, principalmente, representados por nonylphénols e seu subproduto nonylphenol 

polyethoxylates (NPEO), majoritariamente, utilizados como emulsionantes e surfactantes. Os perfis 

mostram um aumento de uso no tempo. As concentrações nas camadas mais recentes (0,5 mg/kg) se 

aproximam das recomendações guias canadianos de 1,4 mg/kg.  

Os parabenos e o TCS, utilizados como conservadores em produtos de cuidados corporais, 

são emitidos exclusivamente por rejeições domésticas. As duas famílias são classificadas, entre as 

substâncias emergentes, como interpeladoras endocrinais. Entre os seis parabenos analisados, 

somente o Méthylparabène (MeP) foi quantificado. Os teores de MeP no lago Municipal são 

compreendidos entre 50 e 100 μg/kg, contra somente 6,35 μg/kg em sedimentos de rios na Espanha. 

Os parabenos são bem eliminados nas estações de depuração, assim, atualmente, os  altos níveis da 

bacia do Yaoundé poderia ser explicado pela ausência de sistemas de tratamento na cidade. As 

concentrações de triclosan aumentam em direção à superfície, chegando ate 800 μg/kg. Estes teores 

são superiores aos valores guias propostos pelo INERIS (46 μg/kg). As concentrações máximas 

medidas nos sedimentos de estuários da costa Atlântica dos Estados Unidos compreendem entre 

100 e 400 μg/kg.    

O exame dos fluxos indica um nítido aumento de contribuição de micro-poluentes orgânicos 

e de metais nos sedimentos do lago Municipal, seguindo a evolução demográfica. Contudo as 

concentrações máxima ficam à baixo dos níveis encontrado na Europa. 
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