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1. INTRODUÇÃO

A rede hidrográfica da ilha de São Luís é constituída por várias microbacias entre elas 
Paciência, Jaguarema, Claro e Pimenta que deságuam nas praias da cidade. A cidade de São Luís 
teve sua população triplicada nos últimos cinquenta anos, mas não houve um acompanhamento da 
infraestrutura básico principalmente no que se refere à rede de água e esgoto. Sabe-se apenas 7,9% 
do esgoto da capital são tratados, os 92% são lançados sem nenhum tratamento “in natura” nos 
principais rios pertencentes às microbacias (Trata Brasil, 2014). 

A poluição bacteriológica das praias de São Luís vem ultimamente sendo noticiário da 
mídia, provocando o afastamento de banhistas locais e o temor dos turistas em utilizar esses 
ambientes como área de lazer e de recreação. Isto tem se traduzido em prejuízo econômico para o 
comércio de bares, restaurantes e hotéis. 

Diversos trabalhos já foram realizados nas praias de São Luís com a relação à contaminação 
bacteriológica. As principais fontes desta contaminação é o transporte realizado pelas microbacias e, 
em alguns pontos, lançamento direto de esgoto por residências e estabelecimentos comerciais.

Quase nenhum trabalho foi feito para identificar e quantificar as principais fontes de 
poluição para as referidas. Este faz parte de um projeto maior e de longa duração com objetivo de 
avaliar a contaminação pelos esgotos domésticos, a drenagem urbana e de resíduos sólidos.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
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Foram coletadas amostras em sub-superfície para as análises químicas de nitrogênio total 

(NT), fósforo total (PT), demanda química e bioquímica de oxigênio (DQO/DBO). Em campo se 

efetuou o cálculo da seção transversal de cada riacho no ponto denominado de “exutório” onde toda 

a drenagem da microbacia flui para o mesmo. Também foram efetuadas medidas de parâmetros 

físico-químicos e da velocidade da corrente.

 Em laboratório foram analisados os teores de nitrogênio e de fósforo totais nas amostras 

sem filtração, segundo o método descrito em Standard Methods 21ª. Edição 2005 e em Aminot et 

Chaussepied, 1983. A amostra líquida foi obtida por filtração em membrana de acetato de celulose 

de 47mm de diâmetro e 0,45µm de porosidade; em seguida analisada para o teor de nitrogênio 

amoniacal total (NAT)  e de fósforo dissolvido.

A descarga  líquida  instantânea  foi  obtida  pela  multiplicação  da  seção  transversal  pela 

velocidade da corrente e do fluxo pela descarga líquida (Qi) multiplicada pelo a concentração de 

cada parâmetro acima referido.

Qi = A . V (m3/s)  ;  F(x) = Qi .[ x ] (kg/d)

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados obtidos são mostrados na Tabela I e nas Figuras 1 a 4. Pode-se observar que os 

maiores valores de fluxo de fósforo inorgânico dissolvido (HP4
2-) foram obtidos para os riachos 1 

(Paciência) e 4 (Pimenta), sendo respectivamente, 29,46 e 10,96kg/dia e os  menores para os riachos 

2 (Jaguarema) e 3 (Claro) com os valores de 1,66 e de 0,33kg/dia. Para o nitrogênio amoniacal total 

(NH4+)  também apresentaram maiores  valores  para  o  riacho 1 (321,4kg/dia)  e  para  o  riacho 4 

(81,4kg/dia);  os valores menores foram também para o riacho 2 (13,4kg/dia) e para o riacho 3 

(6,05kg/dia). Para o nitrogênio total  (NT) e para o fósforo total  (PT) os maiores valores foram 

observados nos riachos 1 e 2 e os menores nos riachos 3 e 4. Existem poucas diferenças entre o 

fluxo de nitrogênio amoniacal e o fluxo de nitrogênio total nos riachos 1 e 4. A maior diferença foi 

observados nos riachos 2 e 3 (Tabela I e Figura 1, 2 e 3).

Os  maiores  valores  de  fluxos  tanto  de  nitrogênio  amoniacal  total  e  fósforo  inorgânico 

dissolvido,  quanto de nitrogênio e de fósforo totais  foram observados nos riachos 1 e  4  e os 

menores nos riachos 2 e 3. Esses fluxos estão relacionados com a concentração de nitrogênio e de 

fósforo bem como os valores da descarga líquida. As descargas entre os diferentes riachos variam 

de 0,3 a 0,5 m3/s. Mas a concentração de nitrogênio e de fósforo são 90% maiores nos riachos 1 e 4 

indicando uma maior contaminação por estes elementos. E o contrário, nos riachos 2 e 3 onde as 

concentrações são menores e, consequentemente, uma condição de pequeno impacto.  Ou seja, os 

riachos 1e 4 estão mais poluídos comparados com os riachos 2 e 3.



Tabela I – Valores de fluxo de amônio e nitrogênio total, fosforo dissolvido e total, DBO e DQO nas 
microbacias da ilha de São Luís-MA. Unidades em kg/dia.

RIACHOS HPO42- NH4 PT NT DBO DQO

1 29,46 321,408 33,696 322,272 541,72 1140,48
2 1,66 13,42 3,88 143,596 134,45 214,272
3 0,33 6,05 14,688 26,87 10,11 58,06
4 10,96 81,39 20,12 93,666 467,8 609,63

        Riachos: 1 – Paciencia; 2 – Jaguarema; 3 – Claro e 4 – Pimenta.

Figura  01:  Fluxo  de  fósforo  dissolvido  e 
amônia total. Microbacias São Luís MA

Figura 02: Fluxo de nitrogênio total e fósforo 
total. Microbacias São Luís MA

Figura 03: Fluxo de nitrogênio total e amônia 
total. Microbacias São Luís MA

Figura  04:  Fluxo  de  DBO  e  DQO. 
Microbacias São Luís MA

Os valores de fluxo de DBO e DQO são mostrados na Figura 4 e variaram, respectivamente, 

de 10 a 541,7 kg/dia e de 58 a 1.140kg/dia (Tabela I). Os menores valores observados para DBO e 

DQO foram para riacho Claro. Isto indica que o mesmo se encontra praticamente nas condições 

naturais.  Embora o esperado fosse para o riacho Jaguarema, uma vez que o mesmo apresentou 

menores concentrações e fluxos de nitrogênio amoniacal e de fósforo inorgânico dissolvido. 

Esses riachos recebem esgotos domésticos “in natura”, águas pluviais da drenagem urbana e 

resíduos sólidos de grande parte da população da cidade de São Luís. As águas durante o período 

chuvoso  se  tornam  cinzentas  avermelhadas  devidas  ao  transporte  de  particulados  oriundos  de 

lixiviação das áreas marginais desprovidas da vegetação ciliar. 

A carga orgânica é transportada para as águas costeiras (praias) no caso das microbacias 2, 3 

e 4 onde têm contribuído para a turbidez e, no caso da microbacia 1 é transportada para a região 

estuarina  do  rio  Paciência;  além  de  contribuir  para  o  aumento  da  turbidez  e  diminuição  da 

concentração do teor de oxigênio dissolvido. O transporte de material para as regiões costeiras e 

estuarinas na ilha de São têm contribuído para a eutrofização dos mesmos. A eutrofização tem sido 

citada em vários ambientes estuarinos devido à elevada carga orgânica recebida (KENNISH, 1996).

4. CONCLUSÕES

As regiões costeiras e estuarinas da ilha de São Luís têm tido uma contaminação crescente 

por esgotos domésticos,  a drenagem urbana e resíduos sólidos.  Os dados apresentados trabalho 

comprovam  esta  afirmação.  A carga  orgânica  dissolvida  e  particulada  têm contribuído  para  a 

eutrofização desses ambientes, parte dos efeitos negativos desta têm sido minimizados pelos efeitos 

da hidrodinâmica da maré (ambiente de macro-maré: amplitude pode ultrapassar sete metros). Além 



do  transporte  de  nitrogênio,  fósforo  e  carbono,  outras  substâncias  tais  como metais  pesados  e 

orgânicos, material particulado e dissolvido têm contribuído para a degradação ambiental na região. 
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