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Resumen: A água é um recurso natural de valor inestimável.  O aumento do 

consumo, os níveis de poluição crescentes e a falta de gerenciamento dos recursos 

hídricos contribuem para aumentar a escassez de água em várias partes do mundo. 

O problema é mais grave nos países em desenvolvimento, pela falta de sistemas 

adequados de monitoramento e controle, atingindo muitos rios e lagos próximos aos 

grandes centros urbanos e regiões costeiras. O objetivo do trabalho foi avaliar 

alterações da qualidade da água do estuário do rio Paraíba em consequência do 

despejo de esgoto doméstico numa área de manguezais, em Cabedelo, PB. As 

coletas das amostras de água foram feitas em quatro pontos, sendo um no rio 

Paraíba a montante do lançamento do esgoto (P1), um no rio Tambiá na zona de 

mistura (P2), um no rio Paraíba a jusante da zona de mistura (P3) e um no rio 

Mandacaru dentro da Flona (P4). As coletas foram realizadas em três campanhas, 

compreendo o período de outubro de 2012 a abril de 2013. Os resultados mostram 

que o rio Paraíba encontra-se com um nível de poluição excedido, principalmente 

quando avaliados os parâmetros de cor, oxigênio dissolvido, nitrito e coliformes 

termotolerantes. Espera-se que os resultados subsidiem a tomada de decisões dos 

gestores da FLONA Restinga de Cabedelo frente às ameaças a conservação dos 

ecossistemas estuarinos e contribua para a implementação do seu Plano de Manejo. 
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Abstract: Water is a natural resource of inestimable value. The increase in 

consumption, pollution levels and increasing shortage of water resources 

management contribute to increasing water scarcity in many parts of the world. The 

problem is more severe in developing countries, the lack of adequate monitoring and 

control, reaching many rivers and lakes close to major urban centers and coastal 

regions. The objective was to evaluate changes in water quality of the estuary of the 

Paraíba River as a result of domestic sewage in an area of mangroves in Cabedelo, 

PB. The collected water samples were taken at four points, one in the Paraiba River 

upstream of the release of sewage (P1), one in the river Tambiá in the mixing zone 

(P2), one in the Paraiba River downstream of the mixing zone (P3) and one in the 

river Mandacaru within Flona (P4). Samples were collected in three campaigns, 

understand the period October 2012 to April 2013. The results show that the river 

Paraíba is a pollution level exceeded, especially when evaluated parameters of color, 

dissolved oxygen, nitrite and fecal coliform. It is hoped that the results subsidize the 

decisions of the managers of the National Forest Restinga Cabedelo against any 

threats to conservation of estuarine ecosystems and contribute to the implementation 

of its Management Plan.    
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1. Introdução 

A água é um recurso natural de valor inestimável. Mais que um insumo 

indispensável à produção e um recurso estratégico para o desenvolvimento 

econômico, ela é vital para a manutenção dos ciclos biogeoquímicos, que mantêm 

em equilíbrio os ecossistemas. É, ainda, uma referência cultural e um bem social 

indispensável à adequada qualidade de vida da população. Sua utilização 

indiscriminada causa grandes impactos ambientais aos mananciais. 

 É perceptível o despejo de efluentes domésticos e indústrias com seus 

poluentes orgânicos e inorgânicos; o uso agrícola através de poluentes oriundos da 

drenagem destas áreas como fertilizantes e agrotóxicos, fezes de animais e material 

em suspensão entre outras intervenções negativas que terminam por degradar não 

apenas um manancial, se não todo o corpo de uma bacia hidrográfica. Os números 

apontam um crescimento significativo da população, todavia, os recursos hídricos 

naturais não acompanham este crescimento, e, à medida que aumenta a demanda, 

os ecossistemas se deterioram. Segundo REBOUÇAS (1999), o aumento do 



consumo, níveis de poluição crescentes e falta de gerenciamento dos recursos 

hídricos contribuem para aumentar a escassez de água em várias partes do mundo. 

Essa escassez gera diversos conflitos de uso deste bem, pois um determinado uso 

pode vir a desqualificar o corpo hídrico para um uso mais nobre. 

Uma avaliação do problema de água de uma dada região já não pode 

restringir-se a um simples balanço entre ofertas e potenciais, mas deve abranger 

suas inter-relações geoambientais e sócio culturais, em especial as condições de 

conservação dos recursos naturais em geral, e da água, em particular, de uso e 

ocupação do território, tanto urbano como rural, tentando alcançar e garantir a 

qualidade do desenvolvimento sustentado (REBOUÇAS, 2006). O mesmo autor 

adverte que, o problema é mais grave nos países em desenvolvimento, pela falta de 

sistemas adequados de monitoramento e controle, atingindo muitos rios e lagos 

próximos aos grandes centros urbanos, regiões costeiras e também os aqüíferos 

subterrâneos. Isso significa que, se no futuro padrões de qualidades mais rígidas 

não forem adotadas, algumas fontes de água, em uso hoje, não poderão mais ser 

utilizadas.  

A Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba está inserida nas mesorregiões da 

Borborema, Agreste e Litoral paraibano e estende-se por aproximadamente 380 km 

desde a nascente, na Serra de Jabitacá, município de Monteiro, até a foz, no porto 

de Cabedelo. Seu estuário banha os municípios de João Pessoa, Cabedelo, Santa 

Rita, Bayeux e Lucena, estendendo-se por aproximadamente 22 quilômetros, desde 

a foz, no Porto de Cabedelo, até as proximidades da ponte sobre o rio Sanhauá, em 

João Pessoa. Esta porção estuarina recebe as águas de 08 tributários: pela margem 

esquerda, os Rios Portinho, Tiriri, da Ribeira e da Guia e, pela margem direita, os 

rios Sanhauá, Paroeira, Tambiá e Mandacaru (AESA, 2013). A região do estuário do 

rio Paraíba, onde a Flona Restinga de Cabedelo está inserida, foi indicada pelo 

Ministério do Meio Ambiente (Portaria 9/2007) como uma Área Prioritária para a 

Conservação da Biodiversidade em 9 categorias, tanto para ecossistemas (estuário, 

restinga, banhados e recifes), quanto para grupos zoológicos (elasmobrânquios, 

aves, peixes, bentos e mamíferos) (MMA, 2007). 

A Estação de Tratamento de Esgoto do Baixo Paraíba (ETEPB) foi criada pela 

Companhia de Água e Esgoto da Paraíba (CAGEPA) em outubro de 2000, 

constituída por uma lagoa anaeróbia profunda (8m), desenvolvida a partir de uma 

pedreira (Pedreira n 07) de exploração de calcário, desativada, situada no pólo de 

tratamento de esgotos da Bacia do Rio Paraíba na Grande João Pessoa - PB (7º 10” 



S e 34º 49” W), como parte do Projeto de Tratamento de Efluentes do Sistema de 

Esgotamento Sanitário da Região do Baixo Paraíba (ALVES, 2006). 

ALVES (2006), revelou uma grave deterioração da eficiência do sistema de 

tratamento. Segundo o autor as elevadas cargas efluentes de sólidos em suspensão 

e sedimentáveis representam um sério risco ao equilíbrio ecológico do estuário do 

Rio Paraíba, mesmo considerando que atualmente, o sistema está tratando um 

pouco menos de 40% da vazão de esgotos, prevista para o final do plano. Este 

estudo revelou que o desempenho da lagoa foi inferior ao observado em outra 

pesquisa (ARRUDA, 2003). Assim, é previsível que, mantida a atual configuração e 

os atuais esquemas de operação e manutenção, a tendência futura é de uma 

progressiva degradação ambiental. Como agravante o Plano Diretor de Esgoto 

Sanitário de João Pessoa prevê que 70% do esgoto da capital e a totalidade do 

esgoto dos municípios de Cabedelo e Bayeux (cerca de 1 milhão de pessoas) sejam 

direcionadas para a ETEPB (ALMEIDA, 2010).  As possibilidades de contaminação 

do estuário do rio Paraíba aumentaram em 2011, em função da implementação do 

emissário de esgoto, em um traçado que contorna a Floresta Nacional (FLONA) 

Restinga de Cabedelo junto aos seus limites até a ETEPB localizada no talude 

acima dos manguezais do rio Paraíba e que está situada 1,5 Km a montante da 

FLONA. 

Este trabalho tem como objetivos avaliar as alterações da qualidade da água 

dos rios Paraíba, Tambiá e Mandacaru, através da obtenção e análise de dados 

quantitativos de parâmetros físicos, químicos e bacteriológicos, e subsidiar a 

implementação do Plano de Manejo da FLONA Restinga de Cabedelo.  

  

2. Metodología 

O trabalho foi desenvolvido na região do estuário do Rio Paraíba (7º14’ S / 

34º58’ W e 6º54’ S / 34º47’ W), no entorno da FLONA Restinga de Cabedelo, 

situada numa planície fluviomarinha resultante da combinação de processos de 

acumulação fluvial e marinha, sujeita a inundações periódicas e com vegetação de 

mangue. O clima da região é tropical com estação seca de verão, segundo 

classificação de Köppen, possuindo estação chuvosa compreendida principalmente 

entre os meses de maio a agosto (GRISI & GORLACH-LIRA, 2010) 

As amostragens de água foram realizadas em quatro pontos: P1 (07 05' 11.9" 

S  34 52' 57,4" W), localizado na margem direita do rio Paraíba à montante do rio 

Tambiá; P2 (07 04' 53,8" S  34 52' 20,7" W), situado no rio Tambiá, a 500 m do 



encontro com o rio Paraíba. Este rio recebe os efluentes da ETEPB; P3 (07 04' 03,6" 

S  34 51' 56,0" W) localizado na margem direita do rio Paraíba, 2 Km a jusante do 

encontro Tambiá - Paraíba e a 900 m a montante do encontro dos rios Mandacaru e 

Paraíba; P4 (07 03' 44,1" S  34 51' 26,7" W), situado na margem direita do rio 

Mandacaru, dentro da Flona Restinga de Cabedelo, distante 450 metros da zona de 

confluência entre os rios Mandacaru e o Paraíba, como mostra a Figura 1. 

 

Figura 1 – Mapa com a localização dos pontos de amostragem de água no estuário do rio Paraíba 

(Elaborado por Stevens, P., 2013). 

No período de 08/10/2012 a 22/04/2013, foram realizadas 3 campanhas de 

amostragens de águas nos períodos seco e chuvoso, sendo que em cada ponto de 

coleta foram obtidas quatro amostras: duas na fase de maré vazante e duas na fase 

de maré enchente. Segundo dados da AESA da estação de monitoramento 

CEDRES, localizado em João Pessoa, a média de intensidade de chuva para os 

meses de outubro/2012, janeiro /2013 e abril/2013 são respectivamente: 23,5, 41,7 e 

255,3 mm.  

Os parâmetros físicos e químicos avaliados foram Cor, Turbidez, pH, 

Alcalinidade Total, Acidez Total, Acidez Carbônica, Dureza Total, Dureza de Cálcio, 

Dureza de Magnésio, Oxigênio Dissolvido, Nitrito,  Sulfato, Fosfato. Os parâmetros 

bacteriológicos avaliados foram coliformes totais e termotolerantes. Todos os 

procedimentos de coleta, preservação, preparação e análise dos parâmetros físicos 



químicos e bacteriológicos das amostras foram realizados de acordo com o descrito 

no Standard Methods (APHA, 1998).  

Os resultados obtidos para os parâmetros avaliados foram comparados com os 

Teores Máximos Permitidos (TMP) pela Resolução n° 357/2005 do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, que dispõe sobre a classificação dos 

corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como 

estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes da Resolução n° 

430/2011 do CONAMA.   

Para construção dos modelos de análise de componente principal (PCA), foi 

utilizado o método Full Cross Validation dos dados autoescalonados.  

 

3. Resultados e Discussões 

A Tabela 1 apresenta os resultados dos parâmetros físicos e químicos de 

amostras coletadas em 4 pontos nos rios Paraíba, Tambiá e Mandacaru nas fases 

de maré enchente (ME) e maré vazante (MV), com duas repetições.  

MV MV ME ME MV MV ME ME MV MV ME ME MV MV ME ME

Cor 65,6 60,3 65 58,8 140,1 236,9 369,3 325,5 47,7 31 53,2 54,2 42,2 43,6 60,3 61,6 75

Turbidez 3,15 4,97 5,8 5,8 6,32 10,2 18,93 19,94 1,17 1,87 4,35 4,1 3.92 3,97 4,4 5,8 100

pH 7,36 7,36 7,22 7,43 7,15 7,21 7,1 7,13 7,64 7,63 7,39 7,35 7,49 7,53 7,34 7,3 6,0 a 9,0

Condutividade 492 500 - - 460 342 - - 580 567 - - 559 515 - -

Alcalinidade 154 142 13,8 13,2 158 180 20,3 19,5 132 134 12,6 12,4 140 128 14,6 14,1

Ac. Total 6,1 5,2 2,7 3,4 6 7,5 6,3 4,9 4,1 5 2,7 2,2 5,6 3,5 2 1,9

Ac. Carbônica 6,1 5,2 2,7 3,4 6 7,5 6,3 4,9 4,1 5 2,7 2,2 5,6 3,5 2 1,9

Nitrito 5,5 6 12,7 17,3 6 5,5 7 8 ND* 5,7 7,3 14 5,5 11,7 20,3 18 1

Sulfato 6,63 9,5 ND ND 10 11,75 ND ND 3,75 11 ND ND 0 2 ND ND 250

Fosfato ND 0,9 ND 0,4 ND 1,65 ND 1,74 ND 0,73 ND 0,23 ND 0,48 ND 0,4

TMP

Tabela 1 - Resultados dos parâmetros físicos e químicos de amostras coletadas em 4 pontos nos rios Paraíba, Tambiá e Mandacaru nas fases de maré 

enchente (ME) e maré vazante (MV), com duas repetições.

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3

TMP = Teor Máximo Permitido (Res.CONAMA 357); cor (mg Pt/L); turbidez (UNT), condutividade ( μS/cm); alcalinidade, acidez total, acidez 

carbônica, nitrito, sulfato e fosfato (mg/L); ND = Não Detectado

Ponto 4
Parâmetros

 

Analisando os dados da Tabela 1 podemos observar que os resultados de 

nitrito e cor para o ponto P2 encontram-se acima do permitido pela legislação.  Para 

os pontos P1, P3 e P4 os valores dos parâmetros físicos e químicos analisados 

encontram-se dentro dos padrões estabelecidos pela resolução, exceto parâmetro 

nitrito. 

A Tabela 2 apresenta os resultados dos parâmetros bacteriológicos de 

amostras coletadas em 4 pontos nos rios Paraíba, Tambiá e Mandacaru nas fases 

de maré enchente (ME) e maré vazante (MV), com duas repetições.  



MV ME MV ME MV ME MV ME

NMP = Número Mais Provável

130

Parâmetros

>2400

Tabela 2 - Resultados dos parâmetros bacteriológicos de amostras coletadas em 4 pontos nos rios Paraíba, Tambiá e 

Mandacaru nas fases de maré enchente (ME) e maré vazante (MV), com duas repetições.

540>2400

>2400

>2400

Coliformes 

Termotolerantes 

(NMP)

Coliformes Totais 

(NMP)

>2400

>2400

>2400 >2400 >2400

>2400

Ponto 1

>2400

>2400

Ponto 2 Ponto 4Ponto 3

70 540

 

Analisando os resultados da Tabela 2 verificou-se que a maioria das amostras 

coletadas e analisadas está muito acima do permitido pela Legislação 357/2005 do 

CONAMA. Do ponto de vista bacteriológico, os resultados apresentados revelam 

que a água do rio Paraíba está com alto nível de poluição. Nestas condições o rio 

em estudo apresenta-se em estado de alerta ambiental, o que leva a necessidade 

de uma avaliação quanto a sua classificação e disponibilidade de uso de suas 

águas. 

A Figura 2 mostra o gráfico dos escores e pesos de PC1 x PC2 realizada em 

amostras rotuladas segundo os pontos de coleta. O modelo de PCA revela que PC1, 

PC2 e PC3 explicam 42,0%, 27,0%  e 16,0 %, ou seja 85% da variância total dos 

dados.   

 

Figura 2 Gráfico dos escores e pesos de PC1 x PC2 das amostras rotuladas em função dos 

pontos de coletas. P1(ponto 1), P2(ponto 2), P3 (ponto 3), P4 (ponto 4) e OD (oxigênio 

dissolvido) 

O gráfico da Figura 2 indica que as amostras coletadas do ponto 2 (P2) tendem 

a serem classificadas diferentes das coletadas dos demais pontos. Essa tendência 

foi observada em PC2, visto que a maioria das amostras de P2 possuem escores 



negativos em PC2 enquanto que os demais pontos ou possuem escores positivos ou 

nulos neste componente.  

Os pesos positivos de PC2 tem principalmente a contribuição dos parâmetros 

pH, OD e alcalinidade com valores elevados nos pontos 1, 3 e 4 e os pesos 

negativos neste mesmo componente com contribuição dos parâmetros acidez total, 

cor e turbidez com valores altos no ponto 2. Essa tendência reflete 

significativamente no ponto 2 em sua maior parte aos processos de contaminação 

por matéria orgânica, provavelmente devido a alta carga orgânica proveniente do 

lançamento do efluente do baixo Paraíba. 

A Figura 3 mostra o gráfico dos escores e pesos de PC1 x PC2 realizada em 

amostras rotuladas segundo o período de coleta 

 

Figura 3. Gráfico dos escores PC1 x PC3 em função do período de coleta. Onde, primeira 

coleta (1C), segunda coleta (2C) e terceira coleta (3C). 

Os resultados da Figura 3 (gráfico de PCA dos escores de PC1 x PC3 

rotuladas segundo o período de coleta) mostram que as amostras coletadas 

distribuem-se segundo o período de coleta, da esquerda para direita concordando 

com o período crescente de intensidade pluviométrico, conferindo a não 

similaridades entre si. Este comportamento foi observado em PC1 x PC3, quando 

percebe-se, que as amostras da segunda coleta (em vermelho) com altos valores de 

escores negativos em PC3, encontra-se separadas as da primeira (em azul) e 

terceira (verde) com altos escores positivos neste componente, bem como em PC1 

quando as amostras da primeira coleta apresentam altos escores negativos e as da 

terceira altos escores positivos neste mesmo componente.   
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5. Conclusões 

Os resultados revelaram alterações dos parâmetros nitrito e cor para o ponto 2 

do estuário do rio Paraíba, nos períodos de maré enchendo e vazando em 

decorrência do lançamento direto de esgoto no rio Tambiá.  Para os pontos a 

montante do lançamento do esgoto (Ponto 1) e a jusantes deste lançamento (pontos 

3 e 4) encontram-se dentro dos padrões da resolução exceto parâmetro nitrito.  

  Os valores elevados de coliformes totais e termotolerantes encontrados para 

maioria das amostras analisadas revelam alterações na qualidade da água do rio 

Paraíba e de dois afluentes da sua margem direita em consequência da 

contaminação pelo lançamento de despejos direto de esgotos. Nestas condições o 

rio em estudo apresenta-se em estado de alerta ambiental, o que leva a 

necessidade de uma avaliação quanto a sua classificação e disponibilidade de uso 

de suas águas. 

Os modelos de PCA do conjunto de dados estudadas indicaram que as 

amostras são afetadas pela sazonalidade, isto é devido provavelmente aos períodos 

de baixa, média e alta intensidade de precipitação pluviométrica.   Esses modelos 

foram capazes de perceber alterações da qualidade das águas da margem direita do 

estuário do rio Paraíba, devido ao lançamento de esgoto da ETEPB.   

Espera-se que os resultados subsidiem a tomada de decisões dos gestores da 

unidade de conservação frente às ameaças a conservação dos ecossistemas e 

contribua para o desenvolvimento do Plano de Manejo. 
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