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INTRODUÇÃO 

O enfoque principal dos debates das questões ambientais da Amazônia está associado 

aos recursos naturais com destaque na preservação dos recursos hídricos. No entanto, ao fazer o 

levantamento das pesquisas realizadas sobre esse tema na Bacia Amazônica, constata-se que a maioria dos 

trabalhos concentra-se nas calhas dos rios Solimões, Amazonas e Negro, de modo que, muitas outras 

drenagens, como os lagos ainda poucos estudos são desenvolvidos e conhecidos, uma vez que os mesmos 

são muito importantes não somente como componentes do ecossistema, mas também para o cotidiano do 

homem da região, uma vez que serve como vias de locomoção, fontes de alimento, água para consumo, uso 

doméstico e lazer. No entanto, o crescimento acelerado da população de Coari e a infra - estrutura sanitária 

deficiente pode comprometer a qualidade das águas do lago de Coari, apesar de suas águas seguirem a 

oscilação anual do nível do rio Solimões que podem levar autodepuração.  

Desse modo, a ocupação das margens e o despejo direto, de poluentes orgânicos 

provenientes dos esgotos e o lixo domésticos, embarcaçóes e restaurantes todos contribuem com cargas 

contaminates onde estes lançamentos se intensificaram apartir da década de 80 até o presente. Apesar 

disso, poucos estudos foram realizados para avaliar as características naturais e para suprir a essa lacuna 

decidiu-se pesquiar as características  fisicas e químicas das águas do lago de e os principais focos de 

contaminação. Assim, o presente projeto é de fundamental importância uma vez que os resultados poderão 

contribuir para avaliar a qualidade da água do lago de Coari e orientar na tomada de medidas preventivas e 

correção técnica. 
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 OBJETIVO 

O trabalho teve como objetivo estudar as características físicas, químicas e 

bacteriológicas das águas do Lago de Coari e os principais focos de contaminação. 

 

METODOLOGIA  

Para o conhecimento atual do assunto em pesquisa foi realizado um levantamento 

extensivo em material bibliográfico de pesquisas já realizadas especialmente no estado do Amazonas. Mas, 

a pesquisa concentrou-se no trabalho campo com observações visuais por meio de percorridos de 

reconhecimento no Lago de Coari possibilitou conhecer os focos de contaminação por resíduos sólidos e 

esgoto, as características físicas do lago como velocidade das águas e os pontos de coleta da água para 

análise. 

A primeira coleta foi realizada no mês de agosto de 2009, período da estação de cheia, 

em dois pontos: um na entrada do lago próximo do rio Solimões para analisar a qualidade da água que entra 

e um outro ponto próximo do porto da cidade de Coari para verificar a influência da ocupação humana nas 

águas do lago. Todos os frascos novos e limpos foram previamente lavados, enxaguados várias vezes com a 

própria água a ser amostrada, cheios até a boca, identificados com etiquetas numeradas e em caderneta de 

campo. Para as análises físicas e químicas, a água foi coletada, utilizando-se em frascos de plástico. Foram 

analisados os seguintes parâmetros: o pH e a condutividade elétrica foram medidos em Potenciômetro 

Digital;a transparência por meio do  disco de Secchi,o qual consiste de um prato chato, de certo peso, 

suficiente para afundar, pintado  em 4 partes intercaladas de branco e preto, preso ao centro por um cordão 

ou bastão, com escala; a  amônia, nitrato, cor, cloretos, ferro total e dissolvido por Espectrofotometria 

adaptada ao FIA (Flow Injection Analysis); a alcalinidade (em termos de bicarbonatos) por reação de 

neutralização com ácido sulfúrico, em amostras com pH acima de 4,3. Cálcio, magnésio e por Titulometria; 

sódio e potássio por Fotometria de Chama e turbidez medida com Turbidímetro. O procedimento analítico 

das variáveis físico-químicas foi realizado com base nas técnicas descritas em Apha (1985), Golterman & 

Clymo (1971) e Golterman et al. (1978) e em Costernon & Crowel (1979). Para análise bacteriológica, água 

foi colocada em frasco autoclavável e analisada pelo método sintético por meio da técnica de fermentação 

em tubos múltiplos para o grupo coliforme seguindo Apha (1985). Os resultados são expressos em número 

mais provável (NMP) de indivíduos por 100 ml de água. As amostras foram colocadas em caixa de isopor 

com gelo, e enviadas para o Laboratório de Química Ambiental do INPA, em Manaus. 

Os valores das variáveis físicas, químicas e bacteriológicas analisadas têm como 

referência para avaliar o padrão de potabilidade da água destinada ao consumo humano, a portaria nº 518 de 

25/03/2004 do Ministério da Saúde. De acordo com esta Portaria, os valores para bactérias do grupo 

coliformes fecais, precisam apresentar ausência para cada 100 ml analisado. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Caracterização e localização do Lago de Coari.   

O lago de Coari possui uma área de cerca de 740 km² e nele fica localizado o porto da 

cidade. Possui águas pretas, e segundo Martinelli et al. (1993), estas águas têm pouco sedimento em 

suspensão, e sua cor é resultante do excesso de substâncias coloridas.  Os tipos de resíduos que mais 

predominam no lago de Coari são os lixos domésticos (plástico, metais (latas de tinta, cerveja), descartável, 

roupas, calçados), fezes humanas e de animais de estimação. 

 

Análise dos Parâmetros Físicos e Químicos 

Para a análise da água do lago foram coletadas amostras de água em dois pontos do 

lago: no ponto I, entrada do lago (próximo do rio Solimões e afastado da ocupação humana) e no ponto II (no 

porto), na orla, próximo da ocupação humana. Os resultados das análises físicas e químicas conforme 

mostra na tabela 1 foram: o pH da água do lago, que neste período no ápice cheia, apresentou no  ponto I- 

5,96 e no ponto II- 6,14. Pelos valores obtidos as águas podem ser caracterizadas como ácida. Ressalta-se 

que o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Portaria 518/2004), estabelece limite para o pH, o valor de 6,0 

como requisitos para potabilidade da água; a condutividade elétrica no ponto I foi de 8,77µS/cm e 

15,25µS/cm no ponto II. A transparência no ponto I foi de 3,8 m e no ponto II foi de 3,4m mostrando que a 

água do ponto I é mais transparente. A alcalinidade foi detectada no ponto I com 7,10 mgHCO3/L e no ponto 

II com 7,93 mgHCO3/L. Com relação à dureza, o ponto I foi < 0,02 mg/L, valor este muito baixo e o no ponto 

II apresentou 2,23mg/L. A cor no ponto I foi de 55,35 mgPt/L e no ponto II de 56 mgPt/L. O valor da turbidez 

foi de 0,78 FTU, no ponto I e no ponto II de 1,82 UNT .valores estão abaixo do limite permitido para 

potabilidade de acordo com a Portaria nº 518 de 25/03/04 do Ministério da Saúde que é de 5 UNT.  O sódio é 

geralmente mais abundante que o potássio, mas apresentaram valores quase iguais em ambos os pontos 

onde o sódio no ponto I- 1,61 mg/L e no ponto II- 1,79 mg/L da mesma forma para o potássio apresentando 

no ponto I- 1,75 mg/L e no ponto II-1,81 mg/L. A Portaria n° 518 de 25/03/2004 do Ministério da Saúde que 

estabelece como padrão de aceitação para consumo humano o valor de 200ppm ou mg/L. 

Na tabela 1 (continuação) estão expressos os valores para valor para o íon amônio onde 

no ponto I foi de 0,206mg/L e 0,208 mg/L no ponto II, os valores encontrados encontram-se baixo ao que 

estabelece a Portaria 518/2004 para a potabilidade da água, 1,5 mg/L como limite para este composto 

químico; o teor de cálcio no ponto I foi de <0,02mg/L e no ponto II de 0,32mg/L; o  magnésio apresentou o 

valor de < 0,02mg/L no ponto I e no ponto II de 0,18 mg/L. O resultado do teor de nitrato encontrado no 

ponto I foi de 0,010 mg/L e no ponto II foi de 0,03 mg/L, de acordo  Portaria 518/2004 do Ministério da 
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Saúde indica que os valores de nitrato não podem ser superiores a 10mg./L; o cloreto, no ponto I foi de 1,46 

mg/L e 1,29 mg/L no ponto II, esses valores encontram-se muito abaixo do valor máximo permitido para o 

padrão de aceitação para o consumo humano que é de 250mg/L. As concentrações de ferro total e 

dissolvido nas águas amostradas apresentaram quase os mesmos teores nos pontos coletados, sendo que 

para o ferro total no ponto I foi de 1,018 mg/L e no ponto II de 0,867 mg/L e para o ferro dissolvido 

apresentou no ponto I de 0,169 mg/L e no ponto II foi 0,215 mg/L. De certa forma, apesar de quase de 

ambos terem apresentado valores baixos pode-se dizer que estão dentro do padrão, exceto para consumo 

humano.   O oxigênio dissolvido (OD), no ponto I foi de 4,95 mg/L e no ponto II de 3,92mg/L. A demanda 

química de oxigênio-DQO no ponto foi de 19,31mg/L e no ponto II de 21,3mg/L e a demanda biológica de 

oxigênio-DBO no ponto I foi de 0,25mg/L e no ponto II foi 0,36mg/L mostrando que as águas do ponto II 

estão contaminadas por matéria orgânica. 

 

Tabela 1: Resultado das análises físicas e químicas no período da cheia. (22.08.09). 
 

Pontos 

de coleta 
pH Condutividade Transparência Alcalinidade Dureza Cor Turbidez Na+ K+ 

        µS/cm        (m) mg HCO3/L mg/L mgPt/L UNT    mg/L  mg/L 

Ponto 1 5,6        8,77        3,8       7,10 <0,02 55,35   0,78  1,61 1,75 

Ponto 2 6,14       15,75        3,4       7,93   2,23 56,10   1,72  1,79 1,81 

Portaria 

518/04 
6,0      500   75      5  200 200 

 

 

Tabela1: Resultado da análise físico química no período de cheia. (22/08/09). Continuação. 
 

Pontos 

de 

coleta 

NH4

+ 
NO3 Cl- 

Ca+

+ 

Mg+

+ 

Fe 

Total 

Fe 

Dis. 
SO4 

OD 

(Winkler) 
DBO 

DQ

O 

 mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 
mg/

L 

Ponto 1 0,206 0,010 1,46 <0,02 <0,02 1,018 0,168 1,81 4,95 0,25 
19,

31 

Ponto 2 0,208 0,03 1,29 0,32 0,18 0,867 0,215 1,60 3,92 0,36 
21,

30 

Portaria 

518/04 
1,5 10 250  0,1 0,3  250    

Análise Bacteriológica 
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Como consta na tabela 2, os resultados indicam que a água do lago de Coari possui 

tanto coliformes fecais (termotolerantes), quanto coliformes totais os quais aumentaram em numero 

conforme aumento das águas, ou  seja, pois observa-se que nos dois pontos a presença de coliformes totais 

foi maior que o de coliformes fecais 1.100.000 (número por individuo por 100ml). Foram encontrados para 

coliformes totais no ponto I- 50 NMP e no ponto II- 60 NMP e para coliformes fecais no ponto I- 20 NMP  e 

no ponto II- 30 NMP. 

 
Tabela 2: Resultado da análise Bacteriológica no período de cheia. (22.08.09). 

 

Pontos de Coletas 
Parâmetros e Valores  

 
Portaria 518/ 04 

Coliformes Totais 
NMP 

Coliformes Fecais 
NMP 

Ponto 1 
 

50 
 

20 
Ausentes 

 

Ponto 2 
 

60 
 

30 
Ausentes 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A qualidade da água do lago de Coari tem sido afetada devido ao crescimento 

desordenado de habitantes na cidade de Coari, bem como a presença de barcos, restaurantes, flutuantes e 

casas na orla da cidade, os quais tem vivido em condições sub-humanas, pois  os mesmos têm contribuído 

para a concentração de lixo e esgoto “in natura” que vem ocasionado assim a  degradação dos mananciais, 

onde os resultados das análises mostraram  que as águas mais distantes da ação antrópica (ponto I) 

encontram-se em melhores condições em relação ao ponto II, e do ponto de vista bacteriológico todas as 

águas desta localidade estão comprometidas, sendo que o ponto II apresentou maior índice de 

contaminação.  No entanto, é de suma importância a tomada de providências por parte do poder público de 

forma a conscientizar a população residente da referida área para tais aspectos a partir de medidas 

preventivas de forma individual e coletiva. 
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