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RESUMO 

 

Com a finalidade de avaliar a qualidade das águas das principais lagoas pertencentes à bacia 

hidrográfica do rio Cocó (Porangabussu, Opaia, Itaperaoba, Maria Vieira, Messejana, 

Sapiranga, Maraponga e o Lago Jacareí). Realizaram-se coletas de água em três seções, no 

período de agosto/2006 e julho/2007, mensalmente. As variáveis temperatura, turbidez, pH, 

CE, DBO5, DQO, OD, SST, SDT, nitrogênio amoniacal total, nitrito, nitrato, fósforo, 

alcalinidade, dureza e CTT foram analisadas. Os dados obtidos foram validados, padronizados 

(Escores Z) e submetidos, ao Programa The Unscrambler versão 7.5, para PCA visando 

reduzir os dados, facilitando na determinação da homogeneidade: entre as lagoas e entre os 

pontos de amostragem de cada lagoa e também avaliar a interferência da sazonalidade na 

qualidade da água dos ecossistemas, facilitando a compreensão. Para a homogeneidade entre 

os ecossistemas apenas a Lagoa de Sapiranga e o Lago Jacareí apresentaram-se heterogêneos 

às demais. Provavelmente devido à influência da maré imposta a Lagoa de Sapiranga e ao 

pequeno aporte hídrico do Lago Jacareí. A homogeneidade das outras lagoas ocorreu em 

função do aporte de matéria orgânica (MO), usos e ocupação de suas áreas de influências e o 

efeito de sazonalidade ser comum a todas. A respeito dos fatores que determinam a qualidade 

da água dos ecossistemas, existe um padrão de poluição por parte dos ecossistemas, sempre 

determinados pelo aporte de (MO), representados pelos esgotos domésticos e poluição difusa. 

Essa degradação é acentuada em dois períodos distintos: nas primeiras chuvas e no período de 

estiagem, confirmando a sazonalidade característica da região Nordeste. Assim, é interessante 

propor que as coletas poderiam ser realizadas semestralmente, ao invés de mensal. Também 

são necessárias medidas que controle o aporte de (MO), principalmente, esgotos domésticos, 

já que a DBO5, DQO, nitrito, nitrogênio amoniacal total e fósforo total comprometeram 

significativamente nos resultados propostos pelas componentes principais. Com relação ao 

IET calculado, observa-se que 100% dos pontos de amostragem das lagoas foram 

classificados como hipereutróficos. Analisando o comportamento das variáveis: DBO5, pH, 

OD e fósforo total com a Res. CONAMA n° 357/05 observa-se que quase na totalidade dos 

casos os parâmetros estiveram fora dos padrões legais. Sendo assim, estes ecossistemas 

precisam está numa perspectiva de melhoria da qualidade, com uma eficiente intervenção do 

poder público para que a comunidade possa usufrui destes ambientes.  

Palavras-Chaves: Lagoas Urbanas. Qualidade de Água. ACP. 
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ABSTRACT 

 

This study was to evaluate the quality water of the main lake ecosystems belonging the 

watershed the river Cocó - CE (Lagoon Porangabussu, Opaia, Itaperaoba, Maria Vieira, 

Sapiranga, Maraponga and Lake Jacareí). Were collected from water in three sections of 

ecosystems, the period of August/2006 and July/2007, monthly. The variable temperature, 

turbidity, pH, conductivity, BOD5, COD, DO, TSS, TDS, total ammonia, nitrite, nitrate, 

phosphorus, alkalinity, hardness and CTT were analyzed. The data were validated, 

standardized (Z scores) and referred to the program The Unscrambler version 7.5, the 

Principal Component Analysis - PCA to reduce the data, facilitating the determination of 

homogeneity: between lagoons and between sampling points in each lagoon. Also evaluate 

the role of seasonality in water quality of ecosystems. The principal component analysis 

(PCA) was satisfactory in the reduction of information from the database, making them easier 

to understand. For the homogeneity between ecosystems only Sapiranga lagoon and Lake 

Jacareí presented as the other heterogeneous. This is possible mainly due to the influence of 

the imposed tidal lagoon Sapiranga and lake Jacareí your little fluid intake. The homogeneity 

is possible according to the input of organic matter, use and occupancy of their areas of 

influence and the effect of seasonality is common to all. Regarding the factors that determine 

the quality of water ecosystems, we can say that there is a pattern of pollution by ecosystems. 

Always determined by the input of organic matter, represented by domestic sewage and 

diffuse pollution. This degradation is enhanced by two distinct periods: the first rains and the 

dry season, determining the power of the seasonality that is characteristic of the Northeast. 

Thus, it is interesting to propose that instead of the collections are made at a monthly 

frequency, could be performed every six months. Also needed are measures to control the 

input of organic matter, mainly domestic sewage, since the parameters BOD5, COD, total 

ammonia and nitrite committed significantly the results offered by the principal components. 

With regard to the EIT calculated, it is noted that 100% of the sampling ponds were classified 

as hypereutrophic. Analyzing the variables: BOD5, pH, DO and total phosphorus with 

CONAMA n ° 357/05 is observed that in almost all cases the parameters were outside the 

legal standards. Thus, the necessity causes these ecosystems are part of a view to improving 

the quality of its waters by an efficient public intervention and presence in the community 

who enjoys these environments. 

Key words: Urban lagoons. Water Quality. PCA 
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1 - INTRODUÇÃO 

A água é considerada como um componente essencial à vida, devendo atender aos 

requisitos de quantidade e qualidade adequadas ao consumo humano, à manutenção da saúde 

dos demais seres vivos, bem como preservar e manter o equilíbrio dos ecossistemas aquático e 

terrestre. 

As funções da água na natureza são numerosas, tanto em relação à matéria 

inanimada quanto em relação à matéria organizada como seres vivos. Ela desempenha papel 

exclusivo na dinâmica da crosta terrestre, determina a natureza e a estrutura da biosfera, e 

rege a composição química e o metabolismo bioquímico dos seres vivos. Essas funções 

repousam nas suas características anômalas de estrutura e de propriedades físicas e químicas, 

além de uma extraordinária capacidade de reciclagem contínua (COSTA, 1991). 

O monitoramento sistemático da qualidade dos ambientes é atribuição legal dos 

órgãos da administração pública responsáveis pela a proteção e pela melhoria da qualidade 

dos recursos naturais, conforme estabelecido pela Política Nacional do Meio Ambiente 

(BRASIL, 1981). 

A necessária visão da gestão integrada dos recursos hídricos impõe a prática dos 

seguintes fundamentos, descritos na Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei Federal n° 

9.433/1997: (i) adoção da bacia hidrográfica como unidade físico-territorial de planejamento e 

controle; (ii) usos múltiplos integrados das águas atmosféricas, superficiais e subterrâneas, 

com prioridade para o abastecimento humano e dessedentação animal; (iii) reconhecimento da 

água como um bem natural, renovável, limitado e dotado de valor econômico e que, portanto, 

seu uso racional deve incluir a preservação de sua qualidade e (iv) gestão descentralizada, 

multidisciplinar e participativa (BRASIL, 1997). 
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Os ecossistemas aquáticos vêm sofrendo uma série de alterações nas suas 

características hidrológicas, com repercussões climáticas e ecológicas, que causam impactos 

tanto à flora quanto à fauna terrestre e aquática. O crescimento populacional e econômico, 

promovido nas suas margens, promove impacto ambiental principalmente pelos dejetos 

lançados de forma inapropriada, portando elevadas taxas de cargas orgânicas e até mesmo 

poluentes tóxicos (BRANCO, 1977). 

A utilização, sempre maior dos recursos hídricos, vem resultando em carência 

quantitativa, agravada pela degradação qualitativa das águas. Com o crescimento da 

população mundial, o desenvolvimento industrial e a intensificação de outras atividades 

humanas, como a agricultura e a pecuária, houve, como conseqüência, maior utilização dos 

corpos de água, passando então o fator qualidade a ser extremamente importante (MOTA, 

1995).  

Mota (1995) também afirma que, além de todos os problemas de disponibilidade, 

a qualidade dessas águas se encontra comprometida por interferências antrópicas, tornando-se 

preocupante, pois, além de reduzir ainda mais a disponibilidade, favorece o surgimento de 

patologias de veiculação hídrica e traz problemas ao bem-estar da população. 

Segundo Tundisi (2003), o gerenciamento integrado de um reservatório deve ter 

como principal objeto de estudo a bacia de drenagem porque a qualidade da água armazenada 

depende das interações entre os sistemas terrestres e aquáticos e a forma de gestão aplicada à 

bacia influi diretamente na qualidade da água. 

Em ecossistemas aquáticos, caracterizados como urbanos, é comum o lançamento 

de esgoto bruto pela população instalada em sua área de influência. A poluição difusa que, 

principalmente, pelas primeiras chuvas carregam pela drenagem de forma mais concentrada 

toda a carga de poluentes dispostos no solo e em águas acumuladas na região próxima, 

promovem esse grande impacto aos ecossistemas. 

Neste contexto, existe uma grande pressão antrópica exercida nos ecossistemas 

aquáticos urbanos, seja pela busca do desenvolvimento econômico ou pela sobrevivência da 

população nas suas áreas de influência. Tal cenário tem acentuado a preocupação de 
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estudiosos e pesquisadores com relação à gestão dos recursos hídricos, com ênfase na 

qualidade desses mananciais. 

Sendo assim, verifica-se a importância do monitoramento ambiental para a 

constatação e comprovação de ações ilegais que afetam esses ecossistemas frágeis pela sua 

localização. 

Deve-se salientar também que a utilização de ferramentas estatísticas no auxílio 

de estudos ambientais, como também em diversas áreas de concentração, para inferências a 

respeito de dados amostrados, pode facilitar assim a compreensão e a tomada de decisão por 

parte dos gestores. 

Considerando a importância das lagoas urbanas para a cidade de Fortaleza-CE, 

como também a grande pressão antrópica a que estão submetidas, este estudo foi realizado 

com a finalidade de analisar o estado atual destes ecossistemas, por meio de estatística 

multivariada, cujas condições ambientais refletem o cenário encontrado nas demais lagoas 

que compõem a malha hídrica estendida por toda a cidade. 

1.1 – Objetivos da Pesquisa 

1.1.1 - Objetivo Geral 

Avaliar a qualidade da água dos principais ecossistemas lacustres da cidade de 

Fortaleza-CE, pertencentes à bacia hidrografia do rio Cocó, utilizando como ferramenta-chave 

para o entendimento, a Análise de Componentes Principais – PCA, comparando com o IET – 

Índice de Estado Trófico e a legislação Resolução Conama 357/05. 

1.1.2 - Objetivos Específicos 

Para atingir o objetivo geral acima serão realizadas as seguintes etapas: 

• Levantar estudos relacionados ao objeto do estudo, fundamentando a utilização 

da Análise de Componentes Principais neste estudo. 
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• Validação do banco de dados obtido pelas coletas mensais realizadas nos 

ecossistemas aquáticos, no período de agosto de 2006 a julho de 2007, para os 

parâmetros físicos, químicos e microbiológicos.  

• Realizar uma análise dos dados amostrados através de métodos de estatística 

multivariada, Análise de Componentes Principais (PCA). 

• Estimar o efeito da sazonalidade nos dados amostrados, em função dos 

parâmetros de qualidade de água dos ecossistemas. 

• Utilizar a Análise de Componentes Principais – PCA para avaliação do 

comportamento dos dados na escala temporal e espacial dos ecossistemas 

estudados. 

• Avaliar o comportamento do Índice de Estado Trófico – IET para os 

ecossistemas. 

• Estabelecer comparações dos principais parâmetros que afetam a qualidade de 

água dos ecossistemas com os padrões da legislação pertinente.  

• Analisar o quadro amostral do estudo e estabelecer recomendações para sua 

melhoria. 
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2 - REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

Com relação ao referencial teórico do trabalho realizado, foi feito um 

levantamento do crescimento da cidade de Fortaleza-CE, abordando a evolução de sua 

população ao longo dos anos. Também são apresentados conceitos legais e jurídicos a respeito 

dos recursos hídricos, são discutidas qualidade da água, seus parâmetros, amostragem e 

importância na caracterização dos ecossistemas estudados. Por fim, a importância da 

estatística multivariada, representada pela Análise de Componentes Principais – PCA, pois a 

pesquisa tem como fundamentação teórica utilizar essa ferramenta estatística no auxílio para 

inferências a respeito da qualidade dos ecossistemas aquáticos avaliando um vasto banco de 

dados, facilitando assim a tomada de decisão e gestão dos recursos por parte dos gestores 

públicos. 

2.1 – A Cidade de Fortaleza / CE e sua Evolução. 

O crescimento desordenado de Fortaleza é citado no livro Roteiro Sentimental de 

Fortaleza. Na década de 1910 e 1920 era uma cidade pacata e pequena. A partir da década de 

1930, o arquiteto Liberal de Castro afirma que a expansão desmedida ocorreu principalmente 

“a partir da seca de 1932, quando muita gente ganha dinheiro com a desgraça alheia”, e 

assim, sem plano de urbanização a cidade de Fortaleza cresce desordenadamente. (PONTE, 

1996) 

Na época, Antonio Girão Barroso afirmou que “Fortaleza não cresceu, Fortaleza 

inchou”. (PONTE, 1996). 

“No início da década de 1950 os fortalezenses se deparam com os 
problemas provocados pela civilização dos automóveis que naquela época 
chegavam a 4 mil veículos. A situação era precária principalmente nas ruas 
principais onde se localizava a maior parte do comércio. Algumas medidas 
são tomadas como o fechamento da  Rua Guilherme Rocha da circulação de 
veículos, ainda assim as medidas não foram suficientes para as necessidades 
da população. A partir do final da década de 1960 foi elaborado o Plano de 
Desenvolvimento da Região Metropolitana de Fortaleza (PLANDIRF) ao 
final da gestão do então Prefeito José Walter. Até essa época é observado 
uma diminuta pressão a respeito dos recursos ambientais”[PONTE, 1996]. 

 

Podemos fazer comparações da evolução urbana da cidade de Fortaleza através de 

mapas temáticos elaborados pela Prefeitura Municipal de Fortaleza – PMF (2006). 

Observamos na Figura 01 as evoluções históricas da Capital Cearense para os séculos XIX, 

XX e XXI. 
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Atualmente, o meio ambiente sofre conseqüências graves devido ao não 

planejamento deste desenvolvimento. A urbanização não planejada é um dos principais 

impactos produzidos no ciclo hidrológico, com inúmeros efeitos diretos e indiretos. Os 

ecossistemas lacustres urbanos acabam tornando-se termômetros da realidade dos impactos 

negativos estabelecidos pelas atividades antrópicas. 

“Essa mesma urbanização tem grandes conseqüências, alterando 
substancialmente a drenagem e produzindo problemas de saúde humana, 
além de impactos como enchentes, deslizamentos e desastres provocados 
pelo desequilíbrio no escoamento das águas.” [TUNDISI, 2003] 

 

As lagoas urbanas de Fortaleza, além de atributos paisagísticos e apassivador da 

temperatura, influenciando nos microclimas da cidade, são fontes de subsistências e práticas 

recreativas e de lazer, principalmente para a população de baixa renda, e o crescimento da 

população pode gerar uma grande demanda perante seus recursos naturais, e trazendo 

conseqüências graves para alguns desses ecossistemas aquáticos.  

 “A magnitude do impacto causado pela urbanização nas comunidades 
aquáticas depende de fatores como o estado do corpo d’água antes do 
lançamento, sua capacidade assimilativa, e ainda, da quantidade e 
distribuição das chuvas, uso do solo na bacia, tipo e quantidade dos 
poluentes arrastados” [ANDREOLLI et al., 2003]. 

Isso só realça a importância de se obter uma organização espacial e cumprimento 

da legislação na ocupação da margem desses ecossistemas, por que a rede de drenagem é o 

tributário principal no aporte de matéria e energia que implica diretamente no seu equilíbrio. 

“Vários estudos na literatura comprovam que a qualidade da água pluvial 
não é melhor que o efluente de um sistema de tratamento secundário de 
esgotos domésticos, e depende de vários fatores: limpeza urbana e sua 
freqüência, intensidade da precipitação e sua distribuição temporal e 
espacial, da época do ano e do tipo de uso da área urbana” [TUCCI, 1995]. 

 

As águas pluviais têm um efeito de lavagem sobre o solo, conduzindo, aos cursos 

de água, impurezas e detritos encontrados em ruas e pavimentos. Os primeiros quinze 

minutos, especialmente são uma série fonte de poluição (BENETTI et al, 1997). 
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Figura 01 – Evolução Urbana da Cidade de Fortaleza Séc. XIX - XX - XXI. Fonte: PMF / SEINF - 
IPLAM (2006) 
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2.2 – A Água e seu Arcabouço Jurídico. 

 A gestão da água no Brasil é rica em elementos jurídicos que regulamentam e legislam 

seu uso e os impactos sofridos por ela. A Constituição Federal de 1988 revolucionou o 

tratamento dado aos recursos ambientais, tratando-o como um bem difuso. Esse novo 

tratamento é,segundo Fiorillo (2007), somatório de dois aspectos – bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida – que se estrutura constitucionalmente o bem 

ambiental. 

Essa foi introduzida pelo artigo 225° da Constituição Federal de 1988, transcrito 

abaixo: 

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial á sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações.” [BRASIL, 1988] 

Essa nova visão dada aos recursos naturais brasileiros, gerando uma participação 

maior tanto do poder público como da sociedade em geral, atribuiu uma maior 

responsabilidade a todos quem compõem a nação na preservação e conservação da natureza e 

de seus atributos. 

É importante também salientar que os impactos sofridos pelos recursos hídricos e sua 

degradação ambiental são ocasionados por uma poluição desenfreada oriundas das atividades 

econômicas e sociais, e um exagerado crescimento populacional, onde essas pessoas se 

abrigam nas margens de corpos hídricos devido à omissão política que rege essa categoria de 

impactos. 

 Com isso, é interessante conhecer o conceito de poluição, que na Política 

Nacional de Meio Ambiente, Lei 6.938/81, traz a seguinte definição: 

“Art. 3° Para os fins previstos nesta lei, entende-se por: 

(...) 

II – Degradação da Qualidade Ambiental, a alteração adversa das 
características do meio ambiente; 

III – Poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades 
que direta ou indiretamente: 

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

b) criem condições adversas ás atividades sociais e econômicas; 

c) afetem  as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 
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d) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 
estabelecidos. “[BRASIL, 1981] 

De acordo com a mesma lei, (BRASIL, 1981), é necessária a definição de poluidor, a 

pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, direta ou indiretamente, responsável 

por atividade causadora de degradação ambiental. 

Também, conforme a Lei de Uso e Ocupação do Solo da Cidade de Fortaleza, Lei n° 

7.987 de 23 de dezembro de 1996, poluição é: 

“A presença, o lançamento e a liberação de toda e qualquer forma de 
matéria ou energia, capaz de tomar ou vir a tomar, as águas, o ar, o solo e o 
subsolo: 

I - impróprios nocivos ou ofensivos à saúde; 

II - inconvenientes ao bem estar público; 

III - danosos à fauna e à flora; 

IV -  prejudiciais à segurança, ao uso e ao gozo da propriedade e, às 
atividades normais da comunidade”. [Lei 7.987/96, PMF] 

 

A Resolução CONAMA n° 357/05, em seu Art. 1° afirma que esta legislação: 

 “Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento 
dos corpos de água superficiais, bem como estabelece as condições e 
padrões de lançamentos de efluentes.” [BRASIL, 2005] 

 

Esta legislação é importante, pois serve de parâmetro de comparação da qualidade das 

águas dos ecossistemas aquáticos, dando ênfase também para os lançamentos de dejetos pelas 

atividades situadas na área de influência destes corpos d’água, que na maioria das vezes estão 

localizados em Área de Preservação Permanente – APP. 

Com relação às Áreas de Preservação Permanentes, as legislações são 

importantíssimas na execução de atividades e no monitoramento dessas regiões de influencias 

dos corpos hídricos. A Lei Federal n° 4.771 de setembro de 1965 dispõe sobre o Código 

Florestal, que no seu Art. 2° traz: 

 

“Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta lei, as 
florestas e demais formas de vegetação natural situadas; 

(...)  
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água naturais ou 
artificiais”[BRASIL, 1965]. 
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Mesmo com todo esse rigor, através desta mesma legislação nas áreas urbanas, o uso 

destas áreas de APP também são observados nos Planos Diretores e Leis de Uso e Ocupação 

do Solo. Para a Lei de Uso e Ocupação do Solo da Cidade de Fortaleza, Lei Municipal n° 

7987 de 23 de dezembro de 1996, as áreas de APP serão de acordo com a lei federal que 

institui o Código Florestal. Sendo que são permitidas as seguintes atividades: 

a) atividades de pesca e aquicultura; 

b) silvicultura, plantio, replantio e manutenção de matas; 

c) floricultura; 

d) cultura de sementes e mudas; 

e) horticultura, cultura de condimentos aromáticos medicinais; 

f) fruticultura; 

g) apicultura. 

h) camping; 

i) parque de vizinhança; 

j) parque de bairro; 

k) parque urbano; 

l) parque metropolitano; 

m) horto Florestal; 

n) aquário. 

 

Para efeito geral, é interessante relatar duas legislações, a Resolução CONAMA n° 

303 de 20 de março de 2002 e a Resolução CONAMA n° 369 de 28 de março de 2006, que 

provocam discórdias entre legisladores e usuários pela abertura a diferentes interpretações 

deixadas nas legislações para o uso da área de APP. A primeira referida dispõe sobre 

parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente, e traz em seu Art. 3°: 

“Constitui Área de Preservação Permanente a área situada: 

(...) 

III – ao redor de lagos e lagoas naturais, em faixas com metragem mínima 
de: 
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a) trinta metros, para os que estejam situados em áreas urbanas 
consolidadas; 

b) cem metros, para as que estejam em áreas rurais, exceto os corpos 
d’água com até vinte hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 
cinqüenta metros. “[BRASIL, 2002] 

Com relação à Resolução CONAMA n° 369 de 28 de março de 2006, esta legislação 

dispõe sobre os casos excepcionais de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto 

ambiental, que possibilita a intervenção ou supressão de vegetação em Áreas de Preservação 

Permanente.  

Com isso, geram-se muitos conflitos entre os órgãos de controle ambiental para 

argumentar os motivos de intervenção ou supressão das APP. 

Finalmente, sabemos da existência de uma vasta legislação ambiental no tocante 

às águas brasileiras, é importante para que haja uma melhor mobilização por parte do poder 

público e da sociedade, em geral, para que cesse a degradação ambiental nos recursos 

hídricos, e que exista uma harmonia entre o uso e conservação deste bem ambiental. 

 

2.3 – Qualidade da Água. 

A propriedade de solvência e a sua capacidade de transportar partículas 

incorporam à água diversas impurezas, as quais definem a sua qualidade, que é determinada 

em função das condições naturais e de uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica (VON 

SPERLING, 2005). 

 A qualidade e a disponibilidade das águas superficiais são alteradas de forma 

rápida, devido aos incessantes impactos provocados ao meio ambiente na bacia hidrográfica e, 

principalmente, aos ecossistemas aquáticos que recebem de maneira direta e indireta toda a 

carga de poluição originária das atividades antrópicas, decorrentes de um desenvolvimento 

sócio-econômico. Segundo Silveira (1997) a bacia hidrográfica é uma área de captação 

natural da água da precipitação que faz convergir os escoamentos pela rede de drenagem, que 

se encarrega de transportá-la, a um único ponto de saída. 

Com isso, a priori, para inibir ou até mesmo coibir essa prática, é necessário 

estabelecer a estruturação de programas de monitoramento da qualidade dessas águas. 

Segundo Von Sperling (2007), essa estruturação é compreendida por: planejamento da 

amostragem, a descrição dos tipos de amostras, a seleção dos pontos de amostragem e os 

aspectos relacionados à coleta das amostras e análises laboratoriais. Para essas etapas da 
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estruturação, dispõe-se de metodologias e normas técnicas, consagradas pela literatura, para 

nortear e fundamentar essas práticas de tal modo que essas atividades aconteçam da melhor 

maneira possível. 

“O conceito de monitoramento da qualidade de água é muito mais amplo do 
que o simples verificar se os padrões legais de qualidade da água estão 
sendo obedecidos ou não. Deve atender à necessidade de se responder o que 
está sendo alterado e por que estas modificações estão ocorrendo” [TUCCI 
et al., 1999] 

 

Os objetivos que justificam a implantação de sistemas de monitoramento da 

qualidade da água podem ser diversos (PARR, 1994 apud TUCCI et al., 1999): 

• Avaliar a qualidade dos corpos de água e a diversidade das concentrações das 

variáveis de interesse ao longo do tempo; 

• Determinar os tipos de ação necessários para a manutenção da qualidade nos 

padrões adequados definidos por lei; 

• Avaliar a efetividade dessas ações; 

O grau de qualidade da água é representado por diversos parâmetros físicos, 

químicos e biológicos que mostram as principais características da água no momento da 

coleta realizada. Também são necessários padrões para esses parâmetros. É aí que surge o 

papel importante dos órgãos reguladores e fiscalizadores que estipulam faixas de 

concentrações ou valores, em legislações e normas, para caracterizar esse grau de poluição ou 

conservação dos corpos hídricos. 

  A Resolução CONAMA n°357, de 17 de março de 2005, dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água e as diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem 

como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes. Essa legislação tem 

como função ordenar o uso dos corpos hídricos levando em conta as necessidades sociais e 

econômicas dos usuários atreladas à manutenção da qualidade do corpo hídrico. Outra 

legislação importante é a Resolução CONAMA n° 274 de 29 de novembro de 2000, que 

através de parâmetros e indicadores biológicos asseguram as condições de balneabilidade dos 

ecossistemas aquáticos. 

Outra forma de monitorar a qualidade da água de ecossistemas aquáticos é 

estabelecer índices. Alguns destes, a literatura já consagrou, sendo normalmente utilizados 

pelos órgãos ambientais, como também, nas universidades e instituições de pesquisas. 
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Os índices de qualidade não são um instrumento de avaliação de atendimento à 

legislação ambiental, mas sim de comunicação para o público das condições dos corpos 

d’água (VON SPERLING, 2007). As ciências ambientais estão ligadas diretamente a 

qualidade saudável da vida humana, então a sociedade precisa de respostas rápidas e 

eficientes de acontecimentos e fatores ambientais. Os índices equacionam totalmente essa 

questão.  

O índice de estado trófico tem a finalidade de avaliar o ecossistema quanto ao 

enriquecimento por nutrientes, principalmente fósforo e nitrogênio, e o seu efeito relacionado 

ao crescimento exagerado de algas, classificando os corpos hídricos em diferentes estágios de 

eutrofização. Segundo LAMPARELLI (2004), e vários autores, como VOLLENWEIDER 

(1968) e WETZEL (1993), já estabeleceram graus de trofia estabelecendo limites de fósforo e 

nitrogênio Assim sendo, é necessária a adaptação ou criação de um índice com em sintonia 

com as características da região semi-árida . Ainda para a mesma autora: 

 “É importante ressaltar que a utilização de um índice simplificado como o 
índice de estado trófico de Carlson (1977) e o estabelecimento de limites 
para as variáveis avaliadas tem a vantagem de poder ser amplamente 
aplicado. Devido a utilização de parâmetros de simples determinação e de 
baixo custo analítico, como clorofila a, fósforo total e dissolvido  e 
transparência, além de ser de mais fácil compreensão do que um índice 
probabilístico. No entanto, para sua aplicação é necessária uma avaliação 
criteriosa de sua composição “[LAMPARELLI, 2005]. 

 

A eutrofização é o fenômeno natural que ocorre em decorrência do aporte 

exagerado de nutrientes pelos corpos hídricos. Este processo pode ocorrer devido a causas 

naturais e neste caso é lento e se desenvolve ao longo de decênios ou séculos (ESTEVES, 

1998). É importante salientar que a eutrofização em corpos d’água não é um exemplo de 

sucessão ecológica, pois, do ponto de vista ecológico, um lago oligotrófico já se encontra em 

estágio de clímax. Ainda segundo Esteves (1998) o fenômeno da eutrofização é definido 

como o aumento da concentração de nutrientes, especialmente fósforo e nitrogênio, nos 

ecossistemas aquáticos, que tem como conseqüência o aumento de suas produtividades. 

Assim, a importância de medir o estágio de eutrofização de um corpo d’água 

urbano está em avaliar os impactos oriundos da sua área de influência, que são acelerados 

pelas atividades antrópicas, e essa medição através dos índices estipulados serão importantes 

na avaliação, discussão e recuperação destes ambientes degradados. 
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2.4 – Análise de Componentes Principais - PCA. 

A análise de componente principal (PCA – do inglês “Principal Component 

Analysis”) tem como objetivo encontrar um meio de reduzir a dimensão da informação 

contida em um número de variáveis originais em um conjunto menor de variáveis estatísticas 

(fatores) com perda mínima de informação (HAIR, 2005). Introduzida por Karl Pearson, em 

1901, a PCA explica a estrutura de variância e covariância de um vetor aleatório, composto de 

p-variáveis aleatórias, através da construção de combinações lineares das variáveis originais, 

chamadas componentes principais e são não correlacionadas entre si (MINGOTI, 2005) 

Segundo Moita Neto (2004) apud Souza (2008), a análise de componentes 

principais consiste em reescrever as variáveis originais em novas variáveis denominadas 

componentes principais, através de uma transformação de coordenadas. 

Algumas técnicas de estatística multivariada vêm sendo empregadas para auxiliar 

na resolução dos problemas de poluição dos ecossistemas aquáticos. Zimmermann et al 

(2008) avaliaram o impacto ambiental causado pelas atividades urbanas e industriais sobre a 

qualidade das águas do rio Tibagi e demonstraram a facilidade com que a PCA permite extrair 

informações relevantes, a partir  de um volumoso conjunto de dados, com discriminação de 

amostras  em  função  do  período  sazonal  e  influenciado  pela  precipitação mensal, assim 

como pelos parâmetros que impactam o corpo hídrico na região de Ponta Grossa.  

Paulino et al (2007) afirmam que Análise de Componentes Principais – PCA 

agrupou em quatro os fatores mais importantes para a explicação da qualidade das águas 

superficiais na bacia hidrográfica do Baixo Acaraú. 

Bengraine et al. (2003) utilizou a análise da componentes principais, no aquífero 

Passaic, norte do Estado de Nova Jersey (EUA), com o intuito de extrair os fatores associados 

com a variabilidade hidroquímica e obter as mudanças espaciais e temporais na qualidade de 

água.  

Parinet et al. (2004) extraíram duas componentes principais no sistema de lagos 

da cidade de Yamoussoukro. A primeira componente principal estava ligada ao potencial 

trófico; e a segunda, ao nível trófico. Além disso, mostraram que era possível reduzir o 

número de parâmetros a apenas quatro variáveis sendo mais fáceis de quantificar no 

gerenciamento de recursos hídricos.  
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Oliveira e Becker (2006), ao caracterizarem limnologicamente a Lagoa do Sal, em 

Beberibe-Ce, afirmam que a PCA auxiliou na determinação da sazonalidade nos períodos de 

estiagem e chuvoso. 

Sales et. al (2009) ao inferir sobre a qualidade das águas da Lagoa de Messejana 

utilizando ferramentas de análise multivariada (análise de componentes principais – PCA e 

correlação linear de Pearson) para auxiliar na interpretação dos resultados físicos, químicos e 

microbiológicos, mostrou a facilidade com que as análises multivariadas possibilitam obter 

informações importantes e norteadoras, a partir de um extenso banco de dados. 

Friese et al (2010) estudando a influência antrópica na degradação de uma lagoa 

urbana (Lagoa da Pampulha, Belo Horizonte - MG)  utilizou como ferramenta a análise 

estatística multivariada (PCA) para suporte na avaliação no comportamento dos metais 

pesados no ecossistema ao longo do sedimento, analisando suas origens: antropogênicas ou 

geológicas. 

Wu et al. (2010) analisando a qualidade das águas costeiras no Mar da China 

Meridional, com auxílio dos métodos de análise estatística (Análises de Componentes 

Principais, Análises de Agrupamento) avaliou o estado trófico da qualidade da água para 12 

estações de monitoramento em Daya Bay, em 2003, determinando características espaciais e 

temporais para os graus de trofia. 

Adolf et al. (2006) com o objetivo de descrever as variabilidades regionais, 

sazonais e inter-anuais da dinâmica ambiental do fitoplâncton, com a respectiva produtividade 

primária, utilizou Análise de Componentes Principais como ferramenta de compressão dos 

dados e obter de uma forma mais fácil informações do comportamento da dinâmica do 

fitoplâncton. 

Primpas et al. (2010) sabendo que o processo de eutrofização é frequentemente 

afetada pela inter-relação concentrações de nutrientes (causa) e a variação da biomassa de 

fitoplâncton e diversidades (consequência), aplicou a estatística multivariada através da 

Análise de Componentes Principais (PCA) para as concentrações das variáveis: nitrato, 

nitrito, nitrogênio amoniacal, fosfato e clorofila, das águas costeiras do Mar Egeu, 

Mediterrâneo Oriental e determinaram a primeira componente como sendo um índice do grau 

de eutrofização por meio desse conjunto de dados independentes. 
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3 – CARACTERIZAÇÕES DA ÁREA DE ESTUDO 

O Estado do Ceará apresenta uma população de aproximadamente 8.185.286 

habitantes. Sua Capital Fortaleza é a quinta capital do Brasil em termos populacionais, com 

aproximadamente 2.431.415 habitantes, conforme o último censo da população recenseada e 

estimada do IBGE (2007). Sendo uma capital que vem crescendo muito nos últimos anos, é 

esperado, infelizmente, que seus recursos naturais sofram cada vez mais pressões ambientais.  

A bacia hidrográfica do Rio Cocó – CE, localizada na porção nordeste do estado e 

pertencente às bacias metropolitanas, mostrada na Figura 02, drena uma área total de 

aproximadamente 517 km², que representa em torno de 63,5% do total da distribuição 

territorial do município de Fortaleza (VIANA, 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02 – Bacia Hidrográfica do Rio Cocó – CE. Fonte: PMF/SEMAM (2003). 

Essa bacia é o principal recurso hídrico de Fortaleza e o elemento macrodrenante 

da sub-bacia foi denominado de B-2. O rio Cocó nasce na Serra de Pacatuba, tendo um 

percurso de aproximadamente 45,6 Km, dos quais 25 Km estão distribuídos na capital 

cearense. Possui 29 afluentes na margem direita e 16 na esquerda, além de 15 açudes e 36 
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ecossistemas lacustres. O rio é influenciado pelas marés até cerca de 13,0 km de sua foz. 

(PMF/SEMAM, 2003). 

A Figura 03 mostra o posicionamento dos principais ecossistemas aquáticos na 

zona urbana de Fortaleza, sendo que as lagoas pertencentes a esta pesquisa estão distribuídas 

ao longo da bacia hidrográfica do Rio Cocó-CE e são: Lagoa de Porangabussu (Po), do Opaia 

(Op), de Itaperaoba (It), Maria Vieira (Mv), de Messejana (Me), da Sapiranga (Sa), de 

Maraponga (Ma) e o Lago Jacareí (Ja). As lagoas do Mondubim e da Parangaba são 

pertencentes a bacia hidrográfica do Rio Maranguapinho e não foram estudadas. 

 

Figura 03 – Lagoas em estudo pertencentes à bacia hidrográfica do Rio Cocó -CE. Fonte: 
PMF/SEMAM (2003). 

Estas lagoas são representativas em volume e extensão de lâmina d’água 

conforme é mostrado no Quadro 01, que mostra suas localizações por secretarias regionais, os 

respectivos bairros e os aspectos de morfometria de cada lagoa abordada neste estudo. 

Possuem também significativas atividades sócio-econômicas nas suas áreas de influência que 
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acarretam vários tipos de consequências negativas impactantes às suas bacias de drenagem, 

gerando sérios problemas na qualidade e quantidade da água destes recursos hídricos.  

 

Quadro 01 – Posição geográfica e características morfométricas das lagoas em estudo.  

Localização Espelho 
D’água Profundidade (m) Ecossistemas 

Aquáticos 
S E R Bairro 1(ha.) 2 (m2) 

Perímetro 
(m) 

Méd Máx Mín 

Vol.m³ 

Lagoa da 
Sapiranga VI Sapiranga 42,3 4.230      4.419 1,00 - - 241.900 

Lagoa de 
Messejana VI Messejana 33,7 3.370      2.607 2,86 4,88 0,62 865.785 

Lagoa de 
Porangabussu III Rodolfo 

Teófilo 9,85 985      1465 1,84 4,21 0,37 155.170 

Lagoa do 
Opaia IV Vila União 11,0 1.100      1455 1,90 3,10 0,37 209.630 

Lagoa da 
Maraponga V Maraponga 10,7 1.070      1769 1,74 3,90 0,38 134.050 

Lagoa 
Itaperaoba IV Serrinha - -         - 1,50 - - - 

Lagoa da 
Maria Vieira VI Cajazeiras 2,99 -       774 1,00 - - 29.922 

Lago Jacareí VI Cidade dos 
Funcionários 1,51 -       544 1,20 - - 18.131 

FONTE: Adaptado do Relatório do Mapeamento Batimétrico (UFC/SEMAM, 2007). 

Espelho d'água: 1= Contorno da lagoa na ortofotocarta em AutoCAD (ha.)   

2= Área potencial para aqüicultura (1% do total)  

O clima de Fortaleza caracteriza-se como “tropical chuvoso”. Os ventos predominam 

nas direções sudeste e nordeste, com velocidade média anual de 3,8 m/s, tendo intensidade 

maior no mês de setembro, quando podem chegar a 5,5 m/s. A temperatura média anual do 

município é de 26,6 °C, com máximas de 31 °C e mínimas de 22,5 °C, o que corresponde a 

uma amplitude anual aproximada de 8°C (PMF/SEMAM, 2003). 

Com relação às características do regime pluviométrico na cidade de Fortaleza existem 

duas estações distintas: a estação chuvosa e a estação seca. A estação de chuva concentra-se 
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no primeiro semestre do ano (janeiro a junho) e subdivide-se em pré-estação chuvosa 

(janeiro), estação chuvosa (fevereiro a maio) e pós-estação chuvosa (junho) (CEARÁ, 2008).  

Médias do Regime Pluviométrico (mm) - Posto Funceme / AGO 2006 - JUL 2007
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Figura 04 – Médias do regime pluviométrico (Ago 2006 – Jul 2007) para o Posto FUNCEME 

/Fortaleza - CE. 

 

Médias dos Dados Pluviométicos (mm) Posto Funceme - Série Histórica 1974 / 2007
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Figura 05 – Média da série histórica (1974 – 2007) dos dados pluviométricos para o Posto 
FUNCEME /Fortaleza - CE. 

As Figuras 04 e 05 mostram, respectivamente, esse comportamento sazonal das 

precipitações para o período de realização das coletas na pesquisa (Agosto 2006 a Julho 2007) 

e o comportamento das precipitações de uma série histórica de 33 anos (1974 – 2007), dados 

de precipitação coletados no site da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos 

– FUNCEME. Observa-se um maior volume de chuvas nos primeiros meses do ano 
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caracterizando o que se chama de quadra chuvosa na capital e no estado como todo, sendo que 

o principal sistema causador dessas chuvas é zona de convergência intertropical - ZCIT. O 

segundo semestre existe pequenas ocorrências de chuvas, alguns casos isolados, por isso que 

se dá o nome de estação seca. 

O município de Fortaleza apresenta conformação topográfica constituída 

predominantemente de planícies, altitude média de 26m considerando o nível zero a partir do 

mar. As áreas não planas, as dunas, estão situadas principalmente a leste do município, nas 

Praias do Futuro, Sabiaguaba e na Barra do Ceará, com declividade variando de 20 a 70% 

(PMF/SEMAM, 2003). 
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4 – MATERIAIS E MÉTODOS 

Para os experimentos foram realizadas, em campo, coletas de amostras de água 

em três seções de amostragem das lagoas, conforme Tabela 01, e, posteriormente, levadas ao 

laboratório para as análises de determinação de variáveis físicas, químicas e microbiológicas. 

De posse dos resultados das análises, estabeleceu-se uma validação dos dados e um estudo 

estatístico que auxiliou nas inferências sobre os dados. 

Tabela 01 – Coordenadas UTM e geográficas dos pontos de amostragem nos sistemas 
lacustres pesquisados. 

COORDENADAS LAGOA PONTO DE AMOSTRAGEM 
UTM GEOGRÁFICAS 

Ponto 1 - Entrada Tributário Principal 0549729/95 86216 3°44’610’’/38°33’127’’ 

Ponto 2  – Centro 0549965/9586094 3°44’673’’/38°33’002’’ Porangabussu (Po) 
Ponto 3 – Sangradouro 0550237/9586158 3°44’639’’/38°32’856’’ 

Ponto1 - Entrada Tributário Principal 0552037/9583028 3°46’337’’/38°31’882’’ 

Ponto2 - Centro 0552137/9583208 3°46’237’’/38°31’820’’ Opaia (Op) 
Ponto3 - Sangradouro 0552314/9583394 3°46’163’’/38°31’731’’ 

Ponto1 - Entrada Tributário Principal 0547621/9581062 3°47’406’’/38°05’267’’ 

Ponto2  - Centro 0547840/9581170 3°47’347’’/38°34’180’’ Maraponga (Ma) 
Ponto3 - Sangradouro 0548098/9581346 3°47’252’’/38°34’012’’ 

Ponto1 - Entrada Tributário Principal 0549737/9581788 3°47’010’’/38°33’120’’ 

Ponto2 - Centro 0549789/9581830 3°46’981’’/38°33’090’’ Itaperaoba (It) 
Ponto3 - Sangradouro 0549864/9581860 3°46’971’’/38°33’052’’ 

Ponto1 - Entrada Tributário Principal 0554537/9579492 3°48’255’’/38°30’529’’ 

Ponto2  - Centro 0554555/9579610 3°48’187’’/38°30’526’’ Maria Vieira (Mv) 
Ponto3 - Sangradouro 0554566/9579700 3°48’142’’38°30’510’’ 

Ponto1 - Entrada Lagoa Seca 0555909/9577202 3°49’490’’/38°29’780’’ 

Ponto2 - Centro 0555930/9576940 3°49’630’’/38°29’977’’ Messejana (Me) 
Ponto3 - Entrada Riacho Canaã 0555841/9576520 3°49’860’’/38°29’820’’ 

Ponto1- Entrada Tributário Principal 5603510/9579850 3°48’058’’/38°27’387’’ 

Ponto2 - Centro 5595870/9579576 3°48’209’’/38°27’800’’ Sapiranga (Sa) 
Ponto3 - Sangradouro 5600030/9580146 3°47’089’’/38°27’576’’ 

Ponto1 – Entrada Tributário Principal 0556520/9579984 3°47’988’’/38°29’458’’ 

Ponto2 – Centro 0556563/9579890 3°49’038’’/38°29’434’’ Lago Jacareí (Ja) 
Ponto3 - Sangradouro 0556632/9579848 3°48’060’’/38°29’398’’ 
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4.1 - Pontos de Amostragem 

Foram selecionados três pontos de coleta na bacia hidráulica de todas as lagoas 

presentes na pesquisa, conforme a Tabela 02,  buscando sempre analisar a questão entrada do 

principal tributário, centro representativo do ecossistema e seu sangradouro ou enxutório.  
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Tabela 02 – Plano de Amostragem e seus respectivos meses de coletas. 

3Sa123Me123Ja123Ma123Mv123It123Op123Po12

2Sa122Me122Ja122Ma122Mv122It122Op122Po12 Julho

1Sa121Me121Ja121Ma121Mv121It121Op121Po12

3Sa113Me113Ja113Ma113Mv113It113Op113Po11

2Sa112Me112Ja112Ma112Mv112It112Op112Po11 Junho

1Sa111Me111Ja111Ma111Mv111It111Op111Po11

3Sa103Me103Ja103Ma103Mv103It103Op103Po10

2Sa102Me102Ja102Ma102Mv102It102Op102Po10 Maio

1Sa101Me101Ja101Ma101Mv101It101Op101Po10

3Sa93Me93Ja93Ma93Mv93It93Op93Po9

2Sa92Me92Ja92Ma92Mv92It92Op92Po9 Abril

1Sa91Me91Ja91Ma91Mv91It91Op91Po9

3Sa83Me83Ja83Ma83Mv83It83Op83Po8

2Sa82Me82Ja82Ma82Mv82It82Op82Po8 Março

1Sa81Me81Ja81Ma81Mv81It81Op81Po8

3Sa73Me73Ja73Ma73Mv73It73Op73Po7

2Sa72Me72Ja72Ma72Mv72It72Op72Po7 Fevereiro

1Sa71Me71Ja71Ma71Mv71It71Op71Po7

3Sa63Me63Ja63Ma63Mv63It63Op63Po6

2Sa62Me62Ja62Ma62Mv62It62Op62Po6 Janeiro

1Sa61Me61Ja61Ma61Mv61It61Op61Po6

3Sa53Me53Ja53Ma53Mv53It53Op53Po5

2Sa52Me52Ja52Ma52Mv52It52Op52Po5 Dezembro

1Sa51Me51Ja51Ma51Mv51It51Op51Po5

3Sa43Me43Ja43Ma43Mv43It43Op43Po4

2Sa42Me42Ja42Ma42Mv42It42Op42Po4 Novembro

1Sa41Me41Ja41Ma41Mv41It41Op41Po4

3Sa33Me33Ja33Ma33Mv33It33Op33Po3

2Sa32Me32Ja32Ma32Mv32It32Op32Po3 Outubro

1Sa31Me31Ja31Ma31Mv31It31Op31Po3

3Sa23Me23Ja23Ma23Mv23It23Op23Po2

2Sa22Me22Ja22Ma22Mv22It22Op22Po2 Setembro

1Sa21Me21Ja21Ma21Mv21It21Op21Po2

3Sa13Me13Ja13Ma13Mv13It13Op13Po1

2Sa12Me12Ja12Ma12Mv12It12Op12Po1 Agosto

1Sa11Me11Ja11Ma11Mv11It11Op11Po1

3Sa123Me123Ja123Ma123Mv123It123Op123Po12

2Sa122Me122Ja122Ma122Mv122It122Op122Po12 Julho

1Sa121Me121Ja121Ma121Mv121It121Op121Po12

3Sa113Me113Ja113Ma113Mv113It113Op113Po11

2Sa112Me112Ja112Ma112Mv112It112Op112Po11 Junho

1Sa111Me111Ja111Ma111Mv111It111Op111Po11

3Sa103Me103Ja103Ma103Mv103It103Op103Po10

2Sa102Me102Ja102Ma102Mv102It102Op102Po10 Maio

1Sa101Me101Ja101Ma101Mv101It101Op101Po10

3Sa93Me93Ja93Ma93Mv93It93Op93Po9

2Sa92Me92Ja92Ma92Mv92It92Op92Po9 Abril

1Sa91Me91Ja91Ma91Mv91It91Op91Po9

3Sa83Me83Ja83Ma83Mv83It83Op83Po8

2Sa82Me82Ja82Ma82Mv82It82Op82Po8 Março

1Sa81Me81Ja81Ma81Mv81It81Op81Po8

3Sa73Me73Ja73Ma73Mv73It73Op73Po7

2Sa72Me72Ja72Ma72Mv72It72Op72Po7 Fevereiro

1Sa71Me71Ja71Ma71Mv71It71Op71Po7

3Sa63Me63Ja63Ma63Mv63It63Op63Po6

2Sa62Me62Ja62Ma62Mv62It62Op62Po6 Janeiro

1Sa61Me61Ja61Ma61Mv61It61Op61Po6

3Sa53Me53Ja53Ma53Mv53It53Op53Po5

2Sa52Me52Ja52Ma52Mv52It52Op52Po5 Dezembro

1Sa51Me51Ja51Ma51Mv51It51Op51Po5

3Sa43Me43Ja43Ma43Mv43It43Op43Po4

2Sa42Me42Ja42Ma42Mv42It42Op42Po4 Novembro

1Sa41Me41Ja41Ma41Mv41It41Op41Po4

3Sa33Me33Ja33Ma33Mv33It33Op33Po3

2Sa32Me32Ja32Ma32Mv32It32Op32Po3 Outubro

1Sa31Me31Ja31Ma31Mv31It31Op31Po3

3Sa23Me23Ja23Ma23Mv23It23Op23Po2

2Sa22Me22Ja22Ma22Mv22It22Op22Po2 Setembro

1Sa21Me21Ja21Ma21Mv21It21Op21Po2

3Sa13Me13Ja13Ma13Mv13It13Op13Po1

2Sa12Me12Ja12Ma12Mv12It12Op12Po1 Agosto

1Sa11Me11Ja11Ma11Mv11It11Op11Po1

 

As amostragens obedeceram à seqüência mensal de coletas para avaliar a 

contribuição da sazonalidade na qualidade de água dos ecossistemas. 

1 Po 1Ponto de Coleta Mês de Coleta
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 Todos os pontos tiveram profundidade de lamina d’água mínima de 1,0m. As 

coletas de águas superficiais foram realizadas durante um ano, no período entre agosto de 

2006 e julho de 2007, e as analises realizadas com frequência mensal. 

4.2 - Amostragem 

Para a coleta das amostras foram utilizados frascos especiais para cada parâmetro 

analisado, frascos de polietileno e vidro, previamente tratados. Coletaram-se amostras de 

superfície, na profundidade entre 30 a 50 cm, como mostrado na Figura 06.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06 – Esquema gráfico dos pontos de amostragem na lagoa.  

 

As variáveis Temperatura e Transparência foram mensuradas in loco. As amostras 

foram acondicionadas em caixas isotérmicas (temperatura entre 4° e 10°C) e encaminhadas ao 

Laboratório Integrado de Águas de Mananciais e Residuárias (LIAMAR/IFCE) para 

processamento imediato ou adequada preservação conforme metodologias. 

4.3 - Parâmetros Analisados 

As metodologias analíticas e técnicas de preservação das amostras seguiram, de 

um modo geral, as diretrizes estabelecidas no APHA et al (1998), com exceção do nitrato (N-

NO3), cuja metodologia seguiu Rodier (1975) - espectrofotométrico – salicilato de sódio e 

clorofila “a”que seguiu Jones (1979) - Espectrofotométrico – Extração a quente com Metanol. 

A temperatura (Temp) foi medida com auxilio de um termômetro com filamento 

de mercúrio 0° - 60°. A transparência de Secchi foi visualizada através do disco de Secchi. O 

pH foi determinado de forma potenciométrica, turbidez (Tb) pelo método turbidimétrico e 

Ecossistema Aquático 

profundidade de 
amostragem –  30 e 50cm profundidade mínima do 

ponto: ≥ 1m 
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condutividade elétrica (CE) pelo método condutivimétrico. A cor verdadeira seguiu o método 

colorimétrico.  

Os sólidos totais (ST) foram analisados por secagem a 103°C – 105°C, e suas 

frações (STF, STV) foram obtidas após ignição a 500-550°C. Os sólidos suspensos totais 

(SST) foram estabelecidos com filtração à vácuo em membrana de fibra de vidro 0,45µm de 

porosidade – secagem a 103°C – 105°C, com suas frações (SSF, SSV) obtidas após ignição a 

500-550°C. Já os sólidos dissolvidos totais (SDT) foram determinados seguindo metodologia 

de filtração à vácuo em membrana de fibra de vidro 0,45 µm de porosidade e posterior 

secagem a 103°C – 105°C. Os óleos e graxas (O&G) foram determinados pelo método 

gravimétrico por extração em sohxlet com hexano. 

 A alcalinidade total (AT) foi estabelecida pelo método titulométrico/ 

potenciométrico. A dureza (DT) foi conforme método titulométrico com EDTA. Já o oxigênio 

dissolvido (OD) foi determinado pelo método de Winkler, azida modificada seguido de 

iodometria. A demanda bioquímica de oxigênio (DBO5) seguiu os frascos padrões com 

iodometria e a demanda química de oxigênio (DQO) seguiu o método espectrofotométrico 

com digestão em tubos fechados. 

O nitrogênio amoniacal total (N-NH3) seguiu o método espectrofotométrico com 

destilação em macro-kjeldahl seguida de nesslerização direta, já o nitrito (N-NO2) com o 

método espectrofotométrico por diazotação da sulfanilamida – NED. O fósforo total (PT) e o 

ortofosfato solúvel (OPS) foram segundo o método espectrofotométrico com ácido ascórbico. 

Para analisar sulfato e sulfeto as metodologias utilizadas foram, respectivamente, os métodos 

turbidimétrico e iodométrico. 

A colimetria (CTT e Ec) seguiu a metodologia dos tubos múltiplos com meio A1. 

4.4 – Índice de Estado Trófico - IET. 

Como forma de avaliar a produtividade primária dos ecossistemas, por um índice, 

foi utilizado o índice de estado trófico – IET de CARLSON (1977) modificado por 

LAMPARELLI (2004), com a finalidade de classificar as lagoas em diferentes graus de trofia 

cada ecossistema. 

Para o cálculo do IET, conforme LAMPARELLI (2004): 

IET (CL) = 10 x (6-((0,92-0,34 x (ln CL))/ln 2))                                            Eq. 01 

IET (PT) = 10 x (6-(1,77-0,42 x (ln PT)/ln 2))                                               Eq. 02 
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Onde: 

PT: concentração de fósforo total medida à superfície da água, em µg.L-1; 

CL: concentração de clorofila a medida à superfície da água, em µg.L-1; 

IET = [IET (PT) + IET (CL)] / 2                                                                     Eq. 03  

 

Assim, para cada ponto, foi utilizada a concentração obtida de fósforo total e 

clorofila a para cálculo do IET(CL) e IET(PT), conforme Equações 01 e 02. Sendo o IET final 

resultante da média aritmética simples dos índices anuais relativos ao fósforo total e a 

clorofila “a”, de acordo com a Equação 03.  As inferências sobre o grau de trofia será 

realizado de acordo com o IET determinado e comparado com o Quadro 02 abaixo. 

Quadro 02 – Estado Trófico dos reservatórios (Índice de Carlson Modificado).  

Categoria 
 Estado Trófico  Ponderação P-total – P 

(mg.m-3)  
Clorofila a 

(mg.m-3) 
Ultraoligotrófico IET ≤ 47 P ≤ 8 CL ≤ 1,17 

Oligotrófico 47 < IET ≤ 52 8 < P ≤ 19 1,17 < CL ≤ 3,24 
Mesotrófico 52 < IET ≤ 59 19 < P ≤ 52 3,24 < CL ≤ 11,03 

Eutrófico 59 < IET ≤ 63 52 < P ≤ 120 11,03 < CL ≤ 30,55 
Supereutrófico 63 < IET ≤ 67 120 < P ≤ 233 30,55 < CL ≤ 69,05 
Hipereutrófico IET> 67 233 < P 69,05 < CL 

FONTE: LAMPARELLI (2004). 

4.5 – Análises estatísticas dos dados. 

Em virtude da extensa variedade de dados, e com a finalidade de determinar a 

homogeneidade dos mesmos entre todas as lagoas e entre os pontos de amostragem de cada 

lagoa, como também a contribuição da sazonalidade na qualidade da água dos ecossistemas 

estudados, as inferências foram determinadas com o auxílio do programa The Unscrambler 

versão 7.5, para análise de PCA. Antes dos dados serem processados, foi realizada uma 

padronização dos dados (Escores Z) - devido às diferentes escalas - uma vez que as dimensões 

usadas para computar distância entre objetos devem ser de magnitudes semelhantes, 

ferramenta disponível no próprio software. Foram escolhidas as duas primeiras componentes 

como forma fácil de resposta rápida nas inferências. 
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5 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 – Avaliação da homogeneidade dos ecossistemas estudados. 

Analisar os dados obtidos, conforme o plano amostral pré-estabelecido é 

interessante para determinar se existe uma homogeneidade entre os ecossistemas estudados. 

Observar as propriedades semelhantes, como também às características diferentes entre as 

lagoas urbanas é importante para estabelecer um diagnóstico das condições ambientais delas e 

estabelecer inferências para auxiliar nas tomadas de decisões por parte dos órgãos gestores 

responsáveis pelo monitoramento dos recursos hídricos urbanos da cidade. 

Apesar de todas as lagoas estudadas pertencerem à mesma bacia hidrográfica (Rio 

Cocó – CE), e também estarem situadas na zona urbana da cidade de Fortaleza, como também 

sofrerem pressões antrópicas pelas ocupações de suas margens, e, conseqüentemente, estarem 

sujeitas a poluições difusas e pontuais, existem algumas peculiaridades que diferenciam as 

condições ambientais destes ecossistemas aquáticos. 

De acordo com a Figura 07 temos como auxílio de avaliação, a análise 

multivariada, por meio do recurso da Análise de Componentes Principais – PCA, com a 

finalidade de determinar a homogeneidade entre as lagoas estudadas. Observa-se que a Lagoa 

de Sapiranga (Sa) e o Lago Jacareí (Ja) possuem diferenças significativas e importantes que 

destacam essas duas lagoas como dois grupos distintos das demais. Os outros seis 

ecossistemas apresentam uma homogeneidade em função das características semelhantes de 

uso e ocupação de suas margens ao longo de toda a bacia hidrográfica. 

Como podemos observar essa homogeneidade é possível, principalmente, em 

função do aporte de contaminantes de origem fecal, os Coliformes Termotolerantes (CTT) 

originário dos despejos domésticos comum a todos os ecossistemas, e a Turbidez (Tb) que 

indica a presença de material orgânico em suspensão ou em forma coloidal na água das lagoas 

estudadas. 

A Lagoa de Sapiranga (Sa) aparece como uma das exceções, entre todos os 

ecossistemas, por apresentar propriedades particulares de lagoas costeiras com influência 

direta da proximidade do oceano atlântico, próximo a foz do Rio Cocó-CE. Analisando a 

Figura 06, observam-se que os parâmetros Sólidos Suspensos Totais (SST), Sólidos 

Dissolvidos Totais (SDT), Condutividade Elétrica (CE) e Dureza Total (Dur), são fortes 

indicadores da intrusão de água salina para o ecossistema refletindo significativamente para a 

heterogeneidade em relação às demais lagoas em estudo, caracterizando o ecossistema com 

uma particularidade que merece atenção nos processos de monitoramento e avaliação. 
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Figura 07 – Gráficos Biplot de escores e pesos (loadings) para as duas primeiras 
componentes principais para todos os pontos amostrados nos ecossistemas estudados. 
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Em relação ao Lago Jacareí (Ja) pode-se afirmar, que a bacia hidráulica deste 

ecossistema atribui a ele características diferentes dos demais ecossistemas avaliados. Ou seja, 

o poder de diluição do ecossistema é comprometido devido ao pouco volume de água, 

principalmente em relação aos demais estudados. Isso faz com que os compostos 

nitrogenados, representados pelos parâmetros nitrito e nitrato se apresentem de forma 

concentrada e o ecossistema apresente um comportamento heterogêneo em relação aos demais  

pesquisados. 

Os fatores que determinam a heterogeneidade entre a Lagoa de Sapiranga (Sa) e o 

Lago Jacareí (Ja) refletem negativamente nas condições limnológicas e sanitárias destas 

lagoas urbanas, como se pode perceber devido aos parâmetros que marcadamente se destacam 

aos dois ecossistemas: DBO5, DQO, pH, Fósforo (PT), Temperatura (Temp), Amônia Total 

(NH3T) e Oxigênio Dissolvido (OD). 

5.2 – Fatores que determinam a qualidade de água. 

A partir dos dados coletados e analisados para as Lagoas é possível realizar uma 

série de inferências a respeito da qualidade da água deste ecossistema. Primeiramente, é 

notável como a análise multivariada (PCA) auxilia de maneira positiva na determinação da 

sazonalidade dos dados para o ecossistema. 

Para melhor entendimento nos gráficos, as amostragens em verde representam às 

coletas realizadas no primeiro semestre que abrange o período das chuvas (principalmente 

fevereiro – março - abril - maio) na região. Já as amostragens em vermelho, correspondem ao 

período de estiagem nos meses do segundo semestre do ano. Essa sazonalidade observada é 

de extrema importância para as tomadas de decisões e para os programas de monitoramento 

realizados nos ecossistemas. 

Outro aspecto importante a ser analisado é que a análise de componentes 

principais levou em consideração apenas a duas primeiras componentes (PC-1 e PC-2), 

devido a que a variância total dos dados ficou no intervalo médio de 40% e 50%, e isso 

também é interessante porque o auxílio rápido desta ferramenta estatística determina ações 

rápidas por partes dos gestores nas tomadas de decisões. 
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5.2.1 -  Lagoa do Opaia. 

  
Figura 08 – Gráfico Biplot de escores e pesos (loadings) para as duas primeiras CP para 
todos os pontos amostrados na Lagoa do Opaia. 

Observando o gráfico Biplot de escores e pesos (loadings), na Figura 08, é 

possível inferir que a Lagoa do Opaia (Op) sofre fortes influências da sazonalidade, e, 

conseqüentemente, afetando nas flutuações da qualidade de água do 

ecossistema.

 



45 
 

Figura 09 – Gráfico Biplot de escores e pesos (loadings) para as duas primeiras CP para todas 
as variáveis analisadas na Lagoa do Opaia. 
 

No primeiro semestre, ou seja, no período chuvoso, de acordo com o Gráfico 

Biplot de escores e pesos (loadings) para as duas primeiras componentes principais da Figura 

09, observa-se uma maior contribuição do aporte de matéria orgânica (DQO e DBO5), 

coliformes termotolerantes (CTT) e nitrogênio amoniacal total (NH3T), na quadra chuvosa 

(fevereiro – março – abril - maio), principalmente devido às primeiras chuvas, característica 

do Estado do Ceará, que lavam o solo das áreas de influência do ecossistema, carregando 

todos esses contaminantes através da bacia de drenagem até o reservatório. 

No segundo semestre, ou seja, no período de estiagem, de acordo com o Gráfico 

Biplot de escores e pesos (loadings) para as duas primeiras componentes principais da Figura 

09, temos um menor poder de diluição por parte da lagoa. Os parâmetros: condutividade 

elétrica (CE), sólidos suspensos totais (SST), sólidos dissolvidos totais (SDT), turbidez (Tb), 

nitrito, pH, dureza e oxigênio dissolvido (OD), estiveram em destaque para o período, já que 

existe uma maior concentração dos poluentes, acentuando os problemas de qualidade da água 

e também as condições naturais do ecossistema.  

5.2.2 - Lagoa do Porangabussu. 

 
Figura 10 – Gráfico Biplot de escores e pesos (loadings) para as duas primeiras CP para 
todos os pontos amostrados na Lagoa do Porangabussu. 
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Em relação à sazonalidade com auxílio da análise de componentes principais – 

PCA, pode-se perceber que existe uma separação entre as amostragens para o período 

chuvoso e seco, observando o gráfico Biplot de escores e pesos (loadings) para as duas 

primeiras componentes principais, na Figura 10.  

 

Figura 11 – Gráfico Biplot de escores e pesos (loadings) para as duas primeiras CP para todas 
as variáveis analisadas na Lagoa do Porangabussu. 

A Lagoa do Porangabussu (Po) também mostra sofrer influências da sazonalidade. 

No período chuvoso, de acordo com o Gráfico Biplot de escores e pesos (loadings) para as 

duas primeiras componentes principais da Figura 11, observa-se uma contribuição 

significativa dos coliformes termotolerantes (CTT) e do nitrito. Fato que pode ser devido às 

chuvas da quadra chuvosa (fevereiro – março – abril - maio), principalmente nas primeiras, 

que carream, através da bacia de drenagem até o reservatório, poluentes disposto no solo e nas 

galerias pluviais, em virtude das fragilidades do sistema de saneamento da área. 

No período de estiagem, devido ao menor poder de diluição por parte do 

ecossistema e de acordo com o Gráfico Biplot de escores e pesos (loadings) para as duas 

primeiras componentes principais da Figura 11, teve-se um destaque para os parâmetros 

DQO, DBO5, temperatura, SDT e amônia total (NH3T) correlacionando positivamente com as 

amostragens realizadas no mês de dezembro (1Po5 - 2Po5 – 3Po5), fim do período de 

estiagem e momento de transição entre seca-chuva, como  conseqüência do menor aporte 

hídrico da lagoa, altas taxas de evaporação ao longo do ano, entradas de poluição por fontes 
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pontuais, assim concentrando cada vez mais os poluentes. As demais amostragens para o 

período de seca tiveram uma correlação positiva com as variáveis: condutividade elétrica 

(CE), turbidez (Tb) SST, PT, entre outros. Em virtude principalmente por essa concentração 

dos poluentes e por falta de uma renovação da água do recurso hídrico. 

5.2.3 – Lagoa da Maraponga. 

Para a avaliação da sazonalidade com auxílio da PCA existe uma separação entre 

as amostragens para o período chuvoso e seco, observando o gráfico Biplot de escores e pesos 

(loadings) para as duas primeiras componentes principais, na Figura 12. Essa sazonalidade 

pode ser considerada de extrema importância para a gestão e os programas de monitoramento 

realizados no ecossistema. 

 

 
Figura 12 – Gráfico Biplot de escores e pesos (loadings) para as duas primeiras CP para 
todos os pontos amostrados na Lagoa da Maraponga. 
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Figura 13 – Gráfico Biplot de escores e pesos (loadings) para as duas primeiras CP para todas 
as variáveis analisadas na Lagoa da Maraponga. 

Para o período chuvoso, de acordo com o Gráfico Biplot de escores e pesos 

(loadings) para as duas primeiras componentes principais da Figura 13, observa-se uma maior 

contribuição significativa dos coliformes termotolerantes (CTT), amônia (NH3T), DBO5, 

DQO e fósforo total (PT). Fato observado devido às chuvas que acontecem nessa época 

(fevereiro – março – abril - maio), que carream os poluentes disposto no solo e nas galerias 

pluviais. 

No período de estiagem, período de menor poder de diluição no ecossistema, 

grandes taxas de evaporação dos reservatórios e fortes ventos na região de Fortaleza, teve-se 

um destaque para os parâmetros: pH, turbidez (Tb), condutividade elétrica (CE), temperatura 

(Temp), dureza (Dur), sólidos suspensos totais (SST), sólidos dissolvidos totais (SDT) e 

oxigênio dissolvido (OD), conforme o Gráfico Biplot de escores e pesos (loadings) para as 

duas primeiras componentes principais da Figura 13.  

Nota-se que a amostragem (1Ma6 – 2 Ma6 – 3Ma6) comportou-se como sendo 

período seco em virtude de ter sido realizada no mês de janeiro e ainda não ter começado o 

período de chuvas na região e, assim obedecer ao mesmo comportamento das amostragens 

desse período. 
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5.2.4 – Lagoa da Itaperaoba. 

 
Figura 14 – Gráfico Biplot de escores e pesos (loadings) para as duas primeiras CP para 
todos os pontos amostrados na Lagoa da Itaperaoba. 
 

Com auxílio da análise de componentes principais - PCA pode-se perceber que 

existe uma separação entre as amostragens para o período chuvoso (fevereiro – março – abril 

– maio - junho) e seco (janeiro – junho - julho – agosto – setembro – outubro – novembro – 

dezembro). Observando o gráfico Biplot de escores e pesos (loadings) para as duas primeiras 

componentes principais, na Figura 14, as amostragens em verde (período de chuvas) até se 

aproximam significativamente das amostragens em vermelho (período estiagem). Estas 

amostragens são (1It6 – 2It6 – 3It6) e (1It11 – 2It11 – 3It11), e pertencem, respectivamente, 

aos meses janeiro e junho. As demais amostragens em verde representação o período chuvoso 

para o ecossistema. 
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. 

Figura 15 – Gráfico Biplot de escores e pesos (loadings) para as duas primeiras CP para todas 
as variáveis analisadas na Lagoa da Itaperaoba. 

 

Em relação ao período de estiagem, de acordo com o Gráfico Biplot de escores e 

pesos (loadings) para as duas primeiras componentes principais da Figura 15, observa-se uma 

maciça contribuição dos seguintes parâmetros: nitrogênio amoniacal total (NH3T), DBO5, 

DQO, fósforo total (PT), alcalinidade (Alcal), dureza (Dur), condutividade elétrica (CE), 

oxigênio dissolvido (OD), sólidos dissolvidos totais (SDT), sólidos suspensos totais (SST) e 

pH. Mais uma vez devido ao período de menor poder de diluição no ecossistema 

No período de chuvas, existe um destaque para os parâmetros: coliformes 

termotolerantes (CTT), turbidez (Tb) e nitrito, conforme o Gráfico Biplot de escores e pesos 

(loadings) para as duas primeiras componentes principais da Figura 15. Fato que acontece 

devido ao carreamento dos poluentes que se encontram na bacia de drenagem do ecossistema.   
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5.2.5 – Lagoa Maria Vieira. 

 

Figura 16 – Gráfico Biplot de escores e pesos (loadings) para as duas primeiras CP para 
todos os pontos amostrados na Lagoa Maria Vieira. 
 

A resposta que a análise multivariada, representada pela PCA, como auxílio no 

estudo de um grupo extenso de dados amostrais, que, nesse caso, observando o gráfico Biplot 

de escores e pesos (loadings) para as duas primeiras componentes principais, na Figura 16, a 

determinação da sazonalidade desse ecossistema estudado é muito satisfatória. 

Ainda podemos observar que existe a presença, no período de estiagem as 

amostras 1Mv6 - 2Mv6 – 3Mv6, que representam ao mês de janeiro. Assim podemos concluir 

que o ecossistema sofre interferência deste período sem chuvas até o início da quadra chuvosa 

que é em fevereiro. Temos também outro caso particular que são as amostras 1Mv11 – 

2Mv11 – 3Mv11, que representam ao mês de junho, assim podemos concluir que o período de 

estiagem já se inicia em meado de junho. Isso só reforça a influência que a ZCIT tem em 

relação às chuvas na nossa região. 
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Figura 17 – Gráfico Biplot de escores e pesos (loadings) para as duas primeiras CP para todas 
as variáveis analisadas na Lagoa Maria Vieira. 

Em relação ao período de estiagem, de acordo com o Gráfico Biplot de escores e 

pesos (loadings) para as duas primeiras componentes principais da Figura 17, observa-se uma 

forte contribuição dos seguintes parâmetros: amônia (NH3T), nitrato, DBO5, DQO, fósforo 

total (PT), alcalinidade (Alcal), dureza (Dur), oxigênio dissolvido (OD), sólidos dissolvidos 

totais (SDT), sólidos suspensos totais (SST), turbidez (Tb) e pH. Devido ao período de menor 

poder de diluição no ecossistema, principalmente relacionado a uma concentração acentuada 

da matéria orgânica e de material em suspensão e dissolvido. 

No período de chuvas, existe um destaque para os parâmetros: coliformes 

termotolerantes (CTT), condutividade elétrica (CE) e nitrito, conforme o Gráfico Biplot de 

escores e pesos (loadings) para as duas primeiras componentes principais da Figura 17. Fato 

que acontece, principalmente devido ao carreamento dos poluentes que se encontram na bacia 

de drenagem do ecossistema, lançados ao solo e nas galerias pluviais, sem qualquer 

tratamento prévio, trazendo sérios riscos de contaminação para os ecossistemas aquáticos. 
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5.2.6 – Lago Jacareí. 

 
Figura 18 – Gráfico Biplot de escores e pesos (loadings) para as duas primeiras CP para 
todos os pontos amostrados no Lago Jacareí. 
 

O lago Jacareí (Ja) possui uma série de particularidades que o destaca como 

heterogêneo dos demais estudados, como já foi citado anteriormente.  

De acordo com o gráfico Biplot de escores e pesos (loadings) para as duas 

primeiras componentes principais, na Figura 18, para a avaliação da sazonalidade do lago 

Jacareí, o ecossistema não demonstrou uma nítida separação entre as amostragens para o 

período chuvoso e seco. Somente as amostragens realizadas no primeiro semestre, em cor 

verde, representadas pelas coletas realizadas nos meses de abril (1Ja7 – 2Ja7 – 3Ja7) e  maio 

(1Ja9 – 2Ja9 – 3Ja9) tiveram representatividade para o período das chuvas na região. Em 

relação às amostragens que correspondem ao período de estiagem (vermelho), houve uma 

homogeneidade dos pontos de amostragem, juntamente com coletas que foram realizadas no 

primeiro semestre, em virtude do pouco aporte hídrico do reservatório. Como foi no caso das 

amostragens realizadas nos meses de janeiro, fevereiro, março e junho. 
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Figura 19 – Gráfico Biplot de escores e pesos (loadings) para as duas primeiras CP para todas 
as variáveis analisadas no Lago Jacareí. 

Para o período de estiagem, de acordo com o Gráfico Biplot de escores e pesos 

(loadings) para as duas primeiras componentes principais da Figura 19, observa-se uma 

intensa contribuição dos seguintes parâmetros: DBO5, DQO, fósforo total (PT), dureza (Dur), 

condutividade elétrica (Ce), oxigênio dissolvido (OD), sólidos dissolvidos totais (SDT), 

sólidos suspensos totais (SST), temperatura (Temp) e pH. Esse fato acontece, como já 

descrito anteriormente, devido ao período de menor poder de diluição no ecossistema, 

principalmente no lago Jacareí que apresenta um aporte hídrico diminuto e uma grande 

concentração de residências ao longo de sua margem. Com relação ao mês de junho (1Ja11 – 

2Ja11 – 3Ja11) houve um comportamento particular em função dos parâmetros: nitrito, nitrato 

e alcalinidade (Alcal). O mês de junho é interessante por representar o final da época chuvosa 

e início do período de estiagem.  

No período de chuvas, representados nesse reservatório pelos meses abril e maio, 

há um destaque para os parâmetros: coliformes termotolerantes (CTT) e amônia (NH3T), 

como demonstra o Gráfico Biplot de escores e pesos (loadings) para as duas primeiras 

componentes principais (Figura 19). As primeiras chuvas, principalmente, são responsáveis 

pelo maior aporte de matéria orgânica e contaminação de origem fecal.   
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5.2.7 – Lagoa de Messejana. 

 
Figura 20 – Gráfico Biplot de escores e pesos (loadings) para as duas primeiras CP para 
todos os pontos amostrados na Lagoa de Messejana. 

 

 Observando o gráfico Biplot de escores e pesos (loadings) para as duas primeiras 

componentes principais, na Figura 20, é notável a acentuada sazonalidade mostrada pela lagoa 

de Messejana, ainda mais por o ecossistema ser de um porte hídrico muito significativo. Essa 

sazonalidade é interessante porque fornece subsídios importantes na tomada de decisão ao 

longo do ecossistema e em sua área de entorno. É interessante salientar que o mês de janeiro 

se comporta de uma forma interessante e similar ao período de estiagem, isso é possível por 

ser um momento de transição entre os períodos de seca-estiagem.     
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Figura 21 – Gráfico Biplot de escores e pesos (loadings) para as duas primeiras CP para todas 
as variáveis analisadas na Lagoa de Messejana. 

Em relação ao período de chuvas, compreendido neste caso pelos meses de 

fevereiro – março – abril – maio, de acordo com o Gráfico Biplot de escores e pesos 

(loadings) para as duas primeiras componentes principais da Figura 21, observa-se uma forte 

contribuição dos seguintes parâmetros: coliformes termotolerantes (CTT), nitrato, nitrito, 

DQO, fósforo total (PT), sólidos dissolvidos totais (SDT), turbidez (Tb) alcalinidade (Alcal) e 

temperatura (Temp), principalmente devido ao carreamento dos poluentes que se encontram 

na bacia de drenagem do ecossistema, lançados in natura ao solo e nas galerias pluviais, sem 

qualquer tratamento prévio, trazendo sérios riscos de contaminação para os ecossistemas 

aquáticos, pois a lagoa de Messejana possui, ao longo de sua margem, residências e atividades 

comerciais. 

No período de estiagem, existe um destaque para os parâmetros: condutividade 

elétrica (CE), pH, turbidez (Tb), dureza (Dur) e sólidos suspensos totais, conforme o Gráfico 

Biplot de escores e pesos (loadings) para as duas primeiras componentes principais da Figura 

21, esse fato acontece no período de menor poder de diluição no ecossistema, principalmente 

relacionado a uma concentração acentuada da matéria orgânica e de material em suspensão e 

dissolvido, alta taxa de evaporação das águas do reservatório e fortes ventos. 
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5.2.8 – Lagoa de Sapiranga. 

No estudo de homogeneidade dos ecossistemas estudados, a lagoa da Sapiranga 

(Sa) se destaca como heterogênea dos demais estudados. Essa heterogeneidade foi atribuída 

principalmente por conta da salinidade por ser um ecossistema localizado próximo a foz do 

rio Cocó-CE.  A partir do plano amostral para a lagoa é possível realizar uma série de 

inferências a respeito da qualidade de água deste ecossistema. 

 

 
Figura 22 – Gráfico Biplot de escores e pesos (loadings) para as duas primeiras CP para 
todos os pontos amostrados na Lagoa de Sapiranga. 

 

Com a análise de componentes principais – PCA como recurso de análise pode-se 

inferir que há uma distinção entre as amostragens para o período chuvoso e seco. Observando 

o gráfico Biplot de escores e pesos (loadings) para as duas primeiras componentes principais, 

na Figura 22, as amostragens do período de chuvas se aproximam significativamente entre si. 

Com exceção da amostragem do mês de janeiro (1Sa6 – 2Sa6 – 3Sa6) que se aproxima das 

amostragens do período de estiagem. Isso é possível em função do mês de janeiro ser o final 

do período de estiagem e anteceder o início da quadra chuvosa. 
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Figura 23 – Gráfico Biplot de escores e pesos (loadings) para as duas primeiras CP para todas 
as variáveis analisadas na Lagoa de Sapiranga. 

Para o período chuvoso, de acordo com o Gráfico Biplot de escores e pesos 

(loadings) para as duas primeiras componentes principais da Figura 23, observa-se uma maior 

contribuição significativa dos coliformes termotolerantes (CTT), turbidez (Tb) e nitrito. Fato 

observado devido às chuvas que acontecem na quadra chuvosa (Fevereiro – março – abril - 

maio), que carream os poluentes disposto no solo e nas galerias pluviais. 

No período de estiagem, período de altas taxas de evaporação, menor poder de 

diluição no ecossistema e fortes ventos na região de Fortaleza-CE, tiveram-se um destaque 

para os parâmetros: DBO, DQO, amônia total (NH3T), pH, condutividade elétrica (CE), 

temperatura (Temp), sólidos suspensos totais (SST), alcalinidade (Alcal), oxigênio dissolvido 

(OD) e fósforo total (PT), conforme o mesmo Gráfico Biplot de escores e pesos (loadings) 

para as duas primeiras componentes principais da Figura 23.  
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5.3 – Grau de Trofia das Lagoas a partir do IET estabelecido por Lamparelli. 

Os resultados encontrados para o IET calculado (através das equações 01, 02 e 03) 

são encontrados na Tabela 03, abaixo. Conforme metodologia utilizada esses valores podem 

ser situados em 06 faixas de classificação (ultraoligotrófico, oligotrófico, mesotrófico, 

eutrófico, supereutrófico e hipereutrófico). 

Tabela  03 – Grau de trofia para as Lagoas. 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 
 

CV – Coeficiente de Variação dos IET calculado para cada ponto. 
                 

 

 

Com relação ao IET calculado segundo Lamparelli, observa-se que 100% dos 

pontos de amostragem de todas as lagoas estudadas foram classificados como hipereutróficos 

(IET > 67), que é a classificação máxima para o nível de eutrofização para a metodologia 

utilizada. Esses altos índices representam à pressão que os ecossistemas estudados estão 

sofrendo com a entrada de nutrientes, por meio da poluição, de forma alóctone. Como já 

esperado e tomando como base de cálculo o coeficiente de variação (CV) para todos os pontos 

do plano amostral, todas as lagoas tiveram coeficientes abaixo de 5%, ou seja, pouca variação 

nos resultados do IET. Observa-se: CVmínimo = 1,04% (Opaia – Ponto 01) e CVmáximo 

4,31% (Maria Vieira – Ponto 03), para todos os ecossistemas aquáticos houve pouca variação 

temporal e espacial ao longo do período amostral. 

 

 

IET Ponto 
01  CV1 Ponto 

02 CV2 Ponto 
03 CV3 

Opaia 73 1,04 73 1,91 74 1,80 

Porangabussu 75 2,91 75 2,19 75 2,76 

Maraponga 72 2,42 73 2,46 72 2,47 

Itaperaoba 70 3,58 70 3,60 70 3,49 

Maria Vieira 71 2,67 71 3,88 71 4,31 

Lago Jacareí 75 3,34 76 3,37 74 3,13 

Messejana 69 3,00 69 2,32 70 2,63 

Sapiranga 76 4,00 78 3,95 77 3,80 

Hipereutrófico 
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5.4 – Variáveis analisadas segundo a Resolução CONAMA n° 357/05. 

Em virtude da existência de um padrão de poluição por parte dos ecossistemas, 

como determinado com o auxílio da análise de componentes principais nos capítulos 

anteriores, sempre determinados pelo aporte de matéria orgânica contínuo, representados 

pelos esgotos domésticos e poluição difusa, acentuado pelos dois períodos distintos: as 

primeiras chuvas, influenciada pela quadra chuvosa e o período de estiagem que concentra os 

poluentes, resolveu-se analisar o comportamento das variáveis: DBO5, pH, oxigênio 

dissolvido (OD) e fósforo total com a legislação Resolução CONAMA n° 357/2005, que 

classifica os corpos d’água e traz outras diretrizes ambientais. 

5.4.1 - Lagoa do Opaia 

Variação da DB05 ao longo do período amostral na Lagoa do Opaia
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Figura 24 – Variação da DBO5 ao longo do período amostral  na Lagoa do Opaia. 

A partir do gráfico apresentado na Figura 24 acima, observa-se a variação da 

concentração de matéria orgânica no período estudado no ecossistema. Na totalidade do 

período amostrado a concentração da DBO5 esteve muito acima do limite legal (5,0 mg/L), 

conforme a resolução comparada. Apresentando concentrações elevadas em dois períodos 

distintos: meses de estiagem (agosto – setembro - outubro), por entrada de cargas pontuais e 

zero de vazão afluente; e nos meses chuvosos (março -abril - maio), nos três pontos ao longo 

do ecossistema. 
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Variação do pH ao longo do período amostral na Lagoa do Opaia
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Figura 25 – Variação do pH ao longo do período amostral  na Lagoa do Opaia. 

Com relação ao pH analisado temos na Figura 25 acima, sua variação no 

ecossistema. A variação do pH esteve dentro dos limites legais (6,0 -9,0) conforme a 

resolução comparada. Sendo que nos momentos de estiagem este pH apresentou –se elevado 

em virtude, principalmente, da alta taxa fotossintética para o período. 

Variação do oxigênio dissolvido ao longo do período amostral na Lagoa do Opaia
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Figura 26 – Variação do OD ao longo do período amostral  na Lagoa do Opaia. 

A Figura 26 acima, estabelece a variação do oxigênio dissolvido no ecossistema, 

que no período de estiagem, devido à alta taxa de fotossíntese, esteve dentro dos limites legais 

(mínimo 5,0 mg/L de OD) conforme a resolução comparada. Observa-se que houve uma 

depleção deste oxigênio dissolvido na quadra chuvosa, em função do aporte elevado de 
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matéria orgânica oxidável fazendo com que este OD se encontrasse fora dos limites da 

resolução. 

Variação do fósforo total ao longo do período amostral na Lagoa do Opaia
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Figura 27 – Variação do PT ao longo do período amostral  na Lagoa do Opaia. 

Em relação ao aporte de nutrientes, em especial o fósforo total, na Figura 27 

acima, observa-se a variação de sua concentração no período estudado. Na totalidade do 

período amostrado esteve muito acima do limite legal (0,030 mg/L), conforme a resolução 

comparada, devido as dejetos domésticos com detergentes. 

5.4.2 - Lagoa do Porangabussu 

Variação de DBO5 ao longo do período amostral na Lagoa de Porangabussu
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Figura 28 – Variação da DBO5 ao longo do período amostral  na Lagoa do Porangabussu. 
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O gráfico apresentado na Figura 28 acima mostra a variação da concentração de 

matéria orgânica no período estudado. Em todos os pontos amostrados a concentração da 

DBO5 esteve, também, muito acima do limite legal (5,0 mg/L) de acordo com a resolução 

comparada, nos três pontos amostrados no ecossistema. 

Variação do pH ao longo do período amostral na Lagoa do Porangabussu
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Figura 29 – Variação do pH ao longo do período amostral  na Lagoa do Porangabussu. 
 

Com relação ao pH analisado na Lagoa de Porangabussu vemos na Figura 29, que 

sua variação no ecossistema em momentos esteve fora dos limites legais (6,0 -9,0) conforme a 

resolução comparada. Isso acontece em virtude das altas taxas fotossintéticas, levando a 

transformações do CO2 provocadas pelo metabolismo aquático, principalmente no período de 

estiagem (incidência solar: junho – julho – agosto - setembro – outubro – novembro).  
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Variação do oxigênio dissolvido ao longo do período amostral na Lagoa de 
Porangabussu
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Figura 30 – Variação do OD ao longo do período amostral  na Lagoa do Porangabussu. 

A Figura 30, mostra que a variação do oxigênio dissolvido no ecossistema esteve 

quase na totalidade dentro dos limites legais (mínimo 5,0 mg/L de OD) conforme a resolução 

comparada. Observa-se também que houve uma depleção deste oxigênio dissolvido antes da 

quadra chuvosa (ponto 1 e 2) que pode ter sido ocasionado em função do aporte pontual de 

matéria orgânica oxidável fazendo com que este OD se encontrasse fora dos limites da 

resolução. 

Variação do fósforo total ao longo do período amostral na Lagoa de Porangabussu
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Figura 31 – Variação do PT ao longo do período amostral  na Lagoa do Porangabussu. 
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O fósforo total, na Figura 27 acima, teve a variação de sua concentração, no 

período estudado, na totalidade esteve muito acima do limite legal (0,030 mg/L), conforme a 

resolução comparada. Em virtude da alta taxa de ocupação de domicílios na margem do 

ecossistema, há despejos domésticos in natura no reservatório contendo detergentes. 

5.4.3 - Lagoa da Maraponga 

Variação da DBO5 ao longo do período amostral na Lagoa da Maraponga
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Figura 32 – Variação da DBO5 ao longo do período amostral  na Lagoa da Maraponga. 

A partir do gráfico apresentado na Figura 32, verifica-se a variação do 

comportamento da DBO5 no período estudado no ecossistema. Em todas as amostragens, a 

concentração de matéria orgânica esteve, também, muito acima do limite legal (5,0 mg/L), 

conforme a resolução comparada. Apresentando concentrações bem elevadas no período dos 

meses de estiagem (agosto – setembro - outubro), e uma uniformidade para os meses 

restantes. 
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Variação do pH ao longo do período amostral na Lagoa da Maraponga
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Figura 33 – Variação do pH ao longo do período amostral  na Lagoa da Maraponga. 

Analisando a Figura 33 que estabelece a variação do pH ao longo do período 

amostral temos que  ele esteve dentro dos limites legais (6,0 -9,0) no ecossistema, conforme a 

resolução comparada. 

Variação do oxigênio dissolvido ao longo do período amostral na Lagoa da 
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Figura 34 – Variação do OD ao longo do período amostral  na Lagoa da Maraponga. 

A Figura 34, mostra que a variação do oxigênio dissolvido no ecossistema esteve 

quase na totalidade dentro dos limites legais (mínimo 5,0 mg/L de OD) conforme a resolução 

comparada. Sendo que houve uma depleção deste oxigênio dissolvido logo após a quadra 

chuvosa (ponto 1 e 3) que pode ter sido ocasionado em função do aporte de matéria orgânica 
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oxidável ao longo das chuvas, que a autodepuração do corpo hídrico ocasionou esta depleção 

do  OD e momentos depois já se encontrava dento dos limites. 

Variação do fósforo total ao longo do período amostral na Lagoa da Maraponga
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Figura 35 – Variação do PT ao longo do período amostral  na Lagoa da Maraponga. 

Em relação ao aporte de nutrientes, em especial o fósforo total, na Figura 35 

acima, observa-se a variação de sua concentração no período estudado. Na totalidade do 

período amostrado esteve muito acima do limite legal (0,030 mg/L), conforme a resolução 

comparada. 

5.4.4 - Lagoa da Itaperaoba 

Variação da DBO5 ao longo do período amostral na Lagoa da Itaperaoba
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Figura 36 – Variação da DBO5 ao longo do período amostral  na Lagoa da Itaperaoba. 
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O gráfico apresentado na Figura 36 mostra a variação da concentração de matéria 

orgânica no período estudado. Em todos os pontos amostrados a concentração da DBO5 

esteve, também, muito acima do limite legal (5,0 mg/L) de acordo com a resolução 

comparada, nos três pontos amostrados no ecossistema, apresentando alguns picos de maiores 

concentrações (outubro – novembro: período de ausência de chuvas; janeiro: primeiras chuvas 

locais). 

Variação do pH ao longo do período amostral na Lagoa da Itaperaoba
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Figura 37 – Variação do pH ao longo do período amostral  na Lagoa da Itaperaoba. 

A partir da Figura 37 acima que estabelece a variação do pH ao longo do período 

amostral temos que  ele esteve dentro dos limites legais (6,0 -9,0), conforme a resolução 

comparada. Sendo que em alguns momentos também esteve elevado (básico) em virtude da 

atividade fotossintética. 
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Variação do oxigênio dissolvido ao longo do período amostral na Lagoa da Itaperaoba
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Figura 38 – Variação do OD ao longo do período amostral  na Lagoa da Itaperaoba. 

A Figura 38 acima, mostra que a variação do oxigênio dissolvido no ecossistema 

esteve quase na totalidade dentro dos limites legais (mínimo 5,0 mg/L de OD) conforme a 

resolução comparada. Sendo que houve uma depleção deste oxigênio dissolvido no mês de 

novembro (ponto 1) de forma pontual. 
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Figura 39 – Variação do PT ao longo do período amostral  na Lagoa da Itaperaoba. 

Em relação ao aporte de nutrientes, em especial o fósforo total, na Figura 39 

acima, observa-se a variação de sua concentração no período estudado. Na totalidade do 

período amostrado também esteve muito acima do limite legal (0,030 mg/L), conforme a 

resolução comparada. Essas concentrações elevadas de fósforo são em função dos dejetos 
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domésticos, com elevadas concentrações de detergentes, lançados de forma in natura no 

corpo hídrico devido à grande densidade de ocupação antrópica na margem do ecossistema. 

5.4.5 - Lagoa da Maria Vieira 

Variação da DBO5 ao longo do período amostral na Lagoa da Maria Vieira
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Figura 40 – Variação da DBO5 ao longo do período amostral  na Lagoa da Maria Vieira. 

Também em todo o período amostrado, tiveram as concentrações da DBO5 muito 

acima do limite legal (5,0 mg/L) de acordo com a resolução comparada, nos três pontos 

amostrados. O gráfico na Figura 40 acima apresenta alguns picos de maiores concentrações 

(junho – julho - agosto - setembro - outubro – novembro: período de ausência de chuvas e 

janeiro: primeiras chuvas locais). 

Variação do pH ao longo do período amostral na Lagoa da Maria Vieira
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Figura 41 – Variação do pH ao longo do período amostral  na Lagoa da Maria Vieira. 
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Com relação ao pH analisado para o período amostral temos na Figura 41 acima, 

sua variação no ecossistema que esteve dentro dos limites legais (6,0 -9,0) conforme a 

resolução comparada.  
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Figura 42 – Variação do OD ao longo do período amostral  na Lagoa da Maria Vieira. 

A Figura 42 acima, estabelece a variação do oxigênio dissolvido no ecossistema 

esteve quase na totalidade fora dos limites legais (mínimo 5,0 mg/L de OD) conforme a 

resolução comparada (principalmente pontos 1 e 3).  
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Figura 43 – Variação do PT ao longo do período amostral  na Lagoa da Maria Vieira. 
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Em relação ao aporte de nutrientes, em especial o fósforo total, na Figura 43 

acima, observa-se a variação de sua concentração no período estudado. Na totalidade do 

período amostrado também esteve muito acima do limite legal (0,030 mg/L), conforme a 

resolução comparada. Como principais causas dessa elevação estão os dejetos domésticos, 

com detergentes, lançados no ecossistema in natura. 

5.4.6 - Lago Jacareí 

Variação da DBO5 ao longo do período amostral no Lago Jacareí
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Figura 44 – Variação da DBO5 ao longo do período amostral  no Lago Jacareí. 

Em todo o período amostrado, o lago teve a concentração da DBO5 muito acima 

do limite legal (5,0 mg/L) de acordo com a resolução comparada, nos três pontos amostrados. 

O gráfico na Figura 44 acima apresenta vários picos de maiores concentrações ao longo de 

todo o ano.  
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Variação do pH ao longo do período amostral no Lago Jacareí
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Figura 45 – Variação do pH ao longo do período amostral  no Lago Jacareí. 

Analisando o pH para o período amostral no lago temos na Figura 45 acima, que 

sua variação no ecossistema esteve em praticamente todo o período de  estiagem fora dos 

limites legais (6,0 -9,0) conforme a resolução comparada. Em virtude das altas taxas 

fotossintéticas, principalmente no caso do Lago Jacareí que possui pouca capacidade hídrica 

de diluição dos compostos químicos.  
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Figura 46 – Variação do OD ao longo do período amostral  no Lago Jacareí. 
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A Figura 46 acima, estabelece a variação do oxigênio dissolvido no ecossistema, 

que devido à alta taxa de fotossíntese, esteve dentro dos limites legais (mínimo 5,0 mg/L de 

OD) conforme a resolução comparada. 
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Figura 47 – Variação do PT ao longo do período amostral  no Lago Jacareí. 

Em relação ao aporte de nutrientes, em especial o fósforo total, na Figura 47 

acima, observa-se a variação de sua concentração no período estudado. Na totalidade do 

período amostrado também esteve muito acima do limite legal (0,030 mg/L), conforme a 

resolução comparada. Em virtude dos dejetos domésticos com detergentes. 

5.4.7 - Lagoa de Messejana 

Variação da DBO5 ao longo do período amostral na Lagoa de Messejana 
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Figura 48 – Variação da DBO5 ao longo do período amostral  na Lagoa de Messejana. 
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A partir do gráfico apresentado na Figura 48 acima, observa-se a variação da 

concentração de matéria orgânica no período estudado no ecossistema. Também na totalidade 

do período amostrado a concentração da DBO5 esteve muito acima do limite legal (5,0 mg/L), 

conforme a resolução comparada. Apresentando concentrações elevadas em dois períodos 

distintos: meses de estiagem (agosto – setembro - outubro) e no período entre dezembro e 

janeiro. 
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Figura 49 – Variação do pH ao longo do período amostral  na Lagoa de Messejana. 

Com relação ao pH analisado para o período amostral temos na Figura 49 acima, 

sua variação no ecossistema que esteve dentro dos limites legais (6,0 -9,0) conforme a 

resolução comparada. 
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Variação do oxigênio dissolvido ao longo do período amostral na Lagoa de 
Messejana
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Figura 50 – Variação do OD ao longo do período amostral  na Lagoa de Messejana. 

A Figura 50 acima, estabelece a variação do oxigênio dissolvido no ecossistema, 

que devido à alta taxa de fotossíntese, esteve dentro dos limites legais (mínimo 5,0 mg/L de 

OD) quase na sua totalidade,conforme a resolução comparada. 

Variação do fósforo total ao longo do período amostral na Lagoa de Messejana
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Figura 51 – Variação do PT ao longo do período amostral  na Lagoa de Messejana. 

Em especial ao fósforo total, na Figura 51 acima, observa-se a variação de sua 

concentração no período estudado. Na totalidade do período amostrado esteve muito acima do 

limite legal (0,030 mg/L), conforme a resolução comparada. Em virtude dos dejetos 

domésticos lançados in natura, contendo detergentes. 

 



77 
 

/5.4.8 - Lagoa da Sapiranga 

Variação de DBO5 ao longo do período amostral na Lagoa da Sapiranga
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Figura 52 – Variação da DBO5 ao longo do período amostral  na Lagoa de Sapiranga. 

O gráfico apresentado na Figura 52 acima estabelece a variação da concentração 

de matéria orgânica no período estudado no ecossistema. Também na totalidade dos pontos 

amostrados no período estudado a concentração da DBO5 esteve muito acima do limite legal 

(5,0 mg/L), conforme a resolução CONAMA comparada. Apresentando concentrações 

elevadas tanto na estiagem como no período de chuvas. 

Variação do pH ao longo do período amostral na Lagoa de Sapiranga
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Figura 53 – Variação do pH ao longo do período amostral  na Lagoa de Sapiranga. 



78 
 

Analisando o pH para o período amostral no ecossistema a Figura 53 acima, 

mostra que sua variação no ecossistema esteve em praticamente todo o período de  estiagem 

fora dos limites legais (6,0 -9,0) conforme a resolução comparada. Em virtude das altas taxas 

fotossintéticas, e que no caso da Lagoa de Sapiranga que possui influência de maré por está 

praticamente na foz do Rio Cocó, a propriedades químicas de sua água possui concentrações 

mais elevadas de sais dissolvidos. 
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Figura 54 – Variação do OD ao longo do período amostral  na Lagoa de Sapiranga. 

A Figura 54 acima, estabelece a variação do oxigênio dissolvido no ecossistema, 

que no período de estiagem, devido à alta taxa de fotossíntese, esteve dentro dos limites legais 

(mínimo 5,0 mg/L de OD) conforme a resolução comparada. Sendo que houve uma depleção 

deste oxigênio dissolvido na quadra chuvosa (fevereiro – abril), em função do aporte elevado 

de matéria orgânica oxidável fazendo com que este OD se encontrasse fora dos limites da 

resolução. 
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Variação do fósforo total ao longo do período amostral na Lagoa de Sapiranga
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Figura 55 – Variação do PT ao longo do período amostral  na Lagoa de Sapiranga. 

O aporte de nutrientes, em especial o fósforo total, na Figura 55 acima, observa-se 

a variação de sua concentração no período estudado. Em todos os pontos amostrados esteve 

muito acima do limite legal (0,030 mg/L), conforme a resolução comparada, por causa dos 

dejetos domésticos contendo detergentes. 
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6 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Esse estudo mostrou que as lagoas estudadas, sofrem uma grande pressão 

antrópica, devido às atividades realizadas em suas áreas de influência. A legislação ambiental 

brasileira é considerada, por muitos estudiosos, uma das melhores e mais completas do 

mundo. Entretanto, é notável a não observação da mesma quando da execução de obras e 

projetos que promovem explorações da capacidade de regeneração dos recursos naturais, 

principalmente em áreas destinadas a urbanização por parte da população mais carente. 

As lagoas pesquisadas pertencem à bacia hidrográfica do rio Cocó, e são 

exemplos típicos da degradação ambiental provocado pelo crescimento populacional e pela 

falta de atitude dos governantes perante a legislação ambiental aplicada. Apresentando 

impactos em função da ocupação irregular em suas Áreas de Preservação Permanente - APP e 

fontes de poluições pontuais e/ou difusas. 

A análise multivariada, representada pela análise de componentes principais 

(PCA), aplicada aos estudos ambientais mostrou-se satisfatória na redução de informações de 

um banco extenso de dados, tornando as informações mais fáceis de compreensão por parte 

dos gestores nas tomadas de decisões. 
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Primeiramente, foi possível assimilar a análise da homogeneidade entre os 

ecossistemas estudados por meio da PCA. Dentre todas as lagoas, apenas a Lagoa de 

Sapiranga e o Lago Jacareí apresentaram-se como heterogêneos. Como foi constatado, isso é 

possível, principalmente, em função da influência da salinidade imposta a Lagoa de 

Sapiranga, por ser considerada uma lagoa costeira e está localizada próxima a foz do rio 

Cocó. E ao Lago Jacareí em virtude do pequeno porte hídrico, influenciando na diluição dos 

contaminantes e de ser mais passível de sofrer fortes influências da evaporação. 

Com relação à homogeneidade das demais lagoas é possível que seja em função 

do aporte de matéria orgânica, usos e ocupação de suas áreas de influências e o efeito de 

sazonalidade, que são comuns a todas. 

A respeito dos fatores que determinam a qualidade da água dos ecossistemas, 

pode-se inferir que existe um padrão de poluição por parte dos ecossistemas. Sempre 

determinados pelo aporte de matéria orgânica, representados pelos esgotos domésticos e 

poluição difusa. Essa degradação foi acentuada em dois períodos distintos: as primeiras 

chuvas, influenciada pela quadra chuvosa e o período de estiagem que concentra os poluentes, 

e também devido à falta de vazões afluentes. Isso é determinado pela sazonalidade que é 

característica da região Nordeste.  

Com relação ao programa de amostragem mensal realizado nesta pesquisa, neste é 

interessante propor algumas alterações, já que ficou constatado que os ecossistemas sofrem 

influência do efeito da sazonalidade. Sugere-se que, ao invés das coletas e análises mensais, 

elas poderiam ser realizadas somente quatro vezes ao ano (janeiro, abril, julho e outubro), pois 

este estudo mostrou que só existem diferenças estatísticas significantes nos períodos em que a 

qualidade de água torna-se comprometida em função da dicotomia seca-chuva e entre o início 

desses períodos (início e final das chuvas), otimizando assim os recursos financeiros, os quais 

poderiam ser investidos na melhoria desses ecossistemas. As análises pertinentes à 

balneabilidade devem seguir as orientações da CONAMA 274.  

É interessante salientar também que são necessárias medidas que controlem do 

aporte de matéria orgânica nos ecossistemas, principalmente, esgotos domésticos, já que os 

parâmetros DBO5, DQO, Fósforo Total e amônia total comprometeram significativamente os 

níveis de poluição das lagoas, conforme demonstrado pelos resultados obtidos na análise dos 
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componentes principais, e em comparação com a legislação pertinente (Resolução CONAMA 

357/05). 

Outro aspecto importante é a analise do IET para os ecossistemas, pois retrata a 

que nível de degradação se encontram as lagoas estudadas. 

É interessante recomendar uma análise mais detalhada dos parâmetros para um 

melhor diagnóstico da qualidade de água dos ecossistemas, uma análise nictimeral dos 

parâmetros na coluna d’água mostraria bem melhor a realidade local.   

Os resultados obtidos mostram que estes ecossistemas devem se inserir numa 

perspectiva de melhoria da qualidade de suas águas, por uma eficiente intervenção do poder 

público e esclarecimentos da comunidade que usufrui destes ambientes. É interessante que a 

população fortalezense entenda a funcionalidade destas lagoas situadas dentro da zona urbana. 

Principalmente, a população mais carente, pois é ela quem habita essas áreas de APP, seja por 

falta de conhecimentos ou, por falta de condições econômicas para estabelecer um local 

adequado para se fixar. 

Observa-se, infelizmente, uma conduta inadequada por parte dos moradores 

dessas regiões, fazendo da margem das lagoas um lixão a céu aberto, jogando plásticos, 

papéis e resíduos de construção civil. Desta situação conseguimos formular algumas questões 

importantes: Será que essa população sabe do sério problema ambiental que estão 

promovendo? Algum órgão ou entidade foi até eles para passar informações de como devem 

preservar a lagoa? Então são dessas informações que a sociedade é carente ou, se tem 

conhecimento e eles as ignoram, tornando-as irrelevantes, cabe ao poder publico fornecer e 

fixá-las. 

É interessante um investimento na educação ambiental para todos os setores da 

sociedade, que geraria uma melhoria significativa na preservação e conservação ambiental, 

prevenção de impactos, gerados tanto pelas pessoas que conduziriam a eles, como também a 

comunidade em geral, ciente das obrigações e deveres de preservação. Assim, os mesmos 

cobrariam mais intensamente do poder público o controle e mitigação dessas atividades 

irregulares e ajudariam a promover e divulgar uma consciência ambiental correta. 
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