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RESUMO 

Reconhecer a importância da água para a vida é um passo importante para a 

mudança de atitude. Porém, conhecer como está a qualidade da mesma é fundamental para que 

se possa agir de forma mais eficaz. Os corpos d’água estão suscetíveis à contaminação física, 

química e/ou biológica, sendo que a contaminação pode ter origem natural ou antrópica. A 

perda de qualidade da água pode afetar a saúde humana, o desenvolvimento de atividades 

industriais e agrícolas, a realização de atividades recreativas, entre outras. A bacia hidrográfica 

do rio Mucuri-MG é uma região com poucos estudos na temática da qualidade da água, sendo 

necessários estudos com esta temática. Neste sentido, este trabalho tem como objetivo realizar 

diagnóstico da qualidade da água da bacia hidrográfica do rio Mucuri, visando gerar 

informações para futuros processos de monitoramento, planejamento e gestão dos recursos 

hídricos. Para isso, foram realizadas análises físico-químicas, químicas e toxicológicas, além 

da busca de dados secundários para relacionar com os resultados obtidos. Foram coletadas 

amostras de água superficial de 19 pontos, localizados nos principais rios e córregos da bacia. 

Em cada ponto foram feitas 3 coletas, durante os anos de 2015 e 1016. Foi feita a determinação 

dos principais parâmetros físico-químicos e a determinação de metais e semi-metais, além do 

Teste Allium cepa (Teste de genotoxicidade e citotoxicidade). Dentre os parâmetros analisados 

a condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, Alumínio, Cobre, Ferro e Fósforo apresentaram 

em determinados pontos, valores acima do estabelecido pela resolução CONAMA (357 de 

2005). Em relação a análise toxicológica, nenhum ponto apresentou potencial de citotoxicidade 

e genotoxicidade. Na análise a partir da bacia hidrográfica, as sub-bacias do rio Pavão e rio 

Todos os Santos e o ponto do rio Mucuri localizado a montante da cidade de Mucuri – BA 

apresentaram, nos dois períodos de amostragem, maior número de parâmetros em desacordo 

com a resolução. As sub-bacias do Mucuri do Sul e no rio Mucuri na região do distrito de 

Maravilhas, na cidade de Teófilo Otoni, não apresentaram nenhum parâmetro em desacordo 

com a resolução. A partir de análises de dados secundários foi possível identificar as 

fragilidades e potencialidades em relação às questões políticas, sociais, econômicas, ambientais 

e as referentes aos recursos humanos, técnicos e financeiros, presentes nos municípios da bacia 

e verificou-se enormes fragilidades nestes aspectos. Como a bacia hidrográfica é um ambiente 

complexo de inter-relações e interdependências, a melhoria da qualidade da água, passa também 

pela melhoria dos aspectos citados acima. 

 

Palavras-Chave: Rio Mucuri; Qualidade da Água; Bacia Hidrográfica 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Recognizing the importance of water for life is an important step for the change in 

attitude. However, to know how it is the quality of the waters essential so that we can act more 

effectively. Water bodies are susceptible to physical contamination, chemical and / or 

biological, and contamination may have natural or anthropogenic origin. The loss of water 

quality can affect human health, the development of industrial and agricultural activities, 

carrying out recreational activities, among others. The watershed of the Mucuri river-MG is a 

region with few studies on the theme of water quality, and studies to this subject. In this sense, 

this work aims to conduct diagnosis of water quality of the river watershed Mucuri, aimed at 

generating information for future monitoring, planning and management of water resources. 

For this, physicochemical, chemical and toxicological analyzes were performed, and the pursuit 

of secondary data to relate to the results. Surface water samples were collected from 19 points 

located in the main rivers and streams of the watershed. At each point they were made three 

collections during the years 2015 and 2016. It was made to determine the main physicochemical 

parameters and the determination of metals and semi-metals, in addition to the Allium cepa test 

(Test of genotoxicity and cytotoxicity). Among the parameters analyzed the electrical 

conductivity, dissolved oxygen, aluminum, copper, iron and phosphorus presented at certain 

points, values above the established by CONAMA (357 2005). Regarding toxicological 

analysis, no point has the potential cytotoxicity and genotoxicity. The analysis from the river 

watershed, sub-watershed of the Pavão river  and Todos os Santos river and the point of the 

Mucuri river located upstream of the town of Mucuri - BA, presented in two sampling periods, 

more parameters at odds with the resolution. The sub-watersheds of Mucuri do Sul river andr 

Mucuri in Maravilhas district area in the city of Teófilo Otoni, showed no parameter at odds 

with the resolution. From secondary data analysis was possible to identify weaknesses and 

strengths in relation to political, social, economic, environmental and related to human, 

technical and financial, present in the municipalities of the basin and found enormous 

weaknesses in these aspects. As the watershed is a complex interrelationships and 

interdependencies environment, improving water quality also involves the improvement of the 

aspects mentioned above. 

 

Keywords: Mucuri River; Water quality; Watershed 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A preocupação com a qualidade dos recursos hídricos disponíveis para o consumo 

humano e para as atividades industriais e agropecuárias é uma realidade mundial e passa por 

diversos segmentos da sociedade. 

Nos últimos anos, em consequência do aumento e da diversificação das atividades 

antrópicas, a exploração dos recursos naturais passou a ser muito intensa, gerando problemas 

de degradação e inviabilizando a utilização de parte destes recursos, entre eles a água, que se 

constitui em um dos mais importantes por ser essencial à vida (BASSO, 2006). 

Os cursos d’água são os mais prejudicados pela degradação ambiental, pois o aporte 

de resíduos líquidos e sólidos pode influenciar negativamente tanto na contaminação dos 

lençóis freáticos como dos cursos d’água superficiais, prejudicando assim a vida aquática local 

(RODRIGUES JUNIOR, 2008). 

Os recursos hídricos estão suscetíveis a diversas formas de contaminação e 

poluição, oriundas de efluentes domésticos, de atividades industriais e agropecuárias e também 

de fenômenos naturais. 

A preocupação com a degradação dos recursos hídricos e as perspectivas de 

escassez destes, traz à tona a necessidade de uma análise eficaz da qualidade das águas. Logo, 

a implantação do monitoramento da qualidade da água torna-se fundamental no diagnóstico das 

condições da bacia hidrográfica, servindo assim de base para um melhor planejamento em 

relação ao uso adequado dos recursos hídricos e à elaboração de programas de recuperação de 

mananciais (MANOEL, 2013). 

O diagnóstico dos recursos hídricos é uma ferramenta imprescindível de auxílio na 

identificação de possíveis impactos ambientais e de suas influências na bacia hidrográfica, e 

possibilita propor prioridades e orientá-las em decisões futuras (SANTOS e HERNANDEZ, 

2013; VALLE JUNIOR et al., 2013). 

A bacia hidrográfica do rio Mucuri, que engloba 17 municípios, é uma região muito 

carente em diversos aspectos sociais, econômicos e ambientais. Em relação aos aspectos 

ambientais, estudos apontam para carências na área de saneamento básico em todos os 

municípios, assim como a supressão de remanescentes de Mata Atlântica com o objetivo de 

ampliar a área para plantio de eucalipto e pastagem e também à produção clandestina de carvão. 

Outra questão de destaque é a contaminação dos corpos d´água, em especial por efluentes 

domésticos. 
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Algumas ações pontuais foram executadas por órgãos públicos e pela sociedade 

civil, como por exemplo, a criação da Área de Proteção Ambiental do Alto Mucuri e a 

constituição de Associações de Catadores de Materiais Reciclados. Porém ainda não é possível 

identificar mudanças expressivas nos padrões comportamentais da população e de setores dos 

órgãos públicos. 

Diante uma realidade com poucas informações sistematizadas e com fortes indícios 

de processos de degradação ambiental, é que o presente estudo teve como objetivo realizar um 

diagnóstico da qualidade da água da bacia hidrográfica do rio Mucuri.  

O diagnóstico da qualidade da água foi realizado a partir da análise dos parâmetros 

físico-químicos, da determinação da concentração de metais e da determinação de níveis de 

toxicidade das amostras. Estas ferramentas de diagnóstico permitem identificar e quantificar os 

tipos de poluentes existentes na água, assim como identificar as principais fontes. 

A pesquisa foi realizada nos anos de 2015 e 2016, quando foram coletadas amostras 

de água em 19 pontos distribuídos ao longo da bacia, sendo que os mesmos foram selecionados 

de forma a contemplar toda a calha do rio Mucuri e também das sub-bacias de maior relevância, 

em relação ao volume de água, presença de sede de município nas margens dos corpos d’água 

e área de drenagem. 

Os resultados dos parâmetros físico-químicos e metais foram comparados com os 

estabelecidos pela resolução CONAMA 357/2005 para rios de água doce de classe 2 e os 

resultados do potencial de citotoxicidade e genotoxicidade das amostras foram encontrados a 

partir de análises estatísticas. 

Espera-se que os resultados encontrados pelo diagnóstico sirvam como base para 

futuros processos de pesquisa, monitoramento, planejamento, ações e gestão voltados à 

melhoria da qualidade da água e consequentemente à qualidade de vida da população desta 

região. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Realizar diagnóstico da qualidade da água da bacia hidrográfica do rio Mucuri, 

visando gerar informações para futuros processos de monitoramento, planejamento e gestão dos 

recursos hídricos. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Conhecer e determinar 19 pontos de coleta de água superficial na bacia 

hidrográfica do rio Mucuri; 

- Avaliar os parâmetros físico-químicos de qualidade das águas: temperatura, pH, 

condutividade elétrica, turbidez, oxigênio dissolvido, sólidos dissolvidos totais e nitrato; 

-Determinar a concentração de metais e semi-metais em amostras de água: 

Alumínio, Arsênio, Bário, Berílio, Cádmio, Chumbo, Cobalto, Cobre, Cromo, Ferro, Fósforo, 

Lítio, Manganês, Mercúrio, Níquel, Prata, Selênio, Urânio e Vanádio; 

- Avaliar a genotoxicidade, mutagenicidade e citotoxicadeem amostras coletadas.
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 BACIAS HIDROGRÁFICAS 

 

De acordo com Tundisi e Matsumura-Tundisi (2011) foi a partir dos anos 2000 que 

a concepção de bacia hidrográfica como unidade mais apropriada ao gerenciamento, à 

otimização de usos múltiplos e ao desenvolvimento sustentável consolidou-se de forma a ser 

adotada em muitos países. 

De acordo com Lima (2008), uma bacia hidrográfica compreende toda a área de 

captação natural da água da chuva que proporciona escoamento superficial para o canal 

principal e seus tributários, o limite superior é o divisor de águas (divisor topográfico), e a 

delimitação inferior é o exutório.  

O comportamento hidrológico de uma bacia é função de suas características 

geomorfológicas (forma, relevo, área, geologia, rede de drenagem, solo, etc.) e bióticas e pelas 

ações antrópicas, influenciando, dentre outros, a infiltração e quantidade de água produzida 

como deflúvio, a evapotranspiração, os escoamentos superficial e subsuperficial (TONELLO, 

2005; LIMA, 2008). 

A água é o agente unificador de integração no manejo de bacias hidrográficas, 

baseado na sua vital e estreita relação com outros recursos naturais. Ao fazer uso dos recursos 

naturais presentes em uma bacia hidrográfica, é necessário saber que existe uma inter-relação 

entre os mesmos, ou seja, qualquer ação sobre determinado recurso, terá uma reação em outro. 

Também é importante saber que existe uma interligação entre as áreas da bacia, ou seja, a 

atividade que for desenvolvida em uma área afetará as outras (LIMA, 2008). 

 Outro fator importante para caracterização, proteção e uso dos recursos hídricos 

de uma bacia hidrográfica é o desenvolvimento de um conjunto de indicadores/parâmetros que 

sejam facilmente mensuráveis e que permitam descrever a condição e a saúde das bacias 

hidrográficas (HE et al., 2000). 

Como as bacias hidrográficas possuem características ecológicas, geomorfológicas 

e sociais integradoras, é necessário estudá-las levando em consideração estudos científicos e 

empíricos a fim de compreender que este é um ambiente complexo de inter-relações e 

interdependências e por isso é necessário realizar a caracterização da mesma a partir de um 

conjunto de informações (ATTANASIO, 2004; MORAGAS, 2005; PEDROSA et al., 2011). 
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3.2 BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MUCURI – CARACTERIZAÇÃO GERAL 

 

A Bacia Hidrográfica do rio Mucuri está inserida na mesorregião do Vale do 

Mucuri, no estado de Minas Gerais e a na região do extremo sul do estado da Bahia. Possui 

uma área de drenagem de 15.413 km², sendo que em Minas Gerais estão 14.462 km² e um total 

de 13 sedes municipais, e no estado da Bahia estão 951 km² e 01 sede municipal. Possui como 

vizinhas ao norte, as bacias do rio Jequitinhonha e do litoral sul BA 01 e ao sul pelas bacias do 

rio Doce, São Mateus e Itaúna, próximo à divisa com o Espírito Santo (BRASIL, 2006). 

 

3.2.1 Hidrografia 

 

O rio Mucuri é formado pela junção dos rios Mucuri do Sul e Mucuri do Norte. O 

primeiro nasce no município de Malacacheta, a uma altitude de 720 m; o segundo nasce no 

município de Ladainha, a uma altitude de 750 m. A partir da junção, o rio Mucuri corre no 

sentido nordeste até um ponto a jusante de seu cruzamento com a BR-116, de onde passa a 

correr seguindo uma orientação sudeste até a foz no oceano Atlântico (CETEC, 1983). Percorre 

um total de 425 km desde a nascente até a foz, no estado da Bahia, no município de Mucuri, 

sendo 320 Km em território mineiro (MPRTSM, 2010). 

A bacia hidrográfica do Mucuri possui 28 sub-bacias, sendo elas: a do rio Manso, 

do ribeirão Pedra d´água, do córrego Mutum, do córrego do Cristal, do ribeirão Santa Cruz, do 

rio Marambaia, do rio Preto, do rio Gavião, do córrego Novo, do rio Pavão, do rio Pampã, do 

ribeirão das Pedras, do córrego Ponciano, do córrego do Ene, do córrego das Voltas edo rio 

Mucurizinho localizadas na margem esquerda do rio Mucuri. Na margem direita estão as sub-

bacias do ribeirão Mandacaia, do ribeirão Mestre Campos, do córrego Jacaré, do rio Todos os 

Santos, do córrego São Julião, do ribeirão da Areia, do rio Urucu, do córrego da Lama, do 

córrego Quatorze, do córrego do Oito, do córrego do Sangue e do córrego do Barreado. Das 

sub-bacias citadas acima, a principais são as dos rios Todos os Santos, Marambaia e Pampã. 

As Figuras 1, 2 e 3 permitem visualizar os rios Mucuri, Todos os Santos e 

Marambaia no período chuvoso do ano de 2015 (1a, 2a e 3a) e no período de estiagem do ano 

de 2016 (1b, 2b e 3b). 
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Figura 1: Apresentação do rio Mucuri – jusante de Carlos Chagas e próximo a foz do rio Pampã, no período 

chuvoso de 2015 (a) e de estiagem de 2016 (b). 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

Figura 2: Apresentação do rio Todos os Santos- próximo a comunidade da Baixinha, no período chuvoso de 2015 

(a) e de estiagem de 2016 (b). 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

Figura 3: Apresentação do rio Marambaia –antes da foz com o rio Mucuri, no período chuvoso de 2015 (a) e de 

estiagem de 2016 (b). 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 
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Na maior parte da bacia, localizada na parte alta e média, o clima é considerado 

sub-úmido a seco, com temperatura média oscilando entre 24ºC e 25ºC, e na parte localizada 

da divisa de MG com a BA, até a foz o clima o predominante é o úmido a sub-úmido com 

temperaturas variando de 22ºC a 25ºC (BRASIL, 2006). 

A partir de dados de uma série histórica do período, compreendido entre os anos de 

1950 a 2010, observa-se, na região de clima sub-úmido a seco, a precipitação média anual 

variando entre 917 mm e 1.070 mm. No clima úmido a sub-úmido, a precipitação média anual 

varia entre 990 mm e 1.230 mm (EUCLYDES et al., 2011). 

A partir da Tabela 1é possível verificar a dinâmica das vazões do rio Mucuri e de 

seus principais afluentes. 

 

Tabela 1 - Sub-bacias, áreas de drenagem e vazões médias e mínimas estudadas dos rios das bacias do rio 

Mucuri 

 Vazão ( m3/s) 

Sub bacia Área de drenagem 

(Km2) 

Qmlp * Q 7,10** Q 95*** 

Rio Todos os Santos 1785 11,97 0,75 1,94 

Rio Pampã 1827 18,55 1,54 3,29 

Rio Mucuri (montante 

de Nanuque) 

12799 127,96 9,52 11,32 

* Vazão média diária anual (Qmlp) 

* *Vazão mínima de sete dias de duração e período de retorno de 10 anos (Q7,10). 

*** Vazão de 95 % da curva de permanência (Q95) 

 Fonte: Euclydes et al. (2011)  

 

Segundo a Agência Nacional das Águas (BRASIL, 2005) a disponibilidade hídrica 

per capita é de 9.710(m³/hab./ano), tendo como base a classificação adotada pela Organização 

das Nações Unidas (ONU).A região encontra-se em uma situação caracterizada como 

“suficiente” de disponibilidade hídrica em função do número de habitantes. 

 

3.2.2 Geologia e Solos 

 

Diante da complexidade geológica encontrada no estado de Minas Gerais, o mesmo 

foi organizado em grandes unidades que foram classificadas de acordo com a localização 

geográfica, os tipos de rochas, a mineralogia, o manto de decomposição e os principais recursos 

minerais inerentes a elas (CETEC, 1983; APOLINÁRIO, 2010). 

De acordo com Apolinário (2010), no vale do Mucuri estão presentes três grandes 

unidades geológicas, sendo elas 
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a) Associação de gnaisses e granitos diversos - esta formação geológica ocorre 

principalmente na região de Nanuque. Os tipos litossomáticos que compõem a 

unidade são: gnaisses kinzigíticos, gnaisses chanockíticos, pegmatitos, gnaisses 

bandados, gnaisses de composição granodiorítica, gnaisses cataclásticos e 

ortognaisses. Localmente ocorrem rochas básicas e ultrabásicas. Faixas quartzíticas 

ocorrem com freqüência, formando cristas. Os minerais que compõem esses tipos 

petrográficos são: quartzo, feldspato, muscovita, biotita, anfibólios, granadas, 

sillimanita, zircão e apatita.  

b) Associação de xistos, gnaisses e migmatitos – esta formação também encontra-se 

presente na microrregião de Nanuque, e é representada por xistos, gnaisses 

melanocráticos, gnaisses kinzigíticos, migmatitos diversos, anfibolitos e quartzitos, 

sendo esses tipos litossomáticos mineralogicamente constituídos por quartzo, 

feldspato, muscovita, biotita, anfibólios, granadas, sillimanita, cordierita, epidoto e 

zircão.  

c) Associação Charnockítica - encontra-se na microrregião de Teófilo Otoni e é 

composta por vários tipos de rocha, tais como: charnockitos, granulitos, anfibolitos, 

dioritos, gabros, piroxenitos, migmatitos e qurtzitos diversos. Os minerais 

constituintes desses tipos de roccha são principalmente: quartzo, feldspato, 

hiperstênio, mica, sillimanita, olivina, anfibólio, piroxênio, zirconita e apatita.  

 

Os solos predominantes no vale do Mucuri segundo Fernandes et al. (2013) são: 

- Neossolos Litólicos: solos rasos, pouco evoluídos e sem horizonte B. Possuem 

limitação para percolação da água, ficando expostos aos efeitos das enxurradas. A 

infiltração de água ocorre nas fraturas das rochas, formando os aquíferos em meio 

fraturado. Localizado próximo aos afloramentos rochosos, principalmente granito e 

gnaisse. 

- Latossolos: solos desenvolvidos, apresentam grande espessura do horizonte B, 

sendo, portanto, profundos. Solos permeáveis, variam de fortemente a bem drenados. 

São fortemente ácidos. Susceptíveis a erosão laminar. Localizados nos topos 

alongados de morro e em vertentes côncavas(anfiteatros) e convexas. 

- Argissolos: solos profundos, com maior concentração de argila no horizonte B. A 

textura varia de arenosa a argilosa no horizonte A.  Localizados principalmente nas 

vertentes com concavidades côncavas mais abertas, o que potencializa a concentração 

de nutrientes e umidade, sendo comum a ocorrência de nascentes pontuais. 

- Neossolos Flúvicos: Solos formados por ciclos de inundação e deposição de 

sedimentos. Solos heterogêneos quanto à textura e às propriedades físicas e químicas, 

apresentam alta fertilidade. Susceptíveis a inundações e encharcamentos. Localizados 

próximo as margens de cursos d’água. 

- Cambissolos: Solos pouco desenvolvidos, com horizonte B em formação. 

Apresentam alta a média fertilidade. Susceptíveis a inundações. Localizados em áreas 

planas de nível mais elevado em relação a planície fluvial. 

 

Em estudo realizado por Bittencourt et al. (2012), foi identificado no município de 

Teófilo Otoni, solo do tipo Latossolo vermelho-amarelo. 
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De acordo com MORAES (1998), nos latossolos predominam óxidos de ferro, de 

alumínio e caulinita, sendo predominante na fração argila dos latossolos. 

De acordo com SOUSA e LOBATO (2007) a fração argila do Latossolo é composta 

por caulinita, óxidos de ferro (goethita e hematita) e óxidos de alumínio (gibbsita).  

 

3.2.3 Cobertura Vegetal 

 

A vegetação original da bacia do rio Mucuri é composta majoritariamente por 

florestas estacionais, sendo que a porção leste encontrava-se coberta pela floresta ombrófila 

densa. A floresta ombrófila aberta localiza-se em uma pequena faixa na porção central da bacia, 

sendo composta por árvores mais espaçadas e com estrato arbustivo pouco denso. A principal 

cobertura era a floresta estacional semidecidual, distribuída por toda a bacia. Por fim, a floresta 

estacional decidual ocorria em pequena porção no norte da bacia. Esta vegetação foi ao longo 

do tempo sendo degrada, restando remanescentes florestais fragmentados, intercalados, 

sobretudo, às pastagens, aos cultivos agrícolas e à silvicultura (FELIPPE, NUNES e BUENO, 

2009). 

 Estudos realizados por Felippe, Nunes e Bueno (2009) apontaram que a 

cobertura florestal remanescente na porção mineira da bacia do rio Mucuri ocupava uma área 

de 20,66% (3.056,27 Km2), no ano de 2008 e de 25,33%(3.744,35 Km2) no ano de 1998, o que 

representa uma redução de quase 700 Km2, a se manter esta taxa de desmatamento (1,06% a.a.), 

o percentual de cobertura florestal na bacia do Mucuri seria de apenas 18%, em 2018. Ainda 

segundo os mesmos autores, a partir dos dados obtidos em 2008, existe uma clara diferença 

entre as áreas de cobertura vegetal nas regiões da bacia. Na região de Nanuque, Serra dos 

Aimorés e Carlos Chagas existem pouquíssimos fragmentos de mata. Na região de Pavão, Novo 

Oriente de Minas e parte de Teófilo Otoni, os fragmentos tornam-se mais numerosos e maiores. 

A região de Poté, Malacacheta e Ladainha é a porção de maior cobertura florestal da bacia, e 

os municípios de Caraí, Catuji e Itaipé apresentam uma espacialização distinta de cobertura de 

matas. Na parte noroeste há uma expressiva presença de remanescentes florestais. Por outro 

lado, na parte leste destes municípios existem grandes áreas desmatadas. A região dos 

municípios de Águas Formosas, Fronteira dos Vales e Crisólita também apresenta grandes áreas 

de remanescentes florestais. 

Em relação a unidades de conservação, a porção mineira da bacia possui uma Área 

de Proteção Especial Estadual "Todos Santos", com 25.890 hectares, criada por meio de decreto 

29.589 de1989, e que abrange os municípios de Teófilo Otoni e Poté, duas Reservas Particulares 
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do Patrimônio Natural localizadas nos municípios de Crisólita e Ladainha, uma Área de 

Proteção Ambiental “Alto do Mucuri”, com 325.148,883 hectares, criada por meio do decreto 

45.877 de 2011, e abrange os municípios de Caraí, Catují, Itaipé, Ladainha, Malacacheta, Novo 

Cruzeiro, Poté e Teófilo Otoni e uma Área de Proteção Ambiental Municipal: APA Municipal 

Córrego da Limeira, no município de Malacacheta (IEF, 2016; GUTIERREZ e CORRÊA, 

2016). 

 

3.2.4 Agricultura 

 

A estrutura fundiária na porção mineira do vale do Mucuri não difere do restante 

do Brasil. A agricultura familiar representa 80,0 % dos estabelecimentos e detém apenas 

24,30% das terras. O tamanho médio dos estabelecimentos da agricultura familiar é de 21,36 

hectares e das grandes propriedades é de 250,9 hectares. Na região dos municípios de Carlos 

Chagas, Nanuque e Serra dos Aimorés a Agricultura não-familiar (fazendas e empresas) ocupa 

respectivamente, 89%, 87% e 83% da área, apesar de representar somente 41%, 39% e 28% 

dos estabelecimentos respectivamente (PTDRS, 2010). 

Observa-se pelo mapa 1 que a maioria das comunidades de agricultura familiar do 

Vale do Mucuri encontra-se na região do alto Mucuri, região declivosa, com maior dificuldade 

para o cultivo e escoamento da produção, porém com maior número de nascentes, enquanto na 

região médio e baixo Mucuri com características diferentes da anterior encontram-se as médias 

e grandes propriedades (PTDRS, 2010). 
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Mapa 1 - Distribuição das comunidades rurais no território da cidadania do vale do Mucuri. 

 
Fonte: Assumpção et al., 2010 

 

No vale do Mucuri observam-se pastagens em sua maioria degradadas e com focos 

de erosão. Existe um predomínio de estabelecimento da agricultura familiar, que realiza uma 

produção agrícola diversificada e criação de animais (ALMEIDA, 2009). 

A silvicultura no Mucuri vem ampliando sua área a partir da borda leste, nos 

municípios de Serra dos Aimorés, Nanuque, Carlos Chagas e Umburatiba. As áreas de 

pastagens, aparentemente, cedem cada vez mais espaço aos eucaliptais e à cana-de-açúcar. O 

avanço do eucalipto confronta-se com as mudanças de ecossistemas, de características físicas e 

regimes pluviométricos diferenciados. Este avanço da silvicultura de eucalipto deve ser motivo 

de preocupação das autoridades públicas e civis que planejam a bacia do Mucuri (FELIPPE, 

NUNES e BUENO, 2009). 

Segundo Assumpção, et. al. (2010), a maior parte dos problemas atuais do Vale do 

Mucuri é consequência histórica do modo de ocupação da paisagem, que ocorreu de forma 

predatória, sem a necessária conservação dos recursos naturais. No território, é notória a 

presença de grandes extensões de terra destinadas à pecuária intensiva. Existiu e ainda existe 

um forte incentivo ao monocultivo, à mecanização e ao uso de insumos artificiais no campo. 

As consequências deste modelo de agricultura são facilmente perceptíveis na paisagem: 
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presença de pastagens degradadas e focos de erosões; assoreamento dos córregos e de suas 

margens; e a perda da produtividade das culturas agrícolas.  

 

3.2.5 Problemas Ambientais 

 

A degradação ambiental recorrente em todo o território é causada principalmente 

por desmatamentos, pela utilização excessiva de queimadas, pelo uso e manejo inadequados do 

solo e pela falta de medidas de conservação (ARMICOPA e IDENE, 2005). 

Os maiores atingidos com a degradação ambiental, de acordo com Almeida (2009), 

são os agricultores com áreas pequenas, em que a degradação e a diminuição da produção 

agrícola incidem diretamente sobre a renda, a subsistência e, consequentemente, sobre a 

qualidade de vida das famílias. 

A questão ambiental foi evidenciada no PTDRS (2010) como de complexidade 

muito alta. Os problemas de diminuição da qualidade e quantidade da água foram relatados em 

diversas localidades, e em grande parte, estão relacionados à destruição das Áreas de 

Preservação Permanentes (APPs) – topos de morros, nascentes, matas ciliares, encostas para 

sua utilização em práticas agropecuárias. O excesso de desmatamento, de queimadas, o uso 

inadequado de máquinas, o plantio morro abaixo, a exposição do solo aos agentes de erosão, o 

uso indevido de agrotóxicos e a poluição do ambiente com lixo foram citados também como 

problemas importantes a serem enfrentados na melhoria das condições de vida do campo. Da 

mesma forma existem muitas famílias que desenvolvem sistemas incorporando práticas de 

conservação do solo, e buscam desenvolver inovações para recuperar a fertilidade da terra e a 

produtividade do sistema como um todo, incluindo também diversificação de culturas. Apesar 

da recorrência destes problemas, ainda são limitadas as iniciativas de educação ambiental, os 

incentivos e a mobilização social para reversão deste quadro nas regiões e no território. A 

necessidade de ações voltadas à conservação da água foi indicada com prioridade à promoção 

da sustentabilidade ambiental no Território do Mucuri. 

Apenas dois municípios da bacia destinam os resíduos sólidos para um aterro 

controlado, os demais não possuem forma de destinação adequada. A coleta seletiva é uma 

prática restrita aos catadores individuais e às associações, com exceção do município de Carlos 

Chagas, onde existe um sistema organizado de coleta (GUTIERREZ e CORRÊA, 2016). 

 Em estudo realizado por Gutierrez e Corrêa (2016), em relação ao abastecimento 

público de água, na bacia do rio Mucuri, na zona urbana a maior parte da água utilizada é 

captada de rios e córregos. Na zona rural as fontes de água são variadas. Em relação ao 
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monitoramento da qualidade destas águas, 43,14% dos entrevistados disseram que não sabem 

ou afirmaram que não existe tratamento de água no município. 

Com relação ao sistema de tratamento de esgoto nos municípios da bacia, em 

Umburatiba, Águas Formosas, Pavão, Fronteira dos Vales, Catuji e Nanuque, não existe 

tratamento de esgoto.  Em Poté, uma estação de tratamento de esgoto está em construção. Os 

municípios de Crisólita, Novo Oriente de Minas, Caraí, Itaipé, Malacacheta, Ladainha, Serra 

dos Aimorés, Carlos Chagas e Teófilo Otoni possuem estações de tratamento, porém, em Itaipé 

e Ladainha não estão em funcionamento. Apenas Carlos Chagas e Serra dos Aimorés tratam de 

76 a 100% do esgoto. Os outros municípios tratam menos de 75% do esgoto em suas estações 

(GUTIERREZ e CORRÊA, 2016). 

O desmatamento destaca-se como mais frequente e maior problema ambiental da 

região. A fiscalização não é suficiente e os moradores têm medo de fazer denúncias 

(GUTIERREZ e CORRÊA, 2016). 

 

3.2.6 Gestão Ambiental 

 

A respeito da gestão municipal, existe um desconhecimento por parte dos 

representantes do poder público e da sociedade civil a respeito de normas e leis municipais que 

tratam da questão ambiental. Assim como não existe, na maioria dos municípios, um 

levantamento de áreas degradadas, com exceção dos municípios de Pavão e de Poté, porém, 

somente o último faz uso do instrumento. O município de Teófilo Otoni relatou que está em 

fase de elaboração, juntamente com o Plano Municipal da Mata Atlântica. Na maioria dos 

municípios, a prefeitura e entidades da sociedade civil desenvolvem algum tipo de projeto 

relacionado à questão ambiental (GUTIERREZ e CORRÊA, 2016; CAI-M, 2011). 

Os municípios em geral não têm estrutura administrativa e equipe técnica suficiente 

para desenvolverem suas atividades. A gestão social expressa na constituição de Conselho 

Municipal de Meio Ambiente é dificultada por questões políticas e pela falta de interesse tanto 

de governo quanto da sociedade (GUTIERREZ e CORRÊA, 2016). 

A falta de atuação do poder público municipal ocorre em decorrência da ausência 

de assistência técnica especializada nesta temática e também por falta de parceria com 

instituições públicas, como a universidade e promotorias de meio ambiente (CAI-M, 2011). 

O estado de Minas Gerais possui um mecanismo tributário, que é o ICMS 

Ecológico, que prevê incentivo aos municípios que atendam aos critérios ambientais 



24 

 

estabelecidos pela Lei nº 18.030/2009, entre os critérios está a presença de unidades de 

conservação, de sistema de tratamento de esgoto e de destinação adequada de resíduos sólidos. 

A partir da Tabela 2 é possível verificar os municípios do Vale do Mucuri que 

receberam ICMS Ecológico em 2016 e os respectivos valores: 

 

Tabela 2: Repasse dos valores de ICMS ecológico e IPI/Exportação aos municípios no ano de 2016. 

MUNICÍPIO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO TOTAL 

Caraí 2.938,22 2.650,80 2.945,91 2.955,04 3.028,87 14.518,84 

Carlos Chagas 9.406,18 8.213,56 9.128,00 6.219,89 - 32.967,63 

Catují 620,24 559,45 621,74 623,62 639,12 3.064,17 

Crisólita 433,02 390,58 434,06 435,38 446,2 2.139,24 

Itaipé 1.317,47 1.188,34 1.320,64 1.322,88 1357,58 6.506,91 

Ladainha 1.987,97 1.793,12 1.992,75 1.998,80 2048,48 9.821,12 

Malacacheta 9.602,81 8.390,92 9.325,10 9.262,23 9293,13 45.874,19 

Pote 6.355,23 5.732,32 6.370,51 6.389,87 6548,68 31.396,61 

Serra dos Aimorés 703,76 - - - - 703,76 

Teófilo Otoni 10.919,67 9.578,71 10.645,13 10.585,93 10.650,08 52.379,52 

 Fonte: Fundação João Pinheiro, 2016. 

 

 A partir do diagnóstico realizado pelo MPRTSM (2016), em relação à destinação 

do recurso do ICMS Ecológico, a maioria dos entrevistados dos municípios afirma não saber 

que destinação é dada a este recurso, assim como alguns afirmaram que o mesmo não é aplicado 

em ações ambientais. Vale destacar que a Lei Estadual nº 18.030/2009, não apresenta nenhuma 

obrigatoriedade de vinculação deste recurso. 
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3.3 LEGISLAÇÃO DAS ÁGUAS 

 

A necessidade de uma nova visão na legislação das águas é relatada por Tundisi e 

Matsumura-Tundisi (2011, p.189): 

 

“No final do século XX, novas iniciativas na legislação de recursos 

hídricos e na organização institucional começaram a ser implementadas 

em muitos países. Essas ações decorreram do reconhecimento de que, 

sem evolução na legislação e sem novas formas de administração e 

organização das instituições que planejam e gerenciam os recursos 

hídricos, é impossível implantar os avanços de tecnologia e da 

participação da comunidade.” 

 

Como exemplo, têm-se o caso da legislação dos Estados Unidos da América, que 

teve a sua legislação norteadora dos recursos hídricos, a Clean Water Act (CWA), promulgada 

no ano de 1948, passou pela primeira revisão em 1972 e a segunda em 1987, onde foram 

incluídas emendas relativas aos efluentes tóxicos e ao lançamento de efluentes provenientes de 

fontes difusas, pois estima-se que mais de 50% da poluição dos corpos d’água são oriundas 

destas fontes. No ano de 1970, foi instituída a Agência de Proteção Ambiental dos Estados 

Unidos (USEPA), que é responsável por formular e implementar políticas públicas de proteção 

ao meio ambiente. Todavia, o processo de formulação e implementação dessas políticas sofre 

influência de diversos atores sociais (VEIGA e MAGRINI, 2009; SOUZA e FREITAS, 2012; 

COPELAND, 2014). 

Ainda a respeito da gestão das águas nos EUA, muitas ações tem sido 

desenvolvidas, a fim de alcançar as metas estabelecidas pela CWA, no que diz respeito a 

restaurar e manter a integridade das águas. No entanto, os problemas antigos persistem e novos 

apareceram, como: fontes diversas de poluição das águas; pouco acordo entre as partes 

interessadas sobre as soluções necessárias; alteração de forma mais abrangente da CWA, ficou 

estagnado por algum tempo no legislativo; conflitos entre latifundiários e ambientalistas a 

respeito da utilização da terra; diversidade de interpretações da lei; pouca destinação de recursos 

financeiros para estados e municípios, para tratamento de águas residuais; dúvidas entre os 

parlamentares em relação ao custo e a eficácia das ações da US-EPA, assim como, se a agência 

tem de fato exercido sua autoridade; entre outros (COPELAND, 2016). 
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No Brasil, no dia 08 de janeiro de 1997, foi sancionada a Lei nº 9.433, também 

conhecida como Lei das Águas, que definiu a Política Nacional dos Recursos Hídricos (PNRH), 

que é um instrumento legal que, se efetivamente implementado, assegurará à atual e às futuras 

gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos 

respectivos usos, por meio da utilização racional e integrada dos recursos hídricos (BRITES, 

2010; TUNDISI e MATSUMURA-TUNDISI, 2011; BRAGA et al., 2011). 

A fim de consolidar a reforma do setor de recursos hídricos, foi criada, a partir da 

Lei Federal 9.984 de 2000, a Agência Nacional das Águas (ANA), que tem como missão 

implementar a PNRH, assim como coordenar o Sistema Nacional de Gerenciamento dos 

Recursos Hídricos, em particular a execução e operacionalização dos instrumentos técnicos e 

institucionais de gestão dos recursos hídricos, além de estar encarregada por regular o uso da 

água em rios de domínio da União, por intermédio da outorga de direito de uso e de sua 

fiscalização (BRAGA et al., 2011). 

Entre os instrumentos de gestão de recursos hídricos, criados pela Lei das Águas, 

tem o que se prevê: o enquadramento dos corpos de água em classes de usos preponderantes, 

visando possibilitar uma gradual e contínua melhoria da qualidade das águas nas bacias 

hidrográficas (BRAGA et al., 2011). Ressalta-se que este instrumento está relacionado à 

qualidade de água pretendida para um corpo hídrico e não necessariamente com as condições 

atuais do mesmo (IGAM, 2013). 

Conforme o art. 9º da Lei 9433/97, o enquadramento dos corpos de água visa 

assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem destinadas e 

a diminuir os custos de combate à poluição das águas, mediante ações preventivas permanentes. 

A resolução CONAMA n.º 357 de 17 de março de 2005 é que dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento. 

A resolução nº 91, de novembro de 2008, do Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos (CNRH) institui as diretrizes básicas para os procedimentos metodológicos de 

enquadramento dos corpos hídricos, que deverão compreender as seguintes etapas: diagnóstico, 

prognóstico, propostas de metas relativas às alternativas de enquadramento e programa para 

efetivação. 

O processo de enquadramento deve ser feito de forma participativa e 

descentralizada, estando, portanto, de acordo com as expectativas e necessidades dos usuários. 

A aprovação da proposta de enquadramento é de responsabilidade do respectivo comitê de bacia 

hidrográfica e a sua implantação deve ser efetuada no âmbito da bacia (IGAM, 2013; ANA, 

2013). 
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Apesar do enquadramento dos corpos d’água existir no Brasil há trinta anos, ainda 

é muito pequena a implementação deste instrumento, Os principais problemas, de acordo com 

o levantamento feito junto aos Estados brasileiros, são: falta de capacidade técnica, 

metodologia, ações de gestão e falta de recursos (SRH/MMA, 1999, apud ANA, 2007). Outro 

fator, destacado por Pagnoccheschi (2000), é que a dimensão mais importante do 

enquadramento, que é a de planejamento, é uma atividade frequentemente relegada a um 

segundo plano pela necessidade imperiosa das intervenções emergenciais. No entanto, a partir 

do momento que os comitês de bacia passem a funcionar de forma eficiente, instrumentos de 

gestão, a exemplo do enquadramento, serão essenciais para a promoção da melhoria da 

qualidade ambiental das bacias. 

No estado de Minas Gerais, a classificação e diretrizes ambientais para o 

enquadramento dos corpos de água superficiais é regulamentada pela Deliberação Normativa 

Conjunta COPAM/CERH/MG nº 01, de 05 de maio de 2008. Que entre outras questões, 

considera, assim como a resolução CONAMA 357/2005, que o enquadramento dos corpos de 

água deve estar baseado não necessariamente no seu estado atual, mas nos níveis de qualidade 

que deveriam possuir para atender às necessidades da comunidade e que o enquadramento 

expressa metas finais a serem alcançadas, podendo ser fixadas metas progressivas 

intermediárias, obrigatórias, visando a sua efetivação. 

De acordo com o art 37º da Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH/MG 

nº 01/ 2008, enquanto não aprovados os respectivos enquadramentos, as águas doces serão 

consideradas classe 2, exceto se as condições de qualidade atuais forem melhores, o que 

determinará a aplicação da classe mais rigorosa correspondente. Em relação aos corpos de água 

da bacia hidrográfica do rio Mucuri, os mesmos encontram-se na situação descrita neste artigo 

da resolução, portanto são enquadrados como rios de classe 2.  

No âmbito da bacia hidrográfica do rio Mucuri, foi instituído pelo governo do 

estado de Minas Gerais, através do Decreto nº 44.865 de 01 de agosto de 2008, o Comitê da 

Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Rio Mucuri, com a finalidade de promover, no 

âmbito da gestão de recursos hídricos, a viabilização técnica e econômico-financeira de 

programa de investimento e consolidação de políticas de estruturação urbana e regional, 

visando o desenvolvimento sustentável da Bacia. 
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3.4 QUALIDADE DA ÁGUA 

 

A água constitui uma necessidade fundamental para a manutenção da vida. Porém, 

sabe-se que a água destinada ao consumo humano pode representar um risco potencial para a 

saúde da população devido à possibilidade de presença de patógenos e contaminantes químicos, 

oriundos de fontes naturais, áreas agrícolas, efluentes domésticos e industriais e drenagem 

urbana (JORDÃO e PESSOA, 2011). 

 Determinar a concentração das substâncias presentes na água e comparar com 

valores de referência é necessário para identificar os constituintes que podem vir a trazer algum 

risco para a saúde humana (KIM et al., 2013). 

A degradação ambiental distancia ainda mais as condições de qualidade dos corpos 

hídricos daquela necessária ao atendimento dos seus usos atuais e futuros, incluindo, um dos 

usos prioritários da água, que é o abastecimento humano.  (FREIRE e OMENA. 2005). 

O conjunto de ações produzido pelas atividades humanas ao explorar os recursos 

hídricos para expandir o desenvolvimento econômico e atender às demandas industriais e 

agrícolas, somadas ao crescimento das áreas urbanas e a mudança de padrões de consumo, causa 

impactos significativos nos ecossistemas aquáticos (TUNDISI e MATSUMURA-TUNDISI, 

2011). 

Os estudos realizados pelo International Lake Environment Committee, citado por 

Tundisi e Matsumura-Tundisi (2011), apontam que os cinco principais problemas de 

deterioração dos ecossistemas aquáticos são: o aumento do material em suspensão, o declínio 

do nível de água, a contaminação tóxica, a eutrofização e a acidificação. 

O despejo de águas residuárias de uso doméstico, não tratada, é uma das principais 

causas da deterioração dos recursos hídricos em águas interiores e nas águas costeiras 

(TUNDISI e MATSUMURA-TUNDISI, 2011). Assim como os poluentes oriundos das 

industriais e da agricultura (ZHOU et al., 2015). 

O processo de eutrofização, que é o crescimento excessivo das plantas aquáticas, 

está relacionado com o aumento da concentração de nutrientes no corpo d’água, principalmente 

nitrogênio e fósforo. Porém, este processo está mais presente em lagos e represas, sendo que 

em rios é menos frequente, devido às condições ambientais serem mais desfavoráveis para o 

crescimento de algas e outras plantas, em decorrência da turbidez e velocidades elevadas (VON 

SPERLING, 1996). 

De acordo com Telles e Domingues (2006), os principais usos consuntivos da água 

ocorrem mundialmente na agricultura e pecuária, cerca de 65% do total. A utilização intensiva 
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da água e do solo, pela agricultura e pecuária, estimulada pela irrigação pode provocar impactos 

ambientais indesejáveis, como lixiviação de agroquímicos, carreamento de partículas de solo e 

de fertilizantes para corpos d’água, disposição de efluentes, oriundos da criação animal, 

diretamente no solo ou diretamente nos corpos d’água, desmatamento, erosão, depleção 

excessiva da vazão ou do nível do curso d’água, rebaixamento do lençol freático, salinização, 

poluição e desequilíbrio nutricional do solo, entre outros. 

De acordo com Kim et al (2013), à medida que aáguase infiltraatravés do solo, ele 

transporta considerável quantidade decomponentesfísicos, biológicos e químicos, que podem 

vir a causarcontaminação de corpos d’água. Outra fonte de contaminação é oesgoto urbano sem 

tratamento. Estes corpos d’água, se não forem adequadamentemonitorados, podem tornar-se 

uma fonte deproblemas crônicos de saúde. 

Normalmente a poluição dos corpos d’água, por metais tóxicos, está associada com 

as indústrias, porém a erosão hídrica no solo agrícola que recebeu agroquímicos pode vir a 

aumentar a concentração desses metais a valores altamente preocupantes nos corpos d’água 

(QUINTON e CATT, 2010). 

Em estudos realizados no rio Todos os Santos, localizado na bacia hidrográfica do 

rio Mucuri- Brasil, Blanc et al. (2013), verificaram, em alguns pontos, concentrações de 

Oxigênio Dissolvido em desconformidade com o estabelecido pela resolução CONAMA, 

357/2005, o que pode ser atribuído a descarga de substâncias orgânicas, em especial efluentes 

domésticos. A condutividade também apresentou valores elevados que podem ser atribuídos à 

descarga de efluentes domésticos e descarga de resíduos sólidos, na área urbana. Em relação à 

concentração de metais, os elementos Alumínio, Fósforo e Ferro apresentaram valores 

superiores aos estabelecidos pela resolução CONAMA, 357/2005. As concentrações de Ferro 

e Alumínio podem estar elevadas em decorrência da descarga de resíduos sólidos, assim como 

a característica geoquímica da região. A concentração de Fósforo pode estar associada à 

descarga de efluentes domésticos, bem como a utilização de fertilizantes no entorno do rio. 

Ao se abordar a questão da qualidade da água, segundo Freire e Omena (2005, p. 

143), é fundamental entender que o meio líquido apresenta duas características marcantes, que 

condicionam de maneira absoluta a conformação desta qualidade: a dissolução de substâncias 

(capacidade de dissolver outras substâncias químicas) e a capacidade de transporte de 

poluentes. 

A resolução CONAMA 357/2005 estabelece, no seu Art. 2º, algumas definições, 

entre elas destaca-se abaixo a que trata da qualidade da água: 
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IX - classe de qualidade: conjunto de condições e padrões de qualidade de água 

necessários ao atendimento dos usos preponderantes, atuais ou futuros; 

XII - condição de qualidade: qualidade apresentada por um segmento de corpo d'água, 

num determinado momento, em termos dos usos possíveis com segurança adequada, 

frente às Classes de Qualidade; 

XXVI - padrão: valor limite adotado como requisito normativo de um parâmetro de 

qualidade de água ou efluente;  

XXVII - parâmetro de qualidade da água: substancias ou outros indicadores 

representativos da qualidade da água. 

 

Os padrões de qualidade de água referem-se a certo número de parâmetros capazes 

de refletir, direta ou indiretamente, a presença efetiva ou potencial de algumas substâncias ou 

microrganismos que possam comprometer a qualidade da água (BRANCO, AZEVEDO, 

TUNDSI, 2006). Ainda a respeito dos padrões de qualidade da água, Bertoletti e Zagatto (2008) 

dizem que os mesmos são numéricos e expressam os limites de concentrações de agentes físico-

químicos e biológicos que não causam condições indesejáveis aos usos para os quais as águas 

se destinam. 

Segundo Von Sperling (1996), a qualidade da água pode ser representada através 

de diversos parâmetros, que traduzem as suas principais características físicas, químicas e 

biológicas. Ao abordar estes parâmetros, é importante que se trate da conceituação, origem 

(natural ou antropogênica), importância sanitária e interpretação dos resultados. 

Abaixo serão caracterizados os parâmetros físico-químicos, metais e semi-metais e 

o ensaio toxicológico utilizados neste estudo, incluindo os respectivos limites de valores 

estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005, para rio de água doce, classe 2. 

 

3.4.1 Parâmetros Físico – Químicos 

 

3.4.1.1 Temperatura 

 

De acordo com Jordão e Pessoa (2011) a temperatura da água é um parâmetro físico 

importante, pois afeta a saturação de oxigênio dissolvido, as taxas das reações biológicas e 

químicas. Observa-se ainda, segundo Esteves (2011) que para aumentos de 10° C na 

temperatura ocorre uma duplicação da taxa metabólica. Portanto, quanto maior for a 

temperatura, maior será a eficiência metabólica, maior será a velocidade dos processos de 

biodegradação da matéria orgânica e consequentemente maior será o consumo de oxigênio 
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dissolvido na massa de água (ESTEVES, 2011; JORDÃO e PESSOA,2011; VON SPERLING, 

1996). 

Segundo Percebon, Bittencourt e Filho (2005), o aquecimento das águas dos rios 

pode ter origem em processos naturais, como os geotérmicos, variações sazonais da temperatura 

ambiente e da insolação, e da redução de vazão. Também advém de processos antrópicos 

diretos, como a descarga de efluentes com temperatura diferente do corpo receptor, pelo calor 

liberado na oxidação de carga poluente lançada; ou indiretamente, pelo represamento das águas 

e desmatamentos na área de drenagem. 

De acordo com Percebon, Bittencourt e Filho (2005), a temperatura de águas 

superficiais pode ser afetada por vários fatores, entre eles: estação do ano, vazão e profundidade 

do corpo hídrico, descarga de efluentes domésticos, mata ciliar e escoamento das águas 

especialmente sobre rochas máficas. Portanto, a resposta térmica da água de um rio é, na 

verdade, a somatória de diferentes efeitos de fatores ambientais e antrópicos a que esse rio, ou 

sua bacia, está sujeito. 

Segundo Bryant citado por Percebon, Bittencourt e Filho (2005), exceto por 

processos geotérmicos presentes, as águas superficiais não apresentam temperaturas superiores 

a 35-40°C. Em relação a faixa ótima de temperatura para as atividades biológicas, Jordão e 

Pessoa (2011) apontam entre 25 a 35ºC. 

A Resolução CONAMA 357/2005 não estabelece valores para a temperatura. 

 

3.4.1.2 Turbidez 

 

A turbidez representa o grau de interferência com a passagem da luz através da 

água, conferindo uma aparência turva à mesma. Pode ter origem natural, como partículas de 

rocha, argila, silte, algas, matéria orgânica e outras substâncias, assim como pode ter origem 

antrópica através dos despejos domésticos e industriais, erosão e microrganismos (VON 

SPERLING, 1996). 

Ainda, segundo Von Sperling, a turbidez de origem natural não traz inconvenientes 

sanitários diretos. A de origem antrópica pode estar associada a compostos tóxicos e organismos 

patogênicos. A turbidez também reduz a penetração da luz, prejudicando a fotossíntese. 

A Resolução CONAMA 357/2005 estabelece valor máximo de até 100 UNT 

(Unidade Nefelométrica de Turbidez) para rios de água doce, classe 2. 
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3.4.1.3 Condutividade Elétrica 

 

Altos valores de condutividade podem indicar a descarga de sais(Na+, K+, Ca2+, 

NH4
+, Cl- entre outros) e a presença de eletrólitos nos efluentes, possivelmente proveniente de 

descarga de efluentes sólidos e domésticos (CETESB, 2014). 

Conforme CETESB (2014), a condutividade também fornece uma boa indicação 

das modificações na composição de uma água, especialmente na sua concentração mineral, mas 

não fornece nenhuma indicação das quantidades relativas dos vários componentes. A 

condutividade da água aumenta à medida que mais sólidos dissolvidos são adicionados. Altos 

valores podem indicar características corrosivas da água e também a condutividade elétrica 

pode ser utilizada como uma medida indireta da concentração de poluentes. 

De acordo com Nyairo, Owuor e Kengara (2015) a condutividade elétrica indica a 

quantidade de íons e sólidos totais dissolvidos na água e pode estar relacionada à entrada de 

descargas a partir de escoamentos de água de áreas agrícolas e efluentes provenientes de outras 

atividades antropogênicas 

A Resolução CONAMA 357/2005 não estabelece valor máximo para condutividade 

elétrica. De acordo com CETESB (2014), valor de condutividade superiores a 100 μS/cm 

podem indicar excesso de sais no ambiente. 

 

3.4.1.4 Potencial Hidrogeniônico (pH) 

 

Segundo Von Sperling (1996), o pH representa a concentração de íons de 

hidrogênio, dando a indicação sobre a acidez, neutralidade ou alcalinidade da água. 

Os organismos possuem uma estreita faixa de tolerância às mudanças de pH. Os 

organismos aquáticos geralmente estão adaptados às condições de neutralidade de pH. Logo, 

qualquer alteração brusca do pH de uma água pode acarretar o desaparecimento dos seres nela 

presentes. As águas superficiais possuem um pH entre 4 e 9, sendo que as mesmas são 

ligeiramente alcalinas devido à presença de carbonatos e bicarbonatos. O pH também é 

influenciado pela quantidade de matéria orgânica a ser decomposta, sendo que quanto maior é 

a quantidade de matéria orgânica disponível, menor o pH, pois para haver a decomposição desta 

matéria orgânica muitos ácidos são produzidos, como o ácido húmico (AVALIAÇÃO..., 2008). 
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Segundo CETESB (2013), o pH influencia os ecossistemas aquáticos devido aos 

seus efeitos sobre a fisiologia das espécies, e por contribuir para a precipitação de elementos 

químicos tóxicos ou alterar a solubilidade de nutrientes em determinadas condições. 

A Resolução CONAMA 357/2005 estabelece valor máximo de pH entre 6,0 e 9,0 

para rio de água doce, classe 2. 

 

3.4.1.5 Oxigênio Dissolvido (OD) 

 

O oxigênio dissolvido é um importante parâmetro de análise da qualidade da água, 

pois a partir da análise dos resultados obtidos, é possível realizar uma série de inferências em 

relação a cobertura vegetal nas margens e proximidades do corpo d’água, temperatura da água, 

despejo de efluentes domésticos e industriais e a existência ou não de práticas de conservação 

do solo e da água na área da bacia. Segundo Von Sperling (1996), o oxigênio dissolvido é o 

principal parâmetro de caracterização dos efeitos da poluição das águas por efluentes orgânicos. 

A matéria orgânica presente nos corpos d’água e nos efluentes é a causadora do principal 

problema de poluição das águas: o consumo do oxigênio dissolvido pelos microrganismos nos 

seus processos metabólicos de utilização e estabilização da matéria orgânica (PIVELI, 2015; 

VON SPERLING, 1996). 

O oxigênio presente nas águas naturais é proveniente da atmosfera, e a taxa de 

reintrodução através da superfície é diretamente proporcional à velocidade da água. Outra fonte 

importante é a proveniente da fotossíntese das algas (PIVELI, 2015). 

O oxigênio dissolvido é o elemento principal no metabolismo dos microrganismos 

aeróbicos que habitam as águas naturais, assim como, é indispensável para outros seres vivos, 

especialmente os peixes, onde a maioria das espécies não resiste a concentrações de OD inferior 

a 4,0 mg L-1. É, portanto, um parâmetro de extrema relevância na legislação de classificação 

das águas (PIVELI, 2015). 

Concentração baixa de OD pode estar associada com o aumento da quantidade de 

vegetação aquática, redução da vazão e a concentrações elevadas de coliformes fecais (SMITH 

et al., 2015). 

A Resolução CONAMA 357/2005 estabelece que o valor do OD não pode ser 

inferior a 5 mg L-1 de O2, para rio de água doce, classe 2. 
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3.4.1.6 Sólidos Totais Dissolvidos (STD) 

 

Constitui a soma dos teores de todos os constituintes minerais presentes na água. 

Possui uma relação direta com os valores de condutividade elétrica (MENEZES et al., 2012) 

A entrada de sólidos nas águas pode ocorrer de forma natural, através de processos 

erosivos, organismos e detritos orgânicos, ou na forma antropogênica pelo lançamento de 

esgoto e resíduos sólidos e pelo uso do solo no entorno dos corpos de água (BERTOLDO et al., 

2014; SANTOS e MORAES, 2012). 

A resolução CONAMA 357/2005 estabelece como aceitável valor de referência 

para STD de até 500 mg L-1
, para rio de água doce, classe 2. 

 

3.4.1.7 Dureza 

 

A dureza é a concentração de cátions multimetálicos em solução. A mesma é 

definida pela soma das concentrações dos cátions Ca2+ e Mg2+ e é expressa como a massa em 

miligrama por litro da amostra de carbonato de cálcio (mg L-1 CaCO3). Estes cátions podem ser 

originários da dissolução de minerais e de despejos industriais (VON SPERLING, 1996). 

Segundo Von Sperling (1996), alguns estudos indicaram que em áreas com maior 

dureza apresentam: a água com sabor desagradável, menor incidência de doenças cardíacase 

maior incidência de diarreia nos seres humanos.  

Outro impacto relacionado à dureza é à redução na formação de espuma, na ação 

de lavagem para uso doméstico, oque pode implicar no uso de maior quantidade de detergentes 

(VON SPERLING, 1996). 

A Resolução CONAMA 357/2005 não estabelece o valor de referência para a 

dureza, porém Von Sperling(1996), faz a seguinte classificação: 

 

 Dureza  50 mg L-1de CaCO3: água mole 

 Dureza entre 50 e 150 mg L-1 de CaCO3: dureza moderada 

 Dureza entre 150 e 300 mg L-1 de CaCO3: água dura 

 Dureza  300 mg L-1 de CaCO3: água muito dura 
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3.4.1.8 Nitrato (NO3
-) 

 

O nitrogênio presente no esgoto doméstico provém de compostos orgânicos como 

aminoácidos e proteínas, além de subprodutos do metabolismo humano como ureia e ácido 

úrico. Surfactantes com grupo hidrófilo catiônico presentes em detergentes também apresentam 

nitrogênio. Uma vez depositados no curso d’água, com o passar do tempo todos os compostos 

nitrogenados podem ser oxidados e detectados como nitratos (OLIVEIRA et al., 2001; 

MURRAY et al.; VOET; SHREVE; DACACH, apud SEQUENIL, ARRUÁ e COSTA, 2011). 

Segundo Von Sperling (1996), o nitrogênio, nos processos bioquímicos de 

conversão da amônia a nitrito e deste em nitrato, implica no consumo de oxigênio dissolvido 

na água, o que pode afetar a vida aquática. Em um corpo d’água, a determinação da forma 

predominante do nitrogênio pode fornecer informações sobre o estágio da poluição, pois 

poluição recente está associada ao nitrogênio na forma de nitrito ou de amônia, enquanto uma 

poluição mais remota está associada ao nitrogênio na forma de nitrato. 

O nitrato ocorre em baixos teores nas águas superficiais, mas pode atingir altas 

concentrações em águas profundas. O seu consumo, por meio das águas de abastecimento, está 

associado a dois efeitos adversos à saúde ─ indução a metahemoglobinemia (síndrome do bebê 

azul), especialmente em crianças e a formação potencial de nitrosaminas e nitrosamidas 

carcinogênicas (BOUCHARD et al., 1992; SOUTO et al., 2006). 

Elevadas concentrações de nitrato podem ser encontradas em corpos d’água, 

próximos a localidades que não possuem sistema eficiente de tratamento de águas residuais 

(ZHOU et al., 2015). 

A Resolução CONAMA 357/2005 estabelece valor máximo de N de 10,0 mg L-1, 

para rio de água doce, classe 2. 

 

3.4.2 Concentração de Metais e Semi-metais 

 

3.4.2.1 Alumínio 

 

O alumínio é liberado ao ambiente como material particulado oriundo de 

intemperismo da rocha, erosão do solo, gases vulcânicos, combustão do carvão e mineração 

(CETESB, 2012). 

Este elemento é o terceiro mais abundante na crosta terrestre e é um dos principais 

contaminantes do meio ambiente, em relação aos metais (ACHARY et al., 2008). 
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O alumínio atinge a atmosfera não só através das emissões naturais, mas 

principalmente antropogênicas, em decorrência do seu uso e de seus compostos em larga escala 

na produção de ligas metálicas, utensílios domésticos, vidros e como catalisadores na fabricação 

de plásticos. O uso do sulfato de alumínio como agente floculante em estações de tratamento 

de água representa uma fonte adicional de contaminação, uma vez que traços de alumínio 

existentes na água não são totalmente eliminados no tratamento da água (GARCIA, GIODA e 

NASCIMENTO, 1997; CETESB, 2012). 

A contaminação do meio ambiente pelo alumínio se dá principalmente por efluentes 

de indústrias químicas e metalúrgicas (LIMA, 2006). 

Existem controvérsias sobre o papel deste metal na incidência do mal de Alzheimer 

(PERL & GOOD, 1988). 

A resolução CONAMA 357/2005 estabelece como valor máximo para Al 0,1mg L-

1
, para rio de água doce, classe 2. 

 

3.4.2.2 Arsênio (As) 

 

O arsênio pode ser absorvido por todas as vias, mas a via oral é a principal (ATSDR, 

2014). 

A exposição aguda ao arsênio pode causar problemas gastrointestinais (dor no 

estômago,  náuseas, vómitos e diarreia), hematológicos (diminuição da produção de 

glóbulos vermelhos e brancosdo sangue, causando fadiga, ritmo cardíaco anormal e danos nos 

vasos sanguíneos) e efeitosneurológicos (encefalopatia, com sinais clínicos, tais como 

confusão, alucinações, memória prejudicada e instabilidade emocional e sensação de 

"alfinetadas e agulhadas" nas mãos e pés). A exposição crônica pode causar 

alteraçõesdérmicas(hiperqueratosee hiperpigmentação) e aumento do risco de câncer nos 

pulmões,pele, bexiga e fígado (DELAFIORI, RING e FUREY, 2016). 

O arsênio e seus compostos são reconhecidos pela International Agency for 

Research on Cancer (IARC) e pela American Conference of Industrial Hygienists (ACGIH) 

como carcinogênico humano (IARC, 2015; ACGIH, 2003). 

O arsênio apresenta-se na forma de compostos orgânicos e inorgânicos, tendo como 

fonte natural solos com altas concentrações deste elemento e/ou antropogênicas, como rejeito 

de mineração e de fábricas de praguicidas, tintas e corantes (GUIMARÃES, 2000). 
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A resolução CONAMA 357/2005 estabelece como valor máximo para As 0,01mg 

L-1
, para rio de água doce, classe 2. 

 

3.4.2.3 Bário (Ba) 

 

É um elemento com baixas concentrações nas águas naturais, pois, tem como 

mineral de maior representatividade a barita, que possui baixa solubilidade em meio aquoso. É 

empregado na indústria petrolífera e nos seus derivados, e na produção de pigmentos, papel, 

vidro, etc. O consumo de 550 a 600 mg de bário pelo homem é fatal, e o seu excesso causa 

bloqueio nervoso e/ou aumento da pressão sanguínea por vasoconstricção (FENZL; 

DARDENNE; COOPER & THORNTON; SANTOS, apud LIMA, 2006). 

A resolução CONAMA 357/2005 estabelece como valor máximo para Ba 0,7 mg 

L-1, para rio de água doce, classe 2. 

 

3.4.2.4 Berílio (Be) 

 

O Berílio é um metal que ocorre naturalmente em rochas, carvão, solo e poeira 

vulcânica. O berílio é utilizado na fabricação de armas nucleares e reatores, estruturas de 

aeronaves e veículos espaciais, instrumentos, aparelhos de raio-X, cerâmicas utilizadas nos 

sistemas eléctricos e de alta tecnologia, automóveis, computadores, etc. 

O pó de berílio chega ao ar a partir da queima de carvão e combustível, que podem 

retornar ao solo e a água. Outra forma de chegar à água é a partir do intemperismo das rochas 

e do solo, e de resíduos industriais. Alguns compostos de berílio dissolvem na água, mas a 

maioria aderem às partículas e assentam no fundo. 

A resolução CONAMA 357/2005 estabelece como valor máximo para Be 0,04 mg 

L-1
, para rio de água doce, classe 2. 

 

3.4.2.5 Cádmio (Cd) 

 

O Cádmio é um metal encontrado na crosta da terra, associado com minérios de 

zinco, chumbo e cobre. Nos Estados Unidos é extraído como um subproduto durante a produção 

de outros metais, tais como zinco, chumbo ou cobre. O cádmio é utilizado em baterias, 

pigmentos, revestimentos, plaqueamentos, estabilizadores para plásticos, metais não ferrosos, 

dispositivos fotovoltaicos e outros usos (ATSDR, 2014). 
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Segundo IGAM (2013), a concentração de cádmio em corpos de água pode estar 

associada aos lançamentos de efluentes industriais (galvanoplastia). 

A presença de cádmio em corpos d’água pode estar associada ao processo de 

intemperismos de rochas fosfatadas e à utilização de fertilizantes químicos na região 

(BROWMIK, 2015). 

É um metal que mesmo em concentrações muito pequenas pode produzir efeitos 

tóxicos nos organismos vivos. Os sintomas por intoxicação por este elemento pode estar 

associada a transtornos gastrintestinais, traqueobronquite, edema pulmonar, pneumonia 

química, efeitos no sistema cardiovascular e ósseo, etc. (GUIMARÃES, 2000; RUPPENTHAL, 

2013). 

A resolução CONAMA 357/2005 estabelece como valor máximo para Cd 0,001 mg 

L-1
, para rio de água doce, classe 2. 

 

3.4.2.6 Chumbo (Pb) 

 

O chumbo e seus compostos são utilizados na indústria de baterias, siderurgia, 

calçados, munições, tintas, inseticidas utilizadas na agricultura, vernizes, gasolina, pigmentos 

equipamentos contra radiação, soldas, vidros e cerâmica (LIMA, 2006; IGAM, 2013).  

Os sintomas produzidos pela intoxicação por chumbo são a neurotoxicidade, 

encefalopatia aguda com insuficiência renal, sintomas gastrointestinais graves, hipertensão 

arterial, carcinogenicidade com evidência suficiente em animais e evidência limitada em 

humanos (IARC). Em crianças expostas, os sintomas não são específicos, incluindo dores de 

cabeça, anorexia, vômito, constipação, anemia progressiva com redução de basófilos, linha de 

Burton, nefrite crônica, neuropatia periférica (GUIMARÃES, 2000; RUPPENTHAL, 2013). 

Segundo Nyairo, Owuor e Kengara (2015) o chumbo provoca muitos problemas 

em animais, incluindo perturbações do sistema nervoso e danos cerebrais. Os organismos 

aquáticos captam e acumulam o chumbo presente na água e no sedimento, nos peixes, o chumbo 

acumula-se principalmente nas brânquias, fígado, rins e ossos (SCHIFER, BOGUSZ e 

MONTANO, 2005). 

Concentrações elevadas de chumbo em corpos d’água, normalmente estão 

associadas a áreas urbanas e industriais, porém é possível encontrar valores elevados também 

em corpos d’água em áreas rurais (ROTHWELL et al., 2010). 

A resolução CONAMA 357/2005 estabelece como valor máximo para Pb 0,01 mg 

L-1
, para rio de água doce, classe 2. 
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3.4.2.7 Cobalto (Co) 

 

Segundo CETESB (2013), o cobalto é um elemento metálico relativamente raro, 

mas que ocorre na natureza associado a outros minerais, como prata, chumbo e cobre. As fontes 

naturais de emissão dos compostos para a atmosfera são os vulcões e incêndios florestais. As 

fontes antropogênicas incluem queima de combustíveis fósseis, uso de biossólidos (lodo 

compostado) e fertilizantes fosfatados, mineração e fundição de minérios.  

A principal forma de exposição da população ao cobalto é através dos alimentos, a 

exposição por via oral pode causar efeitos gastrintestinais, dano ao fígado e dermatite alérgica 

(CETESB, 2013). 

 A resolução CONAMA 357/2005 estabelece como valor máximo para Co 0,05 mg 

L-1
, para rio de água doce, classe 2. 

 

3.4.2.8 Cobre (Cu) 

 

O cobre é um metal amplamente distribuído na natureza, encontra-se na atmosfera 

por dispersão pelo vento e erupções vulcânicas (CETESB, 2013). 

Concentrações altas de cobre, em corpos de água, podem estar associadas aos 

lançamentos de rejeitos de indústrias metalúrgicas, minerárias, eletrotécnicas e de vidros, a 

utilização de inseticidas na agricultura e também do escoamento superficial de águas do meio 

urbano (LIMA, 2006; IGAM, 2013). 

De acordo com Brooke et al. (2008), o sulfato de cobre tem sido utilizado no 

reservatório da Guarapiranga, na cidade de São Paulo, para o controle de florescimento de algas, 

porém a sua eficiência tem diminuído ao longo dos anos. Como consequência negativa, há o 

acúmulo de cobre no lodo e a resistência das algas à sua aplicação. 

Segundo Nyairo, Owuor e Kengara (2015) concentrações elevadas de cobre na água 

pode levar aefeitos tóxicos para os peixes, invertebrados e anfíbios. 

A resolução CONAMA 357/2005 estabelece como valor máximo para Cu 0,009 mg 

L-1
, para rio de água doce, classe 2. 
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3.4.2.9 Cromo (Cr) 

 

O cromo é um metal normalmente pouco encontrado em águas naturais doces. A 

sua presença na água e no meio ambiente pode ser originária de descargas de indústrias de 

mineração, cimento, corantes, construção, curtimento, pinturas e material fotográfico, além do 

escoamento de fertilizantes utilizados na agricultura e de águas do meio urbano (LIMA, 2006; 

IGAM, 2013). 

O cromo é um nutriente essencial embora o seu composto (Cr6+) seja carcinogênico 

e iniba o crescimento de alevinos e algas de água doce (NYAIRO, OWUOR E KENGARA, 

2015). 

A resolução CONAMA 357/2005 estabelece como valor máximo para Cr 0,05 mg 

L-1
, para rio de água doce, classe 2. 

 

3.4.2.10 Ferro (Fe) 

 

A absorção excessiva de ferro, pelo homem, leva ao acúmulo destes íons nos 

tecidos, que pode ser acompanhada de formação da pigmentação bronzeada na pele, conhecida 

como hemocromatose, além de distúrbios hepáticos (CONAMA, 1986). 

A água pode, também, ter um excesso de íons de ferro dissolvidos uma vez que não 

se tem oxigênio suficiente para oxidá-los e precipitá-los (CONAMA, 1986). 

A presença de Ferro nas águas superficiais pode estar associada à mineralogia da 

área, assim como pode guardar relação com as chuvas, que por meio da lixiviação dos solos faz 

com que esse elemento chegue às águas (ESTEVES, 2011). 

Normalmente, valores altos e intermediários de concentração de ferro em corpos 

d’água estão associados a zonas urbanas e industriais. Geralmente amostras coletadas em 

corpos d’água de áreas rurais apresentam menores teores de ferro, embora alguns riachos rurais 

podem vir a apresentar altas concentrações deste metal (ROTHWELL et al., 2010). 

A resolução CONAMA 357/2005 estabelece como valor máximo para Fe 0,3 mg 

L-1
, para rio de água doce, classe 2. 

 

3.4.2.11 Fósforo (P) 

 

Segundo Klein e Agne (2012), o fósforo é um elemento de distribuição irregular na 

natureza, e é liberado na natureza por processos de intemperismo das rochas. É considerado um 
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grande poluente de curso de água, especialmente as águas superficiais, já que possui pouca 

capacidade de percolação. O excesso de fósforo causa eutrofização do corpo d’água. 

O escoamento da água sobre a camada superficial do solo de áreas agrícolas durante 

eventos pluviométricos é a principal fonte difusa de poluição de mananciais hídricos 

(PELLEGRINI, 2005; ZHOU et al., 2015). 

O fósforo é um nutriente essencial para o desenvolvimento das plantas. Está 

presente nos fertilizantes inorgânicos e nos orgânicos, como fezes de gado. A sua utilização na 

agricultura pode vir a ser fonte de contaminação dos cursos d’água e esta contaminação pode 

ser maior em períodos chuvosos (NYAIRO, OWUOR e KENGARA, 2015). 

De acordo com Von Sperling (1996), o fósforo é um elemento indispensável no 

crescimento de algas, porém em elevadas concentrações pode conduzir a situação de 

eutrofização dos corpos de água.  É um nutriente essencial para o crescimento dos 

microrganismos responsáveis pela estabilização da matéria orgânica. 

Brooke et al. (2008) relata que em muitos estudos tem sido observado uma relação 

entre a concentração de fósforo e o crescimento de algas em lagos. 

A resolução CONAMA 357/2005 estabelece como valor máximo para P (ambiente 

lótico) 0,1 mg L-1
, para rio de água doce, classe 2. 

 

3.4.2.12 Lítio (Li) 

 

De acordo com Liu, Goyer e Waalkes (2012), o Lítio é usado em baterias, ligas, 

catalisadores, materiais fotográficos e na indústria espacial. O hidrocarboneto de lítio é usado 

na fabricação de tubos eletrônicos, em cerâmicas e em reações químicas. A contaminação da 

água subterrânea com o lítio proveniente do descarte de resíduos produzidos pelo homem pode 

ser um fator de risco para o ambiente aquático. 

Outra fonte de contaminação dos corpos de água por lítio é através do descarte de 

pilhas e baterias juntamente com o lixo comum, pois com a passagem de água pelo resíduo 

sólido, esta possuirá alta carga de poluentes, entre eles o lítio (OLIVEIRA et al., 2013). 

A resolução CONAMA 357/2005 estabelece como valor máximo para Li 2,5 mg L-

1
, para rio de água doce, classe 2. 
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3.4.2.13 Manganês (Mn) 

 

De acordo com Ruppenthal (2013), o manganês é um dos elementos mais 

abundantes na crosta terrestre e encontra-se largamente distribuído em solos, sedimentos, 

rochas, água e materiais biológicos. É importante para o crescimento das plantas e em funções 

vitais dos animais superiores. 

A água pode, também, ter um excesso de íons de manganês dissolvidos, uma vez 

que não se tem oxigênio suficiente para oxidá-los e precipitá-los (CONAMA, 1986). 

Segundo Lima (2006) e Menezes (2012), as fontes de manganês presentes na água 

podem ser naturais advindas dos minerais presentes no solo e/ou antrópicas oriundas de 

fertilizantes e agrotóxicos utilizados na agricultura, descargas industriais (metalúrgicas, 

químicas e eletroeletrônicas). 

O manganês é o metal que compõe a enzima superóxido dismutase (SOD) no 

compartimento mitocondrial, que integra o sistema de defesa do organismo contra os radicais 

livres. Porém, o excesso de manganês no organismo reduz a absorção de ferro provocando 

anemia, além de afetar o sistema nervoso central, reprodutivo e respiratório. Em situações de 

intoxicação crônica verifica-se o desenvolvimento de psicoses maníaco depressivas, redução 

da resistência a infecções pulmonares e a maior incidência de abortos espontâneos (TSALEV, 

1984). 

Para a saúde, a exposição intensa ao manganês afeta o sistema nervoso, provocando 

uma doença degenerativa, conhecida como doença de Parkinson, cuja característica é a perda 

de coordenação (CONAMA, 1986; GUIMARÃES, 2000). 

A intoxicação crônica por manganês, de acordo com Souto (2009), é de evolução 

lenta e os sintomas iniciais são inespecíficos, constam de cefaleia, lassidão, sonolência, dores 

articulares e musculares.  

A resolução CONAMA 357/2005 estabelece como valor máximo para Mn 0,1 mg 

L-1
, para rio de água doce, classe 2. 

 

3.4.2.14 Mercúrio (Hg) 

 

O mercúrio pode ter origem de fontes naturais como desgaseificação da crosta 

terrestre, erupções vulcânicas e queima de combustíveis fósseis e de fontes antropogênicas, 

como minerações, indústrias, cerâmicas, farmacêuticas, baterias, e materiais (GUIMARÃES, 

2000). 
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O mercúrio ao ser ingerido junto com a água de consumo é rapidamente absorvido 

pelo trato gastrointestinal, acumulando-se nas células vermelhas do sangue e ligando-se 

facilmente a grupos sulfidrila nas proteínas. Os principais efeitos adversos atribuídos à 

exposição ao mercúrio são: efeitos gastrointestinais, renais, músculo-esqueléticos, hepáticos, 

cardiovasculares e principalmente neurológicos (ATSDR, 2014). 

A resolução CONAMA 357/2005 estabelece como valor máximo para Hg 0,0002 

mg L-1
, para rio de água doce, classe 2. 

 

3.4.2.15 Níquel (Ni) 

 

É encontrado em diversos minerais, em meteoritos (formando liga metálica com o 

ferro) e, em princípio, existe níquel no núcleo da Terra. Cerca de 70% do níquel extraído é 

utilizado na siderurgia e o restante é empregado na composição de ligas não ferrosas e na 

galvanoplastia (RUPPENTHAL, 2013). 

A contaminação do meio ambiente por níquel ocorre a partir da queima de 

combustíveis, mineração, fundição de metais, entre outras. Doses elevadas podem causar 

dermatites em indivíduos mais sensíveis (CETESB, 2009). Possui efeito carcinogênico 

(SMITH & HUYCH, apud LIMA, 2006). 

A resolução CONAMA 357/2005 estabelece como valor máximo para Ni 0,025 mg 

L-1
, para rios de água doce, classe 2. 

 

3.4.2.16 Prata (Ag) 

 

A prata pode ser liberada para o ar e a água, através de processos naturais, como o 

intemperismo das rochas e por processos antropogênicos, oriundos do processamento de 

minérios, fabricação de cimento e queima de combustíveis fósseis (ATSDR, 2014). 

A resolução CONAMA 357/2005 estabelece como valor máximo para Ag 0,01 mg 

L-1
, para rio de água doce, classe 2. 

 

3.4.2.17 Selênio (Se) 

 

O selênio é um elemento mineral amplamente distribuído na maioria das rochas e 

solos. O selênio processado é utilizado : na indústria eletrônica, na fabricação de vidro, como 

componente de pigmentos em plásticos, tintas, borracha, e também como um suplemento 
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nutricional, na preparação de medicamentos, na alimentação nutricional para aves e gado e em 

formulações de agrotóxicos. O pó de selênio é liberado a partir da queima do carvão e óleo 

queimado (ATSDR, 2014). 

A população em geral está exposta a concentrações muito baixas de selênio no ar, 

alimentos e água. As pessoas que vivem nas imediações dos locais de resíduos perigosos ou de 

produção de carvão também podem estar expostas a concentrações mais altas de selênio. O 

selênio é necessário em doses baixas para manter uma boa saúde. No entanto, a exposição a 

concentrações mais elevadas pode causar efeitos adversos à saúde (ATSDR, 2014). 

A resolução CONAMA 357/2005 estabelece como valor máximo para Se 0,01 mg 

L-1
, para rio de água doce, classe 2. 

 

3.4.2.18 Urânio (U) 

 

O urânio é encontrado na natureza, nas rochas, no solo e no ar. Ele pode ser 

redistribuído no ambiente através de processos erosivos e em grandes quantidades pode ser 

liberado para a atmosfera através de erupções vulcânicas. O urânio no ar, nas águas superficiais 

ou nas águas subterrâneas pode ser transportados a longas distâncias (ATSDR, 2014). 

Os alimentos e a água são as principais fontes de urânio para a população. 

Normalmente são esperadas concentrações baixas de urânio na água potável, porém é possível 

encontrar concentrações mais altas em áreas que naturalmente possuem altas concentrações de 

urânio em rochas e solo (ATSDR, 2014). 

A resolução CONAMA 357/2005 estabelece como valor máximo para U 0,02 mg 

L-1
, para rio de água doce, classe 2. 

 

3.4.2.19 Vanádio (V) 

 

As fontes de vanádio e seus compostos são as rochas, minério de ferro, depósitos 

de petróleo bruto e a partir da combustão de combustíveis de petróleo. O vanádio e seus 

compostos são utilizados na produção de ferramentas, aços de alta resistência, cerâmicas, como 

um catalisador, produção de supercondutores e também como suplementos dietéticos (ATSDR, 

2014). 

O vanádio se dissolve bem em água e liga-se fortemente a partículas de solo e 

sedimentos (ATSDR, 2014). 



45 

 

A principal forma de exposíção ao vanádio é ingerindo alimentos que o contém, 

respirando o ar de áreas próximas a industrias que utilizam oléo ou carvão e ingerindo água 

contaminada pelos mesmo. A exposição a concentrações elevadas de vanádio no ar pode causar 

danos aos pulmões, sendo que pessoas que ingeriram vanádio apresentaram diárreias leves e 

dores estomacais. Em animais que ingeriram vanádio têm sido descritos inúmeros efeitos, tais 

como diminuição do número de glóbulos vermelhos, aumento da pressão sanguínea e efeitos 

neurológicos leves. As quantidades de vanádio utilizadas em animais nestes estudos, que 

produziram estes efeitos, são muito mais elevadas do que as que podem ocorrer no ambiente 

(ATSDR, 2014). 

A resolução CONAMA 357/2005 estabelece como valor máximo para V 0,1 mg L-

1
, para rio de água doce, classe 2. 

 

3.4.3 Ecotoxicidade 

 

Diante da complexidade química, física e biológica dos efluentes, o uso integrado de 

análises físicas, químicas e ecotoxicológicas é a estratégia mais adequada para avaliação e 

previsão de riscos ambientais (ZAGATTO, 2008; COSTAN et al., 1993). 

Tradicionalmente a determinação de parâmetros físico-químicos era utilizada como a 

única ferramenta para o diagnóstico da qualidade da água de um ecossistema. No entanto, 

recentemente, a determinação de bioindicadores de contaminação e a realização de bioensaios 

em laboratórios têm mostrado sua importância (ARIAS et al., 2016). Os testes ecotoxicológicos 

são considerados como uma análise importante no planejamento dos recursos hídricos, pois 

conseguem representar como o ecossistema analisado se encontra (ABES-MG, 2015). Os testes 

biológicos de toxicidade são indispensáveis para a avaliação da qualidade da água, das reações 

dos organismos vivos à poluição ambiental e também para identificar os efeitos potenciais de 

vários poluentes nos ecossistemas (MAGALHÃES e FERRÃO FILHO, 2008; LEME, 2000). 

Substâncias tóxicas presentes em efluentes domésticos, industriais e agrícolas podem 

ser capazes de provocar danos graves ao DNA de células de organismos presentes neste 

ambiente, e desta forma, interferem na fisiologia dos organismos e influenciam nos aspectos 

genéticos e na sobrevivência da respectiva população (BIANCHI et al., 2011). 

Segundo Matsumoto et al. (2006) certos metais presentes em solução aquosa podem 

atravessar a membrana celular ou entrar por processos de fagocitose ou pinocitose, podendo 

causar danos à estrutura da molécula de DNA 
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Apesar das análises ecotoxicológicas não evidenciarem os agentes químicos, elas 

auxiliam na identificação quanto à presença ou não de substâncias em quantidades capazes de 

provocar efeitos tóxicos agudos (BERTOLETTI e ZAGATTO, 2008). 

Um dos objetivos das análises ecotoxicológicas é realizar estudos qualitativos e 

quantitativos dos efeitos tóxicos dos poluentes aos ecossistemas com consequências ao homem 

(ZAGATTO, 2008; TRUHAUT, 1997). 

Testes ecotoxicológicos de efluentes industriais confirmaram a presença de muitas 

substâncias tóxicas não identificadas e não regulamentadas que poderiam representar riscos a 

saúde e apresentar característica carcinogênica de magnitude desconhecida (GUPTA e 

AHMAD, 2012; LERDA e PROSPERI,1996). 

 

3.4.3.1 Teste Allium cepa 

 

Entre os testes ecotoxicológicos existentes, destaca-se o Teste “Allium cepa”, que é 

aplicado para determinação da genotoxicidade, mutagenicidade e citotoxicidade de compostos 

químicos presentes em efluentes domésticos, industriais e agrícolas (HEMACHANDRA e 

PATHIRATNE, 2016; BRAGA e LOPES, 2015; MOHAMED et al., 2015; PATHIRATNE et 

al., 2015; ANIRBAN et al., 2013; OLORUNFENI et al., 2013; BIANCHI et al., 2011; 

IVANOVA et al., 2008; VENTURA; 2004; ELSHAHABY et al., 2003; CHAUAN et al., 1999; 

FISKEJÖ, 1985). 

O teste Allium cepa é um ferramenta confiável para biomonitoramento de citoxicidade 

e genotoxicidade de diferentes substâncias químicas (FERNADES, 2005; MA et al., 1995). 

O Teste  Allium cepa é amplamente utilizado para avaliar os efeitos de produtos 

químicos no material genético (Leme e Marim-Morales, 2009), e por apresentar alta eficiência 

e sensibilidade, baixo custo, fácil manuseio e boas condições cromossômicas, para monitorar a 

presença de agentes biológicos tóxicos no ambiente, e, assim, auxiliar na avaliações de riscos 

ambientais (GRANT, 1982; FISKEJÖ, 1985; GRANT, 1994; BAGATINI et al., 2007; 

SANTOS, 2008; NAZIVIERO, 2011).Outra vantagem do teste Allium cepa é a possibilidade 

de expor o organismo teste diretamente a misturas complexas sem tratamento prévio da amostra 

(LEME & MARIN-MORALES, 2009).Outras vantagens, estão associadas a espécie vegetal 

Alliun cepa, em decorrência da mesma apresentar crescimento rápido de suas raízes, grande 

número de células em divisão, alta tolerância a diferentes condições de cultivo, disponibilidade 

durante o ano todo e cromossomos em número reduzido (2n=16) e de grande tamanho 

(FISKESJÖ, 1985). 
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O teste também apresenta uma alta correlação com os resultados obtidos com outros 

sistemas-teste de mamíferos (GRANT, 1982). 

 

3.4.3.2 Citotoxicidade, Genotoxicidade e Mutagenicidade 

 

Citotoxicidade é a capacidade de compostos em promover alteração metabólica nas 

células, podendo culminar ou não em morte celular (FRESHNEY, 2005 apud BOGO, 2012) 

De acordo com Mitchelmore e Chipman (1998), a genotoxicidade, é a capacidade de 

um agente tóxico danificar a molécula de DNA, e de maneira geral, está, relacionada com 

eventos de poluição ambiental. 

O termo genotoxicidade “é usado para caracterizar diversos efeitos de um agente sobre 

o DNA, como a formação de adutos de DNA, lesões na fita de DNA, síntese de DNA não 

programada e trocas entre cromátides irmãs”(CARITÁ, 2010).Efeitos genotóxicos podem ser 

transitórios, por serem passíveis de reparo (DEARFIELD et al., 2002). 

A mutagenicidade é a capacidade de um agente causar alterações súbitas do material 

genético (OGA, CAMARGO e BATISTUZZO, 2008). Os efeitos mutagênicos são persistentes, 

se caracterizando em uma alteração permanente no conteúdo ou na estrutura do material 

genético de um organismo (DEARFIELD et al., 2002).  

A avaliação do potencial genotóxico e mutagênico de efluentes que contêm 

metais pode ser eficientemente realizada através dotesteAllium cepa, como 

indicado no estudo realizado por Bianchi et al. (2011) e Matsumoto et al. (2006). 

 

3.4.3.3 Aspectos legais 

 

Segundo Bagatini, Silva e Tedesco (2007), o método de avaliação de alterações 

cromossômicas através de testes com Allium cepa é validado pelo Programa Internacional de 

Segurança Química (IPCS, OMS) e pelo Programa Ambiental das Nações Unidas (UNEP).  

A partir de 1980, as agências ambientais, principalmente dos EUA e da Europa, 

começaram a desenvolver protocolos padronizados de teste de toxicidades utilizando 

organismos aquáticos. No Brasil, a primeira iniciativa em termos metodológicos se deu em 

1975, em um programa internacional de padronização de testes de toxicidade aguda com peixes, 

desenvolvido pelo Comitê Técnico de Qualidade das Águas da International Organization for 

Standardization, com a participação da CETESB. A partir de 1975, foram desenvolvidos e 

adaptados, pela ABNT e CETESB, vários métodos de ensaios de toxicidade aguda e crônica, 
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de curta duração, utilizando alguns grupos e espécies de organismos e testes com sedimentos 

(MAGALHÃES e FERRÃO FILHO, 2008; BERTOLETTI e ZAGATTO, 2006). 

Apesar dos avanços relacionados a procedimentos metodológicos de ensaios de 

toxicidade, citados acima, as legislações nacionais ainda estão abaixo da utilização desse tipo 

de análise e apenas citam como uma forma de complementação dos ensaios de qualidade hídrica 

(ABES-MG, 2015). 

A resolução CONAMA nº 357/2005 além de limitar uma série de potenciais 

contaminantes no ambiente, acrescenta, em seu artigo 8º, § 4º, que “as possíveis interações 

entre as substâncias e a presença de contaminantes não listados, passíveis de causar danos aos 

seres vivos, deverão ser investigadas utilizando-se ensaios ecotoxicológicos, toxicológicos, ou 

outros métodos cientificamente reconhecidos”. Porém, a resolução determina que os órgãos 

ambientais estaduais sejam responsáveis pela indicação da realização ou não destes testes. Esse 

fato ainda deixa as análises ecotoxicológicas como um fator de não obrigatoriedade em 

qualquer que for a condição ambiental, sendo apenas para ser usado em casos que já se espera 

uma toxicidade no efluente ou ambiente. Têm-se, ainda, a resolução 430/2011 que é uma 

alteração/complementação da resolução 357 com relação aos efluentes líquidos, o qual atesta 

em seu artigo 18 que “o efluente não deverá causar ou possuir potencial para causar efeitos 

tóxicos aos organismos aquáticos no corpo receptor, de acordo com os critérios de 

ecotoxicidade estabelecidos pelo órgão ambiental competente”. Contudo, a falta de 

padronização das análises ecotoxicológicas e a falta de definição dos parâmetros e os 

respectivos limites, são fatores que contribuem para que a importância destes ensaios ainda não 

seja compreendida, tanto pelos órgãos de fiscalização ambientais quanto por aqueles que 

necessitam monitorar seus efluentes (ABES-MG, 2015). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Área de estudo 

 

Os pontos de coleta de água foram distribuídos ao longo de toda a bacia hidrográfica 

do rio Mucuri, conforme Tabela 3, Figura 4e Anexo A, procurando contemplar toda a calha do 

rio Mucuri e também as sub-bacias de maior relevância, em relação ao volume de água do seu 

rio principal e presença de sede de município nas margens dos corpos d’água, totalizando ao 

final 19 pontos de coleta. 

Para definição exata dos pontos de coleta, além dos requisitos citados acima, outros 

foram observados, como: facilidade de acesso; proximidade com a foz; jusante de áreas 

urbanas. 

Na Tabela3, estão listados os pontos de coleta e as respectivas coordenadas 

geográfica e altitude. 

 

Tabela 3: Pontos de Coleta de água na bacia do rio Mucuri e respectivas coordenadas geográficas e altitude, 2016. 
Ponto Sub Bacia Coordenadas Geográficas Altitude 

01 Rio Preto 17°21'12.59” S 41°21'11.18” O 285 m 
02 Rio Marambaia – Rio Pretinho 17°20'12.70” S 41°21'11.58” O 327 m 
03 Rio Marambaia – Novo Oriente 17°24'17.32” S 41°14'45.06” O 267 m 
04 Rio Pavão 17°26'44.01” S 40°59'37.04” O 246 m 
05 Rio Pampã –Águas Formosas 17°06'29.87” S 40°55'28.58” O 260 m 
06  Rio Pampã – Crisólita 17°14'18.76” S 40°54'41.33” O 248 m 
07 Rio Mucurizinho 18°03'48.46” S 39°33'49.76” O 5 m 
08 Ribeirão Todos os Santos- Baixinha 17º49’57.88”S 41º40’10.73”O 590 m 
09 Ribeirão Todos os Santos- Pedro Versiani 17º52’51.01”S 41º18’39.77”O 267 m 
10 Ribeirão Todos os Santos- Presidente Pena  17º40’32.27”S 40º53’25.90”O 179 m 
11 Rio Urucu  17º42’28.91”S 40º45’36.88”O 156 m 
12 Rio Mucuri do Sul 17º46’50.47”S 41º46’27.94”O 469 m 
13 Rio Mucuri do Norte  17º39’22.54”S 41º43’56.36”O 431 m 
14 Rio Mucuri – Depois da Foz do Rio Marambaia 17º28’23.35”S 41º14’04.15”O 368 m 
15 Rio Mucuri – Distrito de Maravilhas 17º33’45.46”S 41º06’10.85”O 224 m 
16 Rio Mucuri – A jusante do município de Carlos 

Chagas 
17º42’33.38”S 40º45’13.04”O 174 m 

17 Rio Mucuri – Depois da Foz com o Rio Pampã 17º42’39.78”S 40º36’53.10”O 150 m 
18 Rio Mucuri – A jusante do município de Nanuque 17º50’46.12”S 40º19’12.87”O 101 m 
19 Rio Mucuri – A montante do município de 

Mucuri- BA 
18º03’56.05”S 39º34’33.38”O 8 m 

Fonte: Elaboração do autor a partir de pesquisas de campo, 2016.
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Figura 4: Bacia hidrográfica do rio Mucuri com as sedes municipais, os principais rios e córregos e a identificação dos 19 pontos de coleta de água desta pesquisa, 2016. 

Fonte: Corrêa e Fonseca, 2016. 

 Ponto de coleta 
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4.2 Qualidade da água 

 

Na presente pesquisa analisaram-se os seguintes parâmetros: a) Físico-químicos: 

turbidez, temperatura, condutividade elétrica, pH, oxigênio dissolvido e sólidos totais 

dissolvidos. b) Químicos:  Metais e semi-metais. c) Toxicológicos: Citotoxicidade, 

Genotoxicidade e Mutagenicidade. 

 

4.2.1 Coleta e Armazenamento das amostras 

 

Para estes procedimentos foi utilizada a metodologia proposta pela CETESB, no 

Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras:água, sedimento, comunidades aquáticas 

e efluentes líquidos (2011), em decorrência dos critérios metodológicos propostos pela 

CETESB serem reconhecidos no território nacional e internacional e também por este guia ser 

adotado pela Agência Nacional de Águas como referência para os procedimentos de coleta 

dentro de seu campo de atuação. 

As amostras foram coletadas em águas classificadas como bruta, ou seja, água que 

não passou por nenhum tipo de tratamento simplificado ou convencional. Neste caso específico 

da pesquisa, foram coletadas águas superficiais de rios e córregos. 

Foram realizadas três coletas de água em cada ponto, sendo a primeira no período 

de março e abril de 2015 (chuva), a segunda em maio e junho de 2015 (estiagem) e a terceira 

em abril e maio de 2016 (estiagem), abrangendo os períodos de chuva e estiagem. Em 

decorrência da área de abrangência do estudo e a ausência de estações pluviométricas nas 

diversas localidades de coleta de água, para definição do período de chuva foram feitas 

observações de campo, como poças de água, umidade do solo e conversas com moradores, 

assim como a observação de ocorrências de chuva registradas pelo Instituto Nacional de 

Meteorologia na cidade de Teófilo Otoni. 

Em cada ponto, foram coletadas amostras em frascos de polipropileno de 50ml, 

com tampa (Falcon), em frascos de polipropileno de 15ml, com tampa, tipo Metal free (livre de 

metais) e em recipientes de vidro âmbar de 1 litro (Figura 5). As amostras foram armazenadas, 

em  refrigerador a uma temperatura de 4º C, até serem analisadas. 
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Figura 5: Coleta de água no rio Todos os Santos, distrito Presidente Pena, 2016. 

 

Fonte: próprio autor. 

 

4.2.2 Análise parâmetros físico- químicos 

 

As análises daTemperatura, Condutividade Elétrica,OD e pH foram realizadas in 

loco, sendo que, para tal, utilizou-se o medidor multiparâmetro YSI Professional Plus (Figura 

6) e a metodologia utilizada foi a descrita no manual do equipamento. 

 

Figura 6: análises físico-químicas realizadas in loco com medidor multiparâmetro, 2016. 

Fonte: próprio autor. 

 

As demais análises foram realizadas nos laboratórios de Análise de Contaminantes 

e Multiusuário da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – campus Mucuri.  

Para análise da turbidez, utilizou-se um turbidímetro Controlo Poli (modelo AP-

2000) e a metodologia utilizada foi a descrita no manual do equipamento. 
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A concentração de Sólidos Dissolvidos Totais foi obtida indiretamente através da 

diferença entre os valores de sólidos totais e sólidos suspensos totais, de acordo com 

metodologia proposta pela SABESP (1999). 

Para determinação da dureza, utilizou-se o método titulométrico com solução de 

ácido etilenodiaminotetracético (EDTA), de acordo com metodologia proposta por APHA 

(2012). 

Os cátions cálcio e magnésio formam complexos estáveis com EDTA, o ponto final 

da titulação é detectado pelo indicador preto de Eriocromo-T. A titulação ocorre até a mudança 

de coloração da solução que passa da cor rosa a cor azul, que indica o momento que os cátions 

se complexaram com o EDTA. 

Para cálculo da dureza, utiliza-se as equações abaixo: 

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑇 =  
(𝑃𝑥𝑉1)

𝐺1
 

Onde: 

T = mg de CaCO3 equivalentes a 1000 mL de EDTA  

P = mg L-1 CaCO3 da solução padrão de cálcio  

V1= volume da solução padrão de cálcio utilizados na titulação da solução de EDTA (mL)  

G1= volume utilizado da solução de EDTA na titulação (mL) 

 

𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 =  
(𝑇𝑥𝐺2)

𝑉2
 

Onde:   

G2 = volume da solução de EDTA utilizados na titulação da amostra (mL) 

V2 = volume da amostra utilizados na determinação (mL) 

 

Na determinação da concentração de Nitrato, utilizou-se a técnica da 

espectrofotometria na região de ultravioleta, com absorbância em 220 nm. O método consistiu 

na acidificação de 50 mL da amostra de água com 1 mL de HCl 1 mol L-1, seguindo com a 

leitura da absorbância em 220 nm com correção para absorção não específica (oriunda de 

matéria orgânica porventura presente) e comparação com curva padrão previamente 

estabelecida. Esta correção é baseada na leitura da absorção em 275 nm, onde nitrato não 

absorve. Para calcular a absorção devida ao nitrato, subtrai-se do sinal em 220 nm duas vezes 

a absorção em 275 nm (neste método, estima-se que a absorção devida a compostos orgânicos 

seja duas vezes maior em 220 nm do que em 275 nm), salientando-se que se esta correção (a 
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absorbância em 275 nm multiplicada por 2) for maior do que 10% do valor da absorbância em 

220 nm, o método não deve ser aplicado devido à suspeita de quantidade considerável de 

compostos orgânicos interferindo significativamente no sinal (APHA, 2012; SOUTO et al., 

2006). 

 

4.2.3 Determinação metais e semi-metais 

 

Para a determinação da concentração de metais e semi-metais utilizou-se a técnica 

analítica da Espectrometria de Massas com Plasma Acoplado Indutivamente (ICP-MS), pois a 

mesma apresenta diversas vantagens como a análise multielementar, alta sensibilidade, baixo 

limite de detecção, pequena quantidade de substância amostral e alta taxa de amostragem 

(PAUL et al., 2015; SØNDERGAARD, ASMUND e LARSEN, 2015; RODRIGUES, 2010). 

Para isso, a amostra foi diluída em solução aquosa de ácido nítrico 2%, na proporção de 

1:10,com volume final de10 mL, posteriormente foi levada para análise no ICP-MS (NexIon 

300D, PerkinElmer, USA), que encontra-se instalado no Laboratório Multiusuário da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – campus Mucuri, em uma sala 

limpa Classe 1000, com ambiente protegido contra contaminação externa.A curva de calibração 

do ICP-MS foi feita utilizando a solução padrão multielementar “Multi-element Calibration 

Standard 3,Perkin Elmer)contendo 10 mg L-1 em HNO3 5% v/v, com as seguintes 

concentrações: 0,5 μg/L; 1,0 μg/L; 5,0 μg/L; 10,0 μg/L; 20,0 μg/L; 50,0 μg/L. Foram 

determinados os elementos Alumínio, Arsênio, Bário, Berílio, Cádmio, Chumbo, Cobalto, 

Cobre, Cromo, Ferro, Fósforo, Lítio, Manganês, Mercúrio, Níquel, Prata, Selênio, Urânio e 

Vanâdio. 

 

4.2.4 Avaliação da citotoxicidade, genotoxicidade e mutagenicidade 

 

Para avaliação da citotoxicidade foi analisado o índice mitótico (IM) que é 

calculado, em porcentagem, dividindo o número de células em mitose pelo número total de células 

analisadas (ALVIM et al., 2011; KRETTLI e MAGALHÃES, 2016). Conforme fórmula abaixo: 

𝐼𝑀 =
𝑁𝐶𝑀

𝑁𝑇𝐶
∗ 100 

onde,  

IM = índice mitótico;  

NCM = número de células em mitose;  
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NTC = número total de células analisadas. 

A avaliação da genotoxicidade foi observada, a partir das anormalidade 

cromossômicas presentes em células que se encontravam em divisão celular (prófase, metáfase, 

anáfase e telófase). As anormalidades cromossômicas(AC) observadas foram: C-Mitose, 

perdas, pontes, atrasos, quebras e fragmetos.  

A fim de avaliar a atividade mutagênica foi realizado a contagem do número de 

micronúcleos (MN) em Interfase. 

Neste estudo, 100 sementes de Allium cepa foram colocadas em placas de Petri 

contendo 06 mL da solução do controle negativo, positivo e das amostrasdeste estudo. 

O controle negativo foi feito com água ultra pura e o positivo com sulfato de cobre 

(CuSO4) com concentração de 6 x 10-3 mg mL-1.  

As amostras dos pontos de  coleta representam as principais sub-bacias e a bacia 

principal, sendo eles, ponto 3 (rio Marambaia), ponto 4 (rio Pavão), ponto 6 (rio Pampã), ponto 

10 (rio Todos os Santos), ponto 11 (rio Urucu) e ponto 19 (rio Mucuri). As amostras utilizadas 

referem-se às coletadas no período de estiagem do ano de 2015. 

Posteriormente, as placas de petri forammantidas em câmara degerminação 

àtemperatura de 24ºC, durante 05 dias. Em seguida as raízes foram separadas e fixadas em 

solução Carnoy(álcool etílico e ácido acético 3:1) por 24 horas, após este período o fixador foi 

trocado por uma solução de álcool 70%. Posteriormente, essas raízes foram lavadas com água 

destilada e submetidasà hidrólise ácida em HCL 1 M em banho maria à 60º C,por 09 minutos. 

Após este procedimento as raízes foram submetidas ao reativo de Schiff, por 1 hora e 20 

minutos e em seguida, foram lavadas com água destilada. 

Para confecção das lâminas,o meristema apical da raíz foi suavemente esmagado 

sobre a lâmina utilizando uma gota de carmim acético (2%) e preservadas utilizando-se 

Entellan. Foram preparadas 10 lâminas por ponto de amostragem. Foram contadas 200 células 

por lâmina, totalizando 2.000 células por ponto. 

O processo executado seguiu o protocolo de Grant (1982).  

 

4.2.5 Reagentes 

 

Utilizou-se reagentes de grau analítico, por possuírem alto grau de pureza e 

consequentemente  indicados para análises mais exigentes. O reagente ácido nítrico (HNO3) foi 

ultra purificado, antes do uso, em um sub-destilador sub-boiling de quartzo da Kürner. 
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No preparo das soluções, utilizou-se água do Tipo I (ultrapura), obtida em sistema 

de purificação Thermo Scientific modelo Barnstead Pacific TII. 

Todas as soluções foram armazenadas em frascos de polietileno de alta densidade, 

que antes de serem utilizados foram limpos por imersão em solução de HNO3 (10%)  durante 

24 h, posteriormente lavados cinco vezes com Água Tipo I, e secos em uma capela de fluxo 

laminar Trermo Scientific modelo 1300 Series A2.Todo o procedimento foi realizado em uma 

sala limpa classe 1000. 

 

4.2.6 Procedimento de Preparação de Amostras  e Controle de Qualidade dos Resultados 

 

O controle de qualidade para determinação de metal traço nas amostras de água, foi 

realizada por análise de materiais de referência certificados (NIST 1640), que foram fornecidos 

pela National Institute of Standard and Technology (NIST). As amostras de referência foram 

analisadas, antes e após cada a determinação da concentração nasamostras. Não foi observada 

diferença estatisticamente significativa quando os valores de concentração obtidos para estes 

materiais de referência foram comparados com os "valores-alvo" fornecidas com o material de 

referência a um Intervalo de confiança de 95%, utilizando o teste t de Student.  

 

4.3 Análise e Interpretação dos dados coletados 

 

Após a coleta de dados, a fase seguinte da pesquisa foi a de análise e interpretação. 

Estes dois processos, apesar de conceitualmente distintos, aparecem sempre estreitamente 

relacionados. A análise tem como objetivo organizar e sumariar os dados de tal forma que 

possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto para investigação. Já a 

interpretação tem como objetivo a procura do sentido mais amplo das respostas, o que é feito 

mediante sua ligação a outros conhecimentos anteriormente obtidos (GIL, 2009). 

A análise dos dados coletados foi feita a partir das informações obtidas sobre os 

parâmetros da qualidade da água e na fase de interpretação buscou-se relacionar os dados 

obtidos com informações de fontes secundárias e também identificar as possíveis causas, 

consequências e potencialidades destes dados, de forma a subsidiar ações futuras voltadas a 

melhoria da qualidade ambiental da bacia hidrográfica. 

Foram feitos estudos de estatística descritiva dos valores de concentração obtidos 

para os metais, semi-metais e parâmetros físico-químicos estudados para posterior comparação 

com os valores máximos preconizados pela resolução CONAMA 357 de 2005, para rios de 
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água doce de classe 2, calculou-se a média entre os valores obtidos nas coletas do período de 

estiagem do ano de 2015 e 2016, para tal, utilizou-se o software Excel ® (Microsoft Office). O 

desvio padrão dos valores de concentração dos metais e semi-metais, foi calculado pelo próprio 

equipamento de leitura. O coeficiente de correlação de Pearson foi calculado em alguns casos 

específicos, para isso utilizou-se o software IBM SPSS Statistics 21, sob licença nº 

10301131085. Para análise dos dados de citotoxicidade, genotoxicidade e mutagenicidade foi 

realizado o teste estatístico não paramétrico Kruskal- Wallis com nível de significância menor 

ou igual a 0,05. Para isso utilizou-se o software estatístico GraphPad InStat® versão 3.10 

(versão de avaliação gratuita). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Parâmetros físico- químicos 

 

5.1.1 Temperatura 

 

 Os valores de temperatura encontrados variaram de 23,8 a 32 ºC no período 

chuvoso e de 20,9 a 27,65 ºC no período de estiagem, conforme pode ser verificado no Gráfico1. 

 

 

Fonte: Elaboração do autor a partir de pesquisas de campo, 2015 e 2016. 

 

Não foi verificado, no estudo, nos pontos de amostragem diferença maior que 10 º 

C entre os períodos; diferença esta que seria capaz de alterar a taxa metabólica dos organismos 

presentes na água, e, consequentemente, a concentração de oxigênio dissolvido na água, 

conforme preconiza Esteves (2011). 

A Tabela 4 expressa que não foi possível observar estatisticamente um correlação 

significativa entre as variáveis “temperatura” e “oxigênio dissolvido”, haja vista, o valor de p 

maior que 0,05 e o valor de r próximo a zero. 
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Tabela4: Correlação de Pearson entre as variáveis Temperatura e OD, em amostras de água coletadas em 19 pontos 

da bacia do rio Mucuri, nos anos 2015 e 2016. 

  Temp.Chuvoso OD.Chuvoso  Temp.Estiagem OD.Estiagem 

Correlação de 

Pearson Temp. 

Chuvo

so 

1 -0,371 

Temp. 

Estiagem 

1 0,016 

Sig. (2 

extremidades) 
 0,118  0,947 

N 19 19 19 19 

Fonte: dados do próprio autor 

Correlação de Pearson = r 

Sig.=  pvalor 

N: nº de observações 

 

No período chuvoso existe uma correlação fraca e negativa, ou seja, valores altos 

de uma variável correspondem a valores baixos da outra variável. Porém, ressalta-se que pelos 

resultados obtidos de correlação e do nível de significância não é estatisticamente aceito afirmar 

que existe correlação entre os resultados das variáveis estudadas. No período de estiagem a 

correlação é desprezível e o nível de significância muito alto, mostrando que não foi encontrado 

estatisticamente correlação entre as variáveis. Portanto, a partir do presente estudo, não foi 

possível verificar a correlação entre estas duas variáveis. 

Em relação a faixa ótima de temperatura para as atividades biológicas, que de 

acordo com Jordão e Pessoa (2011), encontra-se entre 25 a 35ºC, o estudo aponta que apenas 

os pontos 08 e 09 apresentaram resultados nos dois períodos de amostragem em desacordo com 

o indicado, porém ressalta-se que o horário de coleta destes pontos no período chuvoso (maior 

temperatura) ocorreram no final da tarde e início da manhã respectivamente, portanto período 

de temperatura ambiente mais baixa. 

 

5.1.2 Turbidez 

 

Os valores de turbidez, em todos os pontos de coleta e período de amostragem 

apresentaram valores em conformidade com a resolução CONAMA 357/2005, conforme pode 

ser verificado no Gráfico 2. 
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Fonte: Elaboração do autor a partir de pesquisas de campo, 2015 e 2016. 

 

Os resultados encontrados também se assemelham aos encontrados por Blanc et 

al. (2013) e IGAM (2015), para os pontos 8, 9, 14, 16 e 18. 

 

5.1.3 Condutividade Elétrica 

 

A partir do Gráfico 3, é possível verificar os valores de condutividade elétrica 

comparados com os estabelecidos pela CETESB: nos pontos de coleta 4, 7, 09, 10, 11, 16, 17, 

18 e 19, foram observados valores acima do estabelecido nos dois períodos de amostragem. O 

ponto 6 apresentou no período de estiagem, valor acima e os demais pontos apresentaram 

valores abaixo do estabelecido. 

Segundo dados do IGAM referentes ao ano de 2015, o ponto 9 apresentou valor 

médio de condutividade elétrica de 259 uS/cm, também acima do estabelecido pela CETESB 

(2014). Confirmando os dados obtidos no presente estudo. 

 

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

T
u

rb
id

ez
 (

U
N

T
)

Pontos de Coleta

Gráfico 2- Valores de Turbidez (UNT)  em amostras de água coletadas 

em 19 pontos da bacia do rio Mucuri nos anos de 2015 e 2016

Chuvoso Estiagem CONAMA



61 

 

 

Fonte: Elaboração do autor a partir de pesquisas de campo, 2015 e 2016. 

 

Conforme Farias (2006), de maneira geral, considera-se que quanto mais poluída 

estiver a água, maior será a condutividade em função do aumento do conteúdo mineral.  Esta 

poluição pode ser decorrente da concentração de esgoto e das baixas precipitações ocorridas no 

período. 

Em estudo realizado por Nyairo, Owuor e Kengara (2015) foram encontrados 

valores maiores de condutividade elétrica no período chuvoso em comparação ao período de 

estiagem. Segundo os autores, esta diferença está relacionada com o aporte de materiais 

dissolvidos nos corpos d’água. Também identificaram que os corpos d’água, com maior 

influência antrópica, apresentaram valores maiores de condutividade elétrica.  

No atual estudo não foi verificada diferença nos valores de condutividade elétrica 

em relação aos períodos de chuva e de estiagem, em contraposição aos estudos de Farias (2006) 

e Nyairo, Owuor e Kengara (2015). O que remete a necessidade de maiores estudos a respeito 

da relação deste parâmetro com as estações climáticas, na realidade da bacia do rio Mucuri. 

Os valores encontrados para o ponto 09 (rio Todos os Santos – Pedro Versiani) 

estão semelhantes ao encontrado por Blanc et al. (2013), para este ponto. Estes valores podem 

estar relacionados ao despejo de efluentes domésticos nesta localidade. 

Os pontos de coleta que apresentaram valores acima do estabelecido pela CETESB 

estão localizados próximos a grandes aglomerados urbanos, indicando a possibilidade de 

contaminação destes rios por efluentes domésticos e industriais, conforme também 

identificaram Nyairo, Owuor e Kengara (2015) em seus estudos nos rios do Kenya. Os pontos 
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07 e 19 apresentaram valores elevados, o que pode ter ocorrido em decorrência da influência 

das marés, pois são pontos localizados próximos a foz do rio Mucuri. 

 

5.1.4 Oxigênio dissolvido 

 

Pode-se observar, a partir do Gráfico 4, que durante os dois períodos de amostragem 

os pontos 1, 2, 3, 5, 6, 08, 09 e 10, 12,14, 15, 16, 17 e18, apresentaram valores de concentração 

de oxigênio dissolvido acima do limite mínimo (5 mg L-1), em conformidade com o 

estabelecido pela resolução CONAMA 357/2005, para os rios de água doce, classe 2. 

 

 

Fonte: Elaboração do autor a partir de pesquisas de campo, 2015 e 2016. 

 

Destaca-se, nesta análise, a situação do ponto 4 que nas duas ocasiões de coleta, 

apresenta valores que poderiam ser enquadrados em classe 4, segundo a resolução CONAMA 

357/2005. Estes valores podem estar associados a descargas de substâncias orgânicas 

provenientes de efluentes domésticos, da fábrica de laticínios e do matadouro, localizados a 

montante do ponto de coleta. Pois, conforme afirma Piveli (2010), além dos esgotos sanitários, 

muitos efluentes industriais são também predominantemente orgânicos, como são os casos dos 

efluentes de indústrias de celulose e papel, alimentícias, matadouros e frigoríficos, curtumes, 

usinas de açúcar e álcool, etc. 
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A concentração de OD do ponto 7, no período chuvoso, pode estar associado à 

presença de matéria orgânica, proveniente de materiais vegetais, pois o mesmo encontra-se em 

área de mangue.  

No período chuvoso os valores encontrados, com exceção dos pontos 5 e 9, foram 

menores que no período de estiagem. Um dos fatores pode ser o aporte de matéria orgânica nos 

curso d’água oriunda de processos erosivos do solo que tem, neste caso, as chuvas como agente. 

Conforme Piveli (2010), as chamadas “fontes difusas” de matéria orgânica podem também 

contribuir para o agravamento das condições de poluição das águas e ocorrem principalmente 

devido ao efeito de lavagem da superfície do solo pelas águas pluviais. Corrobora com esta 

ideia, Isenburg (2005) que diz que o teor de Oxigênio Dissolvido pode sofrer alteração 

significativa em dias de chuvas intensas, quando as águas carreiam matéria orgânica que 

estimula o consumo de Oxigênio Dissolvido. 

Em estudos realizados nos rios do estado da Virginia –USA, por Smith et al. (2015), 

também foram verificados valores menores de OD na estação de temperaturas mais elevadas. 

Nos estudos realizados por Yu et al. (2016) foram encontrados valores de 

concentrações médias de OD ligeiramente maiores na estação seca, em comparação com a 

estação chuvosa. Resultados que se assemelham aos encontrados no presente estudo. 

Por fim, em relação a concentração de OD e a estação climática, Chen e Lu (2014) 

afirmam que os valores mais baixos de OD na estação chuvosa podem estar relacionados a 

variações ambientais tais como a taxa de fluxo de água, temperatura da água, crescimento de 

plantas aquáticas entre outros. As razões são complexas e são necessárias mais pesquisas para 

explicar tal fato. 

Segundo dados do IGAM, do ano de 2015, os pontos 8 e 9, não apresentaram 

valores que os enquadram em rios de água doce, classe 2. Em contrapartida os ponto 16 e 18, 

apresentaram valores que os enquadram em rios de água doce, classe 2. 

Contrariamente aos dados do IGAM do ano de 2015, para os pontos 8 e 9, o presente 

estudo e o realizado por Blanc et al. (2013) indicam que estes pontos apresentam valores que 

os enquadram em rios de água doce, classe 2, apesar do ponto 8, apresentar valores de 

concentrações próximas ao limite. 
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5.1.5 Potencial Hidrogeniônico 

 

Os valores de pH encontrados em todas as análises, conforme pode ser verificado 

no Gráfico 5, variaram de 5,89 a 7,68, portanto, em conformidade com a resolução CONAMA 

357/05 para rios de água doce, classe 2 que estabelece valores entre 6,0 e 9,0. 

Os valores encontrados por Blanc et al. (2013) e IGAM (2015) para os pontos 8, 9, 

14, 16 e 18, corroboram com este enquadramento. 

 

 

Fonte: Elaboração do autor a partir de pesquisas de campo, 2015 e 2016. 

 

5.1.6 Sólidos Dissolvidos Totais(SDT) 

 

Os valores encontrados de concentração de sólidos dissolvidos totais, em todos os 

pontos de coleta e período de amostragem apresentaram valores em conformidade com a 

resolução CONAMA 357/2005, conforme pode ser verificado no Gráfico 6. 
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Fonte: Elaboração do autor a partir de pesquisas de campo, 2015 e 2016. 

 

5.1.7 Dureza 

 

De acordo com os resultados apresentados no Gráfico 7, é possível verificar que os 

valores encontrados para a dureza total, em todos os pontos, permitem classificar os respectivos 

corpos d’água como de “água mole” (50 mg L-1 de CaCO3), conforme Von Sperling (1996), 

indicando que os mesmos possuem baixa concentração de íons, em especial de cálcio e 

magnésio. Com exceção dos pontos 07 e 19 que apresentaram valores elevados, o que pode ter 

ocorrido em decorrência da influência das marés, uma vez que são pontos localizados próximos 

a foz do rio Mucuri. 

Os dados do IGAM (2015) referentes aos pontos 8, 9, 14 e 16, no ano de 2015, 

reforçam estas informações, com exceção do ponto 18, onde o mesmo apresentou valor médio 

de 70 mg L-1 de CaCO3, classificando-o como de dureza moderada. 
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Fonte: Elaboração do autor a partir de pesquisas de campo, 2015 e 2016. 

 

5.1.8 Nitrato (NO3
-) 

 

Conforme Gráfico 8, as concetrações de nitrato ficaram abaixo do limite 

estabelecido pela resolução CONAMA 357/05 para rios de água doce, classe 2 que é de 10 mg 

L-1 em todos os pontos da bacia. Os resultados encontrados pelo IGAM (2015) confirmam este 

enquadramento. 

 

 

Fonte: Elaboração do autor a partir de pesquisas de campo, 2015 e 2016. 
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A partir das análises realizadas por Nyairo, Owuor e Kengara (2015) foram 

encontradas concentrações maiores de nitrato nas amostras de água coletadas no período 

chuvoso em relação ao período de estiagem. Esta variação pode ser atribuída a atividades 

antrópicas ligadas a produção agrícola que ocorrem ao longo das margens do rio estudado. 

Nos estudos realizados por Yu  et al. (2016) foram encontrados valores de 

concentrações médias de nitrato ligeiramente maiores na estação chuvosa do que na estação 

seca. Também encontrou relações positivas entre a concentração de nitrato e a porcentagem de 

área agricultável e áreas urbanas na bacia. 

Em estudo realizado por Zhou et al. (2015), foram encontradas concentrações 

maiores de nitrato em áreas próxima a centros urbanos em comparação a áreas rurais. Segundo 

os autores, este fato pode estar relacionado com a descarga de poluentes domésticos e 

industriais sem o devido tratamento. Porém, isso não quer dizer que não foram encontrados 

valores elevados de nitrato em amostras de água oriundas de áreas rurais. 

Em contradição aos resultados encontrados por Nyairo, Owuor e Kengara (2015) e 

Yu et al. (2016) em relação à diferença de concentração nas estações climáticas, no presente 

estudo não foi possível identificar uma diferença estatística entre os dois períodos. 

 

5.2 Concentração de metais e semi-metais 

 

5.2.1 Alumínio (Al) 

 

A partir das análises realizadas, é possível verificar pelo Gráfico 9, que nos pontos 

4, 5, 6, 7 e 9, apresentaram concentrações de alumínio superiores a 0,1 mg L-1, (valor máximo 

para rios de água doce, classe 2), nos dois períodos de coleta. Nos pontos 1, 2, 3, 8 e 10 

apresentaram valores acima do limite estabelecido no período chuvoso e no ponto 19 no período 

de estiagem.   

Contudo os pontos 11,12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, apresentaram nos dois períodos, 

concentrações com valores abaixo do limite estabelecido para rios de água doce, classe 2. 
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Fonte: Elaboração do autor a partir de pesquisas de campo, 2015 e 2016. 

 

Em estudos realizados por Magalhães (2006) as concentrações de alumínio e ferro 

atingem valores máximos no período chuvoso, semelhantes as encontradas no presente estudo. 

O resultados encontrados pelo IGAM (2015) e por Blanc et al. (2013), apresentaram 

concentrações de Alumínio acima do limite estabelecido pelo CONAMA 357/2005, semelhante 

aos resultados obtidos no presente estudo para os pontos 8 e 9 (rio Todos os Santos -Baixinha 

e Pedro Versiani). 

Diante os estudos realizados por Fernandes et al. (2013) e Bittencourt et al. (2013), 

onde identificaram na região do vale do Mucuri solos do tipo latassolos que são ricos em Ferro 

e Alumínio, é possível afirmar que esta é uma das causas das concentrações elevadas deste 

metal na amostras de água analisadas no presente estudo. 

A Tabela 5 e Gráfico 10 expressam que existe uma correlação estatisticamente 

significativa entre as variáveis “Alumínio” e “Ferro”, nas amostras de água coletadas no período 

chuvoso de 2015, haja vista, o valor de p menor que 0,01 e o valor de r 0,666. 

 

Tabela 5: Correlação entre os elementos Al e Fe, em amostras de água coletadas em 19 pontos da bacia do rio 

Mucuri, no período chuvoso do ano 2015. 

Correlações 

  Alumínio Chuvoso Ferro Chuvoso 

Alumínio Chuvoso 

Correlação de Pearson 1 0,666** 

Sig. (2 extremidades)  0,002 

N 19 19 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

Correlação de Pearson = r 

Sig.=  pvalor 

N: nº de observações 
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Gráfico 10: Diagrama de Correlação entre os elementos Al e Fe, em amostras de água coletadas em 19 pontos da 

bacia do rio Mucuri, no período chuvoso do ano 2015. 

 

 

A Tabela 6 e Gráfico 11 expressam que existe uma correlação estatisticamente 

significativa entre as variáveis “Alumínio” e “Ferro”, nas amostras de água coletadas no período 

de estiagem dos anos 2015 e 2016, haja vista, o valor de p menor que 0,01 e o valor de r 0,619. 

 

Tabela 6: Correlação entre os elementos Al e Fe, em amostras de água coletadas em 19 pontos da bacia do rio 

Mucuri, no período de estiagem, nos anos 2015 e 2016 

Correlações 

  Alumínio Estiagem Ferro Estiagem 

Alumínio Estiagem 

Correlação de Pearson 1 0,619** 

Sig. (2 extremidades)  0,005 

N 19 19 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

Correlação de Pearson = r 

Sig. = valor de p 

N: nº de observações 

 

Gráfico 11: Diagrama de Correlação entre os elementos Al e Fe, em amostras de água coletadas em 19 pontos da 

bacia do rio Mucuri, no período de estiagem, nos anos 2015 e 2016. 
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5.2.2 Arsênio (As) 

 

Os resultados encontrados neste estudo para os pontos 8 e 9 se assemelham aos de 

Blanc et al. (2013) e IGAM (2015). 

Conforme Gráfico 12, somente o ponto 19, no período de estiagem, apresentou 

concentração de arsênio acima do limite estabelecido pelo CONAMA 357/05. 

 

 

Fonte: Elaboração do autor a partir de pesquisas de campo, 2015 e 2016. 

 

De acordo com Browmik et al. (2015), a contaminação por arsênio em fontes de 

água potável no Paquistão pode ser largamente atribuído a composição química das rochas. A 

princípio, esta relação não pode ser feita para análise do resultado encontrado para o ponto 19, 

pois quando a contaminação é oriunda de uma fonte difusa, espera-se que esta contaminação 

esteja presente em outros pontos da bacia, o que, como pode ser verificado pelos resultados, 

não foi o que ocorreu.  

Segundo Pataca, Bortoleto e Bueno (2005) as fontes de contaminação 

antropogênicas de arsênio incluem atividades relacionadas à preservação de madeira, à 

utilização de pesticidas, aos rejeitos provenientes da mineração, das atividades de refino dos 

metais não ferrosos e da queima de carvão. No Brasil em geral as fontes antropogênicas são 

pontuais e estão relacionadas com atividades de mineração e refino de minério. 
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Portanto, faz-se necessário a realização de um monitoramento, de longo prazo, da 

qualidade da água deste ponto, assim como um estudo que possa identificar na região potencias 

fontes antropogênicas de contaminação de arsênio. 

 

5.2.3 Cobre (Cu) 

 

Os valores encontrados, pelo presente estudo, apresentaram concentrações de cobre 

para os pontos 8 e 9 (rio Todos os Santos -Baixinha e Pedro Versiani), próximos aos 

encontrados por Blanc et al. (2013). 

Destaca-se nos resultados apresentados no Gráfico 13 o referente ao ponto 19 (rio 

Mucuri- montante do município de Mucuri-BA), durante o período de estiagem, onde a 

concentração de cobre superou o limite para rios de água doce, classe 2. Portanto, são 

necessários novos estudos para identificar a fonte de poluição, pois como diz Rothwell et al. 

(2010) e Frizzo, Silva e Foelkel (1999), ela pode estar associada a agropecuária e a indústria de 

celulose. 

Altas concentrações de cobre podem estar associadas a bacias hidrográficas com 

características agrícolas. Caso ocorra nestas, o uso intensivo de pesticidas e a geração de grande 

quantidade de estrume animal (ROTHWELL et al., 2010). 

 

 

Fonte: Elaboração do autor a partir de pesquisas de campo, 2015 e 2016. 

 

A partir de testes estatísticos, o estudo de Molisani et al. (2015) identificou 
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Gráfico 13: Concentração de Cu (mg L-1)  em amostras de água 

coletadas em 19 pontos da bacia do rio Mucuri nos anos de 2015 e 2016
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mineral nas rochas da bacia hidrográfica. Porém, a princípio está não é a razão do resultado 

encontrado, pois, pelo Gráfico 13, é possível verificar um foco de poluição pontual, o que não 

é característico de poluição de fonte natural. 

Há que se destacar a existência de uma fábrica de celulose a montante do ponto 19 

e que o mesmo está localizado próximo a foz com o mar. A partir desta realidade é importante 

que novos estudos sejam realizados neste local. 

O cobre, quando presente em elevadas concentrações na água, é capaz de intoxicar 

os organismos aquáticos (CARITÁ, 2010), pois possui características citotóxica e genotóxica 

(CAVAS et al., 2005). Verificou-se, neste ponto, em todas as visitas à campo, a prática da pesca 

para consumo da carne de peixe. 

 

5.2.4 Ferro (Fe) 

 

A partir das análises realizadas, é possível verificar pelo Gráfico 14 que os pontos 

4, 5, 6, 7 e 9, apresentaram concentrações de ferro superiores a 0,3 mg L-1, (valor máximo para 

rios de água doce, classe 2), nos dois períodos de coleta. Os pontos 1, 2, 3, 8 e 10, apresentaram 

valores acima do limite estabelecido no período chuvoso e o ponto 19 no período de estiagem.  

Contudo os pontos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, apresentaram nos dois períodos, 

concentrações com valores abaixo do limite estabelecido para rios de água doce, classe 2. 

 

 

Fonte: Elaboração do autor a partir de pesquisas de campo, 2015 e 2016. 
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Os estudos realizados por Blanc et al. (2013), apresentaram concentrações de ferro, 

para os pontos 8 e 9, acima do limite máximo recomendado (0,3 mgl-1) pelo CONAMA 357/05, 

para rios de água doce, classe 2. Tais resultados se assemelham aos encontrados no presente 

estudo, com exceção do ponto 8, que no período de estiagem apresentou valor abaixo do limite 

estabelecido, conforme verificado no Gráfico 14.A concentração mais elevada deste mineral 

pode estar associada à presença de resíduos sólidos que se encontram normalmente presentes 

na seção urbana deste rio e também no solo da região (BLANC et al., 2013). 

 A partir de testes estatísticos, o estudo de Molisani et al. (2015) identificou 

correlação linear positiva entre a concentração de ferro em sedimentos e a presença deste 

mineral nas rochas da bacia hidrográfica. A mesma relação também foi encontrada por 

Bhowmik et al. (2015) em estudos realizados em fontes de água potável no Paquistão. 

Diante dos estudos citados acima, e dos realizados por Fernandes et al. (2013) e 

Bittencourt et al. (2013), onde identificaram na região do vale do Mucuri solos do tipo latassolos 

que são ricos em Ferro, é possível afirmar que esta é uma das causas das concentrações elevadas 

deste metal na água. 

É possível verificar pelos resultados encontrados no presente estudo, que a 

concentração de Ferro é maior nos rios das sub-bacias, diminuindo a medida que este encontram 

com um rio de maior volume de água, neste caso o rio Mucuri. 

 

5.2.5 Fósforo (P) 

 

Conforme pode ser verificado no Gráfico 15, os pontos 4, 5, 6 e 9, apresentaram, 

nos dois períodos de coleta, concentrações de fósforo superiores a 0,1 mg L-1, (valor máximo 

para rios de água doce, classe 2). O que pode estar relacionado a proximidade de área urbana, 

que despejam os efluentes domésticos e industriais e de matadouro, sem tratamento direto nos 

curso d´água. 

Os valores encontrados por Blanc et al. (2013), se assemelham aos encontrados no 

presente estudo, pois apresentaram concentrações de fósforo de 0,026 mg L-1 e 0,269 mg L-1, 

para os pontos 8 e 9. Os resultados encontrados pelo IGAM (2015), para o ponto 9, também 

corrobora com os apresentados por Blanc et al. (2013) e pelo presente estudo. 

 As concentrações elevadas de fósforo no período de estiagem nos pontos 16, 17, 18 e 

19, pode estar associado a elevada concentração deste metal nos respectivos rios, além da 

contribuição dos efluentes domésticos e industrias nos pontos 17 e 18. 
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Fonte: Elaboração do autor a partir de pesquisas de campo, 2015 e 2016. 

 

De acordo com as análises realizadas por Nyairo, Owuor e Kengara (2015) em 

amostras de águas de rios do Kenia, a concentração de fósforo ficou acima de 0,1 mg L-1 em 

várias amostras, especialmente porque os rios percorrem localidade com alto nível de ação 

antrópica. Segundo os autores estas ações precisam ser controladas, pois a população ao longo 

destes rios utilizam dessas águas para fins domésticos. 

A partir de análises em amostras de água realizadas por Zhou et al. (2015), foram 

encontradas correlações estatísticas positivas entre a concentração de fósforo e a proporção de 

áreas urbanas em uma bacia hidrográfica.  

Os resultados encontrados no atual estudo vão de encontro aos encontrados por Yu 

et al. (2016),onde os valores de concentrações média de fósforo foram ligeiramente maiores na 

estação seca do que na estação chuvosa. 

 

5.2.6 Metais e Semi-metais com concetração abaixo do limite estabelecido pelo CONAMA 

357/05 - Classe 2 

 

Nas análises realizadas, foi possível verificar que 14 metais apresentaram 

concentrações, nos dois períodos de coleta, abaixo do limite estabelecido pela resolução 

CONAMA 357/05, para rios de água doce, classe 2. Na Tabela 7 estão apresentados os 

respectivos resultados. 

9,16 2,45 1,97

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

F
ó

sf
o

ro
 (

m
g

 L
-1

) 
 

Pontos de coleta

Gráfico 15 : Concentração de P (mg L-1)  em amostras de água 

coletadas em 19 pontos da bacia do rio Mucuri nos anos de 2015 e 2016

Chuvoso Estiagem CONAMA



75 

 

Tabela 7: Concentrações de metais em amostras de água, em acordo com CONAMA 357/2005, coletadas em 19 pontos da bacia do rio Mucuri, no ano de 2015 e 2016. 

Pontos Li       Be           Mn              Co                   Ni 

      

  chuvoso estiagem chuvoso estiagem chuvoso estiagem chuvoso estiagem chuvoso estiagem 

                      __________________________________________________________ µg L-1 _________________________________________________________ 

           

1 0,72 ±0,004 < LD < LD < LD 8,31 ±0,008 8,03 ±0,24 0,45 ±0,003 < LD < LD < LD 

2 0,75 ±0,010 < LD < LD < LD 12,75 ±0,319 8,94±0,3 0,67 ±0,003 < LD < LD < LD 

3 0,74 ±0,012 < LD < LD < LD 15,72 ±0,162 1,4±0,01 0,53 ±0,005 < LD < LD < LD 

4 0,82 ±0,008 < LD < LD < LD 56,06 ±1,801 25,59±1,3 0,71 ±0,011 < LD < LD < LD 

5 0,9 ±0,049 < LD < LD < LD 5,61 ±0,740 4,04±0,63 0,46 ±0,017 < LD < LD < LD 

6 0,82 ±0,002 < LD < LD < LD 20,41 ±0,337 4,82±0,2 0,47 ±0,006 < LD < LD < LD 

7 1,72 ±0,024 1,75±0,15 < LD < LD 3,82 ±0,049 11,1±0,57 0,48 ±0,007 < LD < LD < LD 

8 0,79 ±0,008 1,23 ± 0,01 < LD < LD 2,51 ±0,167 5,97±0,09 0,46 ±0,007 < LD < LD < LD 

9 1,15 ±0,011 < LD < LD < LD 55,71 ±1,391 48,04±0,91 1,78 ±0,031 < LD < LD < LD 

10 0,96 ±0,008 < LD < LD < LD 5,35 ±0,117 4,68±0,16 0,47 ±0,003 < LD < LD < LD 

11 0,73 ±0,237 < LD < LD < LD 1,91 ±3,054 1,49±0,14 0,42 ±0,038 < LD < LD < LD 

12 1,34 ±0,252 < LD < LD < LD 1,06 ±2,759 2,45±0,01 0,49 ±0,163 < LD 0,69 ±12,86 < LD 

13 1,15 ±0,526 < LD < LD < LD 3,49 ±1,684 9,09±0,55 0,54 ±0,164 < LD 2,95 ±13,84 < LD 

14 1,22 ±0,462 < LD < LD < LD 33,09 ±23,89 10,81±0,13 0,57 ±0,148 < LD 2,69 ±14,63 < LD 

15 0,83 ±0,403 < LD < LD < LD 3,81 ±0,497 < LD 0,47 ±0,130 < LD < LD < LD 

16 0,84 ±0,438 < LD < LD < LD 1,35 ±1,707 11,35±0,24 0,47 ±0,143 < LD < LD < LD 

17 1,01 ±0,349 < LD < LD < LD 3,91 ±0,538 11,43±0,22 0,57 ±0,091 < LD 0,52 ±11,95 < LD 

18 0,89 ±0,330 < LD < LD < LD 5,04 ±1,278 2,64±0,26 0,47 ±0,131 < LD < LD < LD 

19 10,89 ±7,298 21,24± 1,05 < LD < LD 3,21 ±0,658 43,75±0,24 0,50 ±0,101 < LD < LD < LD 

CONAMA 

 – Classe 2 
2500,00    40,00            100,00             50,00 25,00 

< LD = abaixo do Limite de Detecção 

Fonte: Elaboração do autor a partir de pesquisas de campo, 2015 e 2016. 
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Tabela 7: Concentrações de metais em amostras de água, coletadas em 19 pontos da bacia do rio Mucuri, nos anos de 2015 e 2016. (conclusão) 

Pontos Cd Ba U Hg Se 

  chuvoso estiagem chuvoso estiagem chuvoso estiagem chuvoso estiagem chuvoso estiagem 

 ______________________________________________________ µg L-1_______________________________________________ 

           

1 < LD < LD 23,46 ±0,094 7,75±0,55 < LD < LD < LD < LD < LD < LD 

2 < LD < LD 77,29 ±1,126 23,25±0,61 < LD < LD < LD < LD < LD < LD 

3 < LD < LD 25,53 ±0,327 12,65±0,35 < LD < LD < LD < LD < LD < LD 

4 < LD < LD 63,13 ±2,836 51,15±0,97 < LD < LD < LD < LD < LD < LD 

5 < LD < LD 22,51 ±2,480 13,95±1,56 < LD < LD < LD < LD < LD < LD 

6 < LD < LD 22,51 ±0,247 8,55±0,76 < LD < LD < LD < LD < LD < LD 

7 < LD < LD 23,14 ±0,194 37,45±1,36 < LD < LD < LD < LD < LD < LD 

8 < LD < LD 18,68 ±0,371 20,0±0,19 < LD < LD < LD < LD < LD < LD 

9 < LD < LD 47,77 ±0,958 30,8±1,16 < LD < LD < LD < LD < LD < LD 

10 < LD < LD 51,54 ±0,694 46,6±0,88 < LD < LD < LD < LD < LD < LD 

11 < LD < LD 27,97 ±26,588 44,05±1,31 < LD < LD < LD < LD < LD < LD 

12 < LD < LD 16,42 ±17,268 15,15±0,30 < LD < LD < LD < LD < LD < LD 

13 < LD < LD 17,33 ±17,953 16,65±0,65 < LD < LD < LD < LD < LD < LD 

14 < LD < LD 11,48 ±13,102 10,85±0,31 < LD < LD < LD < LD < LD < LD 

15 < LD < LD 7,23 ±10,292 13,4±0,69 < LD < LD < LD < LD < LD < LD 

16 < LD < LD 6,08 ±9,237 34,9±0,71 < LD < LD < LD < LD < LD < LD 

17 < LD < LD 32,42 ±30,711 37,7±0,81 < LD < LD < LD < LD < LD < LD 

18 < LD < LD 10,33 ±12,378 41,3±0,48 < LD < LD < LD < LD < LD < LD 

19 < LD < LD 15,43 ±17,037 59,5±0,38 < LD < LD < LD < LD < LD < LD 

CONAMA 

– Classe 2 
1,00 700,00 20,00 0,2 10,00 

< LD = abaixo do Limite de Detecção 

Fonte: Elaboração do autor a partir de pesquisas de campo, 2015 e 2016. 
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Tabela 7: Concentrações de metais em amostras de água, coletadas em 19 pontos da bacia do rio Mucuri, nos anos de 2015 e 2016. (conclusão) 

Pontos V Pb Cr Ag 

  chuvoso estiagem chuvoso estiagem chuvoso estiagem chuvoso estiagem 

                          _____________________________________________ µg L-1_______________________________________________ 

1 4,59±0,03 1,65±0,12 < LD < LD 8,2±0,07 < LD 0,40±0,09 0,23±0,04 

2 4,37±0,02 1,64± 0,01 < LD < LD 7,4±026 < LD 0,39±0,02 0,26±0,05 

3 4,52±0,01 1,66±0,01 < LD < LD 5,3±0,18 < LD 0,39±0,03 0,23±0,06 

4 5,09±0,07 2,87±0,04 < LD < LD 3,7±0,61 < LD 0,37±0,01 0,15±0,14 

5 4,58±0,06 2,78±0,07 < LD < LD 9,3±1,29 < LD 0,36±0,01 0,19±0,12 

6 4,32±0,02 1,95±0,03 < LD < LD 3,6±0,37 < LD 0,36±0,01 0,21±0,07 

7 4,53±0,01 11,01±0,35 < LD < LD 3,6±0,01 < LD 0,36±0,03 0,15±0,19 

8 4,28±0,02 3,92±0,12 < LD < LD 4,5±0,63 2,3±0,10 0,37±0,02 0,53±0,03 

9 5,85±0,07 3,82±0,12 < LD < LD 4,5±0,29 < LD 0,37±0,01 0,18±0,09 

10 4,79±0,02 2,65±0,07 < LD < LD 1,5± < LD 0,36±0,01 0,21±0,04 

11 5,83±2,13 3,67±0,03 < LD < LD < LD < LD 0,36±0,01 0,19±0,13 

12 < LD 1,81±0,01 < LD < LD 9,3±0,07 < LD < LD 0,32±0,03 

13 < LD 1,86±0,01 < LD < LD 8,7±0,02 < LD < LD 0,27±0,19 

14 < LD 1,67±0,02 < LD < LD 8,5±0,03 < LD < LD 0,21±0,09 

15 < LD 1,85±0,01 < LD < LD 8,5±0,07 < LD < LD 0,30±0,07 

16 < LD 2,75±0,02 < LD < LD 8,5±0,11 < LD < LD 0,27±0,10 

17 < LD 3,73±0,03 < LD < LD 8,5±0,11 < LD < LD 0,11±0,04 

18 < LD 2,87±0,05 < LD < LD 8,5±0,08 < LD < LD 0,10±0,09 

19 < LD 39,75±3,59 < LD < LD 9,07±0,19 < LD < LD 0,12±0,08 

CONAMA 

– Classe 2 
100,00 10,00 50,00 10,00 

< LD = abaixo do Limite de Detecção 

Fonte: Elaboração do autor a partir de pesquisas de campo, 2015 e 2016. 
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5.3 Citotoxicidade, Genotoxicidade e Mutagenicidade 

 

5.3.1 – Citotoxicidade 

 

A partir da exposição de células meristemáticas de Allium cepa às amostras de 

águas coletadas, no período de estiagem do ano de 2015, em rios da bacia hidrográfica do rio 

Mucuri, observou-se processos de divisão celular na fase mitótica, conforme Figura 7. 

 

Figura7: Fase da Mitose em células meristemáticas de Allium cepa, encontradas em amostras de água de rios da 

bacia do Mucuri, ano 2015 

 

Legenda: A) Profáse; B) Metáfase; C) Anáfase; D) Telófase. Aumento:1000x 

 

A Tabela 8 expressa a citotoxicidade através dos resultados do Indíce Mitótico e 

respectivo desvio padrão, para cada ponto de amostragem. 

 

Tabela 8: valores obtidos no teste de Alium cepa para avaliação da citotoxicidade em amostras de água de rios da 

bacia hidrográfica do rio Mucuri, coletadas no período de estiagem do ano de 2015 

AMOSTRAS Nº total de células 

analisadas 

Nº células em 

interfase 

Nº células em 

mitose 

Índice Mitótico e 

desvio padrão 

Negativo* 2000 1906 94 4,7 ± 2,34 

Positivo** 2000 1979 21 0,95 ± 0,86a 

Rio Marambaia 2000 1903 97 4,85 ± 1,77 

Rio Pavão 2000 1886 114 5,7 ± 1,96 

Rio Pampã 2000 1865 135 6,5 ± 0,67 

Rio Todos os Santos 2000 1934 66 3,25 ± 0,95 

Rio Urucu 2000 1903 97 4,9 ± 1,56 

Rio Mucuri 2000 1898 102 5,1 ± 2,25 

*Água destilada 

** Sulfato de Cobre 
adiferença significativa em relação ao controle negativo (p0,05) 

  

A partir dos resultados encontrados do IM é possível verificar que apenas o controle 

positivo apresentou diferença estatisticamente significativa em relação ao controle negativo, 

considerando o nível de significância de 0,05. Diante disso, é possível afirmar que as amostras 
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de água coletadas, no período de estiagem do ano de 2015, nos rios citados na tabela 8 não 

apresentaram potencial citotóxico. 

Diante do estudo realizado por Alvin et al., (2011), onde é relatado que mudanças 

nas condições ambientais, principalmente em decorrência da poluição podem acarretar 

citotoxicidade em plantas, esta realidade não foi observada no presente estudo, pois pontos de 

amostragem como dos rios Pavão, Pampã, Todos os Santos e Mucuri, que apresentaram 

concentrações elevadas de alguns metais, segundo resolução CONAMA 357/2005, não 

apresentaram ação citotóxica, diante disso é necessário realizar um estudo em relação à 

concentração destes elementos e à ação citotóxica dos mesmos. 

A fim de contribuir com a discussão à cerca dos resultados de citotoxicidade e 

genotoxicidade encontrados, apresenta-se na Tabela 9, as concentrações dos metais, obtidas nas 

análises das amostras coletadas no  período de estiagem do ano de 2015 e os respectivos pontos 

de amostragem. 

 

Tabela 9: Concentração (mg L-1) de metais em amostras de água que foram submetidas ao teste Allium cepa. 

 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 6 Ponto 10 Ponto 11 Ponto 19 

Alumínio <LD 0,23 0,33 0,05 0,011 0,163 

Cobre <LD <LD 0,003 0,004 <LD 0,021 

Ferro 0,012 1,576 0,623 0,061 <LD 0,542 

Fósforo 0,035 0,199 0,066 -<LD 0,027 0,475 

< LD = abaixo do Limite de Detecção 

Fonte: Elaboração do autor a partir de pesquisas de campo, 2015 e 2016. 

 

O Aluminío, em espécies vegetais, possui potencial citotóxico e, por isso inibe o 

processo de divisão celular, e consequentemente a inibição do crescimento das raízes, conforme 

estudos realizados por Caritá (2010), Echart e Cavalli-Molina (2001) e Berggren e Fiskesjö, 

(1987). 

Em pesquisa realizada por Berggren and Fiskesjö, (1987), o Alumínio apresentou 

citotoxicidade a partir da concentração de 0,7 mg L-1. Nos pontos de amostragem do presente 

estudo, onde foi realizado o teste de Allium cepa, a concentração máxima encontrada foi de 

0,33  mg L-1, explicando desta forma, a ausência de citotoxicidade das amostras estudadas. 

Em relação ao Cobre, estudo realizado em água de rio por Palácio et al., (2005), 

identificou a citotoxicidade do Cobre a partir da concentração de 0,03 mg L-1. No presente 

estudo, nos pontos de amostragem onde foi realizado o teste de Allium cepa, a concentração 

máxima encontrada de cobre foi de 0,021 mg L-1, explincado desta forma a ausência de 

citotoxicidade das amostras estudadas. 
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A alta concentração de fósforo nos pontos 4 e 19 pode ser um indicativo do valor 

do índice mitótico, destes pontos, estar maior que os demais pontos, pois conforme Costa et al., 

(2015) e Vujošević et al., (2008) a presença de compostos orgânicos estimula processos de 

divisão celular.  

Em relação ao controle positivo, foi possível observar que o sulfato de cobre, 

apresentou alto potencial citotóxico, inibindo o processo de divisão celular. Resultado também 

encontrado em estudos realizados por Yildiz et al., (2009). 

 

5.3.2 – Genotoxicidade 

 

A genotoxicidade foi verificada através da quantidade e da diversidade de 

alterações cromossômicas (AC) nas fases da mitose. 

As alterações encontradas no presente estudo foram: pontes, quebras, atrasos, C-

metáfases, perdas e aderências. Na Figura 8 são apresentadas estas alterações. 

 

Figura8: Alterações Cromossômicas em células meristemáticas de Allium cepa, encontradas em amostras 

de água de rios da bacia do Mucuri, ano 2015. 

Legenda: A) Anáfase com atraso; B) Anáfase com ponte; C) Anáfase com quebra; D) Telófase com 

aderência;  E) C-Metáfase. Aumento:1000x 

 

Os resultados referentes as alterações cromossômicas, podem ser observados na 

Tabela 10. 
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Tabela 10: valores obtidos no teste de Alium cepa para avaliação da genotoxicidade em amostras de água de rios 

da bacia hidrográfica do rio Mucuri, coletadas no período de estiagem do ano de 2015 
AMOSTRA Nº de células 

analisadas 

Ponte Quebra Atraso C-

Metáfase 

Perda Aderência AC - Mitose e 

desvio padrão 

Negativo* 2000 8  2 7 1 1 1,9 ± 2,08 
Rio 

Marambaia 
2000 9 1  4 2   1,6 ±1,43  

Rio Pavão 2000 11  6 18 1 5 4,3 ± 3,37  
Rio Pampã 2000 8 1 2 14   3,0 ± 1.33  

Rio Todos os 

Santos 
2000 4   4   0,8  ± 1,03  

Rio Urucu 2000 10 3 3 2  4 1,8  ±1,23  
Rio Mucuri 2000 9 1 12 19   4,7  ±2,16  

TOTAL  59 6 26 71 4 10  

*Água destilada 

** Sulfato de Cobre 

 

A partir das análises estatísticas realizadas foi possível identificar que as amostras 

de água coletadas, no período de estiagem do ano de 2015, nos rios citados na tabela 10 não 

apresentaram diferença estatisticamente significativa (p 0,05), portanto não possuem potencial 

genotóxico. 

A Tabela 10 quantifica o resultado total de cada alteração encontrada, sendo as mais 

frequentes a C-Metáfase e as Pontes. 

Na C-Metáfase, o fuso nuclear é completamente inativado, o que significa que 

nenhuma placa equatorial torna-se organizada e, consequentemente, a divisão do centrômero é 

atrasada ou até mesmo impedida. A C-Metáfase, também, poderá conduzir a duplicação do 

número de cromossomos dessas células (VENTURA, 2004). Segundo Fiskesjö (1993, 1985) é 

um indicativo de possíveis efeitos genotóxicos, por ser um mecanismo causador de danos. 

As pontes anafásicas e telofásicas, podem ser originadas por translocações ou por 

terminações cromossômicas coesivas. As pontes, também, podem resultar de aderências 

cromossômicas, podendo, neste caso, serem múltiplas e persistirem até a telófase (FISKESJÖ, 

1993). As Pontes são indicadores de substância clastogênicas que induzem quebras 

(MACHADO, 2013). As Pontes anafásicas são causadoras de mutações na estrutura do 

cromossomo (LUO et al., apud Caritá, 2010). 

Por fim é importante destacar a maior quantidade de alterações cromossômicas 

observadas nos rios Pavão, Pampã e Mucuri, tal realidade pode estar associada à elevada 

concentração dos metais, alumínio e cobre, nestes pontos. 
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5.3.3 Mutagenicidade 

 

A mutagenicidade foi avaliada a partir da identificação de micronúcleos que são 

alterações na morfologia nuclear (MACHADO, 2013) e podem ser originados espontaneamente 

(FERNADESet al., 2007). 

Os micronúcleos também podem ser um resultado de fragmentos acêntricos ou de 

cromossomos inteiros não incorporados ao núcleo principal durante o ciclo celular (FENECH, 

2000). Qualquer substância capaz de promover a formação de micronúcleos é chamada de 

clastogênica ou aneugênica(YI e MENG, 2003). A ação clastogênica é confirmada pela 

presença de micronúcleos derivados de ruptura cromossômica durante a divisão celular. Por 

outro lado, a ação aneugênica é uma consequência da inativação do fuso mitótico, levando a 

perdas de cromossomas inteiros, que se tornam ausente no núcleo da célula principal 

(FERNADESet al., 2007). 

O micronúcleos são considerados como indicadores de contaminantes causadores 

de efeito genotóxico nas células meristemáticas de Allium cepa (OLIVEIRA, 2011; HEDDLE, 

1983). 

No presente estudo foram identificados micronúcleos em intérfase, conforme pode 

ser visto na Figura 9. 

 

Figura 9: Micronúcleo na Interfase em células meristemáticas de Allium cepa, encontradas em amostras 

de água de rios da bacia do Mucuri, ano 2015. 

 

Legenda: Micronúcleo na Interfase. Aumento:1000x 
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A Tabela 11 apresenta os resultados refentes a média e o desvio padrão da 

quantidade de micronúcleos encontrada por ponto de amostragem. 

 

Tabela 11: valores obtidos no teste de Alium cepa para avaliação da genotoxicidade em amostras de água de rios 

da bacia hidrográfica do rio Mucuri, coletadas no período daestiagem do ano de 2015 

AMOSTRA Nº de células 

analisadas 

Micronúcleo em Interfase 

Negativo* 2000 1,2 ± 1,32 

Rio 

Marambaia 

2000 0,6 ± 1,27 

Rio Pavão 2000 2,2 ± 3,19 

Rio Pampã 2000 1,5 ± 2,2 

Rio Todos 

os Santos 

2000 0,7 ± 1,25 

Rio Urucu 2000 1,2 ± 1,69 

Rio Mucuri 2000 3,6 ± 5,06 

*Água destilada 

** Sulfato de Cobre 

 

 As análises estatísticas indicaram que não existe diferença significativa (p0,05) 

entre os valores encotrados nas amostras de água coletadas, no período de estiagem do ano de 

2015, nos rios citados na tabela 11 e o controle negativo, logo, não existe potencial genotóxico. 

 Assim como nos resultados das alterações cromossômicas, a quantidade de 

micronúcleos foi maior nos rios Pavão, Pampã e Mucuri, que a realidade pode estar associada 

a elevada concentração dos metais, alumínio e cobre, nestes pontos. 
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6 CONCLUSÃO 

 

De acordo com a metodologia estabelecida e os resultados encontrados, conclui-se 

que em relação a qualidade da água da bacia do rio Mucuri foi possível verificar que os 

resultados dos parâmetros físico-químicos, metais e semi-metais quando comparados com os 

estabelecidos pela resolução CONAMA 357/2005 para rios de água doce de classe 2, 

apresentaram alterações para condutividade elétrica e oxigênio dissolvido, apenas, e os outros 

parâmetros ficaram dentro dos limites estabelecidos pela resolução. Os elementos Alumínio, 

Cobre, Ferro e Fósforo apresentaram alterações, ao passo que os outros elementos apresentaram 

concentrações dentro do limite.  

As amostras de água submetidas ao teste Allium cepa não apresentaram potencial 

citotóxico, genotóxico e mutagênico. 

Na análise a partir da bacia hidrográfica, destaca-se negativamente o resultado 

encontrado nas sub-bacias do rio Pavão e Todos os Santos e o ponto do rio Mucuri localizado 

a montante da cidade de Mucuri – BA por apresentarem, nos dois períodos de amostragem, 

maior número de parâmetros em desacordo com a resolução CONAMA 357/2005, conforme 

citado anteriormente.  

Positivamente destacam-se a sub-bacia do Mucuri do Sul e o rio Mucuri na região 

do distrito de Maravilhas, na cidade de Teófilo Otoni por não apresentarem nenhum parâmetro 

em desacordo com a resolução 357/2005. 

Por fim, a partir da concepção de que bacia hidrográfica é um ambiente complexo 

de inter-relações e interdependências, verificou-se que a melhoria da qualidade da água da bacia 

do rio Mucuri passa pela continuidade de pesquisa de monitoramento e outras relacionadas aos 

recursos naturais, assim como por ações que visem a melhoria dos aspectos políticos, sociais, 

econômicos, ambientais, recursos humanos, técnicos e financeiros.  
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8 ANEXO A - Mapa da Rede Hidrológica da Bacia do Rio Mucuri 


