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RESUMO 

O lançamento de efluentes urbanos sem nenhum tratamento em corpos d’água se destaca 

como um dos maiores contaminantes desses ecossistemas. No município de Diamantina mais 

de 60% dos domicílios apresentam rede de esgoto sanitário, que são carreados diretamente 

para o principal córrego do distrito, o Rio Grande. De acordo com o nível de poluição e 

características geográficas e físicas, os rios são capazes de neutralizar cargas poluidoras que 

recebem. Esse fenômeno é chamado de autodepuração. O objetivo deste trabalho foi avaliar 

através de bioindicadores a capacidade de autodepuração do Rio Grande - Diamantina. Foi 

aplicado Protocolo de Avaliação Rápida (PAR) em seis pontos de coleta (P1 á P6), desde a 

cabeceira, próxima a nascente do rio, passando pela parte urbana e periurbana, em sua foz no 

Ribeirão do inferno e 100 m após a foz (aproximadamente 11 km). Foram coletados: água e 

sedimento nos seis pontos e peixes (brânquias) em quatro pontos. Foram realizadas análises 

de coliformes pela técnica de “Número Mais Provável” (NMP), os macroinvertebrados foram 

analisados de acordo os índices internacionais Biological Biomonitoring Work Party System- 

BWMP e  Average Score Per Taxon - ASPT.  Os peixes encontrados (Astyanax fasciatus e 

Poecilia reticulata) tiveram suas brânquias dissecadas, e submetidas à microscopia de luz 

para avaliação morfológica e imunohistoquimica para avaliação da expressão da proteína 

Fator de Crescimento Endotelial Vascular (VEGF) relacionado com a hipóxia tecidual. O 

protocolo de avaliação rápida revelou que os pontos P1 (cabeceira) e P6 (Ribeirão do Inferno) 

estão em condições naturais, o P2 (Urbano) encontra se impactado e os P4 (Periurbano) e P5 

(Foz) estão alterados. Os resultados microbiológicos classificaram o rio como P1 Muito bom, 

pontos P2, P3, P4 e P5 impróprio e o P6 como satisfatório. Os macroinvertebratos 

apresentaram-se em baixa diversidade, a família mais predominante foi a Chironomidae, 

presente em todos os pontos revelando a contaminação. As alterações morfológicas foram 

encontradas nas duas espécies estudadas, em todos os pontos (P4, P5 e P6) tendo P6 

apresentado maiores alterações. A expressão da proteína VEGF foi verificada nos pontos P5 e 

P6, sendo o P5 com a maior expressão, relacionando-se a baixo índice de oxigênio dissolvido 

da água.   Através dos resultados obtidos foi possível constatar que o Rio Grande não 

restabelece seu equilíbrio normal, ou seja, não volta ao seu estágio inicial encontrado antes do 

lançamento de efluentes, apresentando características físicas que o auxiliam, mas não são 

capazes de eliminar toda a contaminação.  

 



Palavra – chave: autodepuração, bioindicadores, monitoramento ambiental, esgoto urbano 

 

ABSTRACT 

The release of untreated urban effluents into water bodies and rivers stands out as one of the 

major contaminants of ecosystems. In the city of Diamantina more than 60% of the houses 

have asanitary sewage network, which are carried directly to the main stream of the district, 

the Rio Grande. According to the level of pollution, geographic and physical characteristics, 

the rivers are able to neutralize the pollutant loads that they receive, which is denominate 

autopurification. The objective of this work was to evaluate the capacity of autopurification of 

the Rio Grande – Diamantinathrough bioindicators. The Rapid Assessment of Ecological 

Ecological Conditions (PAR) was applied in 6 points of collection (P1 to P6), from a 

headwaters, near the source of the river,through the urban and peri-urban part, at its outfall 

(Ribeirão do Inferno) and 100 meters after the outfall (about 11km). Water, sediment and 

macroinvertebrates were collected at 6 points and fishes (gills) at 3 points. The coliforms were 

used as a set of international standards (NMP) and the macroinvertebrates were selected 

according to the international limits BMWP and ASPT. The fishes Astyanax fasciatus e 

Poecilia reticulata were found and had their gills dissected. Samples were submitted to light 

microscopy for morphological and immunohisto chemistry analysisto evaluate the presence of 

VEGF protein that is related to tissue hypoxia. The PAR protocol attested that P1 (headwater) 

and P6 (Ribeirão do Inferno) are in natural conditions, P2 (Urban) is impacted, P4 (Periurban) 

and P5 (Foz) are altered. The microbiological results classified the river as very good at P1, 

P2, P3, P4 and P5 points as inappropriate and P6 as Satisfactory. Macroinvertebrates have 

low diversity and the most predominant family was Chironomidae which was present in all 

points revealing a contamination. The morphological changes were found in the two studied 

species at the three collected points and P6 presented higher alterations. The expression of the 

VEGF protein was verified at P5 and P6points, with P5 showing the highest expression 

related to a low oxygen content dissolved in water. The results show that Rio Grande does not 

reestablish its normal balance before the release of the effluents. Its physical features helps 

but are enable to eliminate all its effluent contamination. 

Key-words: autodepuration, bioindicators, environmental monitoring, urban sewage 
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1. Introdução 

Os ecossistemas aquáticos têm sido alterados em decorrência dos vários impactos 

ambientais como resultado de atividades antrópicas (CALLISTO & MORENO, 2004). Dentre 

essas atividades estão o crescimento urbano, o qual é o responsável pelo lançamento de 

efluentes domésticos diretamente nos ecossistemas (GORE & SHILDS, 1995). 

Em um relatório, á Agência Nacional das Águas (ANA) em 2017, revelou que menos 

da metade (42,6%) dos esgotos do país é coletado e tratado. Apenas 39% da carga orgânica 

gerada diariamente são removidas pelas Estações de Tratamento de Esgoto.  Do total dos 

municípios brasileiros, 70% não possuem uma estação de tratamento de esgotos.  Em Minas 

Gerais apenas 44% da população urbana tem acesso a sistema de tratamento de esgoto 

(FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, 2016).  

No município de Diamantina 61,65% dos domicílios apresentam rede de esgoto 

sanitário, que são carreados para o Rio Grande, sem nenhum tipo de tratamento.  Após sua 

passagem pela área urbana do município, o Rio Grande recebe toda a descarga de esgoto, 

tornando suas águas impróprias para o consumo humano, transformando o corpo d’água em 

um condutor de esgoto a céu aberto (GARRAFONI & PEREIRA, 2012). 

De acordo com o nível de poluição, os rios são capazes de neutralizar as cargas 

poluidoras que recebem. Esse fenômeno é chamado de autodepuração, acontece quando há 

restabelecimento do equilíbrio no meio aquático e o rio retorna estágio inicial encontrado 

antes do lançamento de efluentes, esta neutralização ocorre por mecanismos naturais 

(SPERLING, 1996). 

Os impactos causados por cargas poluidoras em ecossistemas aquáticos têm sido 

avaliados através das alterações nas concentrações das variáveis físicas e químicas, variáveis 

microbiológicas (coliformes totais e fecais) e através do monitoramento biológico 

(BARBOUR et al., 1999).  Este sistema de monitoramento, tem se constituído como 

ferramenta fundamental na classificação e enquadramento de rios e córregos em classes de 

qualidade de água e padrões de potabilidade e balneabilidade humanas, Além de subsidiar 

propostas para conservação das bacias hidrográficas (GOULART & CALLISTO, 2003). Os 

principais organismos utilizados na avaliação dos ecossistemas aquáticos são os 

macroinvertebrados bentônicos, peixes e comunidade perifítica (GOULART & CALLISTO, 

2003).    
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O objetivo deste trabalho foi avaliar através do uso de bioindicadores, a capacidade do 

Rio Grande, por suas características geográficas e biológicas, neutralizar a carga de 

contaminação antrópica que recebe na parte urbana de seu leito.  

 

2. Objetivo Geral  

 

Avaliar a capacidade de autodepuração do Rio Grande – Diamantina- MG, desde sua 

cabeceira na Serra dos Cristais até sua foz no Ribeirão do Inferno, utilizando bioindicadores 

como parâmetros da contaminação. 

 

Objetivos específicos: 

 

1- Caracterizar as condições ecológicas de cada um dos pontos de coleta determinados a 

partir da aplicação de Protocolo de Avaliação Rápida das Condições Ecológicas de 

Trechos;  

2- Utilizar peixes, macroinvertebrados bentônicos, microorganismos patogênicos, e 

parâmetros químico-físicos da água como bioindicadores dos diferentes níveis 

descontaminação do Rio Grande - Diamantina MG em sua extensão; 

3- Coletar e identificar as espécies de peixes mais abundantes encontradas nos pontos de 

coleta;  

4- Dissecar e fixar as brânquias dos peixes coletados analisá-las por microscopia ótica para 

identificar possíveis alterações morfológicas e correlacioná-las ao ambiente do ponto de 

coleta;  

5- Coletar, identificar e quantificar rmacrofauna de invertebrados bentônicos nos pontos de 

coleta;  

6- Correlacionar à identificação da macrofauna de invertebrados bentônicos à qualidade da 

água e ambiente a partir dos índices biológicos: BMWP – Biological Biomonitoring 

Work Party System e ASPT – Average Score Per Taxon. 

7- Avaliar a qualidade microbiológicada água identificando microorganismos patogênicos 

nos pontos de coleta;  

8- Mensurar parâmetros físicos e químicos da água como: temperatura, condutividade, pH, 

oxigênio dissolvido de cada ponto de coleta.  
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9- Avaliar a expressão do Fator de crescimento endotelial vascular - VEGF em brânquias 

de peixes coletados nos diferentes pontos. 

 

 

 

3 - Referencial Teórico 

 

Apresentaremos a bibliografia fundamental de nossa pesquisa, direcionando-a às nossas 

metodologias de Monitoramento Biológico e objetivos. 

 

3.1 -  Protocolo de Avaliação Rápida das Condições Ecológicas de Trechos 

O monitoramento dos rios como ferramenta para avaliação da saúde dos ecossistemas 

aquáticos, tem fornecido subsídios para uma melhor gestão das bacias hidrográficas. 

Tradicionalmente, o monitoramento é realizado através da medição dos parâmetros físicos e 

químicos e análise microbiológica da água (RODRIGUES et al. , 2008).  No entanto, quando 

avaliados individualmente esses parâmetros podem subestimar a real magnitude dos danos 

que estão sendo causados aos ambientes aquáticos (KARR & CHU, 1999). 

Uma ferramenta possível de ser utilizada como forma complementar no 

monitoramento dos ecossistemas aquáticos são os Protocolos de Avaliação Rápida (PARs) 

(RODRIGUES & CASTRO, 2008a). Os protocolos reúnem procedimentos metodológicos 

aplicáveis à avaliação rápida de forma qualitativa e semi-quantitativa, usando um conjunto de 

variáveis dos principais componentes e fatores que condicionam os processos e funções 

ecológicas dos ecossistemas aquáticos (CALLISTO et al., 2002). 

Os protocolos de avaliação rápida são compostos por 22 parâmetros, dentre eles: tipos 

de ocupação do solo, presença de erosão, alterações antrópica e odor da água, que recebem 

escores maiores para as condições naturais e menores para as alteradas. Sendo possível avaliar 

grau de conservação das áreas drenadas em função do seu uso e ocupação. O somatório dos 

escores varia de zero a 100, sendo considerado impactado (escores entre zero e 40 pontos), 

alterado (entre 41 e 60 pontos) e natural com escores maiores do que 60 pontos (CALLISTO 

et al., 2002). 

Entre os protocolos mais difundidos, pode ser citado o da Agência de Proteção 

Ambiental de Ohio (EUA).  Já no Brasil podem ser destacados os trabalhos de CALLISTO e 

tal., 2002;  RODRIGUES et al. , 2008;  RODRIGUES & CASTRO, 2008;  KRUPEK , 2010 . 
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Nesse trabalho será utilizado o protocolo proposto por Callisto et al. 2002 adaptado para os 

rios de Minas Gerais e Rio de Janeiro.   

 

3.2 - Macroinvertebrados Bentônicos  

 

Os indicadores biológicos são bastante utilizados para avaliar impactos em 

ecossistemas aquáticos, isso porque muitas espécies são comprovadamente sensíveis a 

poluição (WASHINGTON, 1984). Dentre os indicadores, os macroinvertebrados se destacam 

como um dos melhores, isso devido possuírem características como: pouca mobilidade, ciclo 

de vida relativamente longo e são de fácil visualização (MILESI et al., 2008). Esses 

organismos habitam o fundo de ecossistemas aquáticos durante pelo menos parte de seu ciclo 

de vida e estão associados aos mais diversos tipos de substratos, tanto orgânicos (folhiço, 

macrófitas aquáticas), quanto inorgânicos (cascalho, areia, rochas etc.) (BUSS et al., 2003). 

Os principais grupos de macroinvertebrados estão representados pelos insetos, anelídeos, 

moluscos e crustáceos (TUNDISI & MATSUMURA-TUNDISI, 2008). 

Os macroinvertebrados são diretamente afetados pela alteração na composição natural 

dos ecossistemas aquáticos, que diminuem ou aumentam sua população (MARQUES & 

BARBOSA, 2001). Geralmente, há uma diminuição da fauna durante o processo de 

contaminação, muitas vezes em uma progressão cronológica, podendo ser completamente 

eliminada (DEATH, 2002). Assim, a estrutura da comunidade de macroinvertebrados 

bentônicos reflete o estado ecológico rio (REICE & WOHLENBERG, 1993).  

Os grupos como Plecoptera, Ephemeroptera e Trichoptera são comuns em 

ecossistemas lóticos de baixas e médias ordens, sendo sensíveis às interferências ambientais, 

portanto sendo considerados bons indicadores da qualidade da água.  Enquanto os grupos, 

como Diptera (Chironomidae) podem indicar ambientes submetidos à pertubação severa 

(HEPP & RESTELLO, 2007).  

A avaliação da qualidade ambiental por meio dos macroinvertebrados basea- se na 

utilização de índices bióticos (CAMELO, 2013). Entre eles está o indice BMWP (Biological 

Monitoring Working Party)  que baseia-se na soma de valores que são atribuídos a cada grupo 

de macroinvertebrado por sua capacidade de sobrevivência a distintos níveis de qualidade da 

água. Esses valores são atribuídos aos grupos em uma escala de 1 a 10, em ordem decrescente 

de tolerância (HEPP & RESTELLO, 2007). 
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3.3 - Peixe como Bioindicador 

 

Os peixes estão sujeitos a duplo perigo de contaminação por poluentes, pois podem ser 

contaminados através de absorção direta de substâncias do meio pelas brânquias ou pelo 

alimento ingerido (ODUM, 1988). 

A avaliação de biomarcadores é também reconhecida como técnica de monitoramento 

ambiental, ela apresenta informações a respeito da resposta biológica que aquele determinado 

ecossistema apresenta na presença de poluentes (WHO, 1996). Os biomarcadores são 

alterações moleculares, celulares, teciduais, fisiológicas ou comportamentais que ocorrem em 

resposta à presença de poluentes (OOST et al., 2003). 

Essas respostas podem ser utilizadas para identificar sinais iniciais de danos aos peixes 

(NOGUEIRA et al. 2008). As análises histopatológicas, por sua vez, identificam inúmeras 

lesões em órgãos alvos dos poluentes. Vários órgãos alvos são analisados em testes de 

toxicidade e entre eles destacam-se as brânquias (LINS et al., 2010). 

As brânquias são os primeiros órgãos em contato com os poluentes nas águas, 

representando um bom órgão para investigação (BARRETO, 2007). Elas possuem papéis 

vitais para os peixes, atuando como o principal sítio de trocas gasosas e em processos como 

osmorregulação, equilíbrio ácido-básico, excreção de compostos nitrogenados e gustação 

(MACHADO & FANTA, 2003; VIGLIANO, 2006; DILER et . al , 2009). 

Muitos estudos vêm sendo realizados utilizando brânquias como biomarcadores 

ambientais (LUPI et al., 2007; NOGUEIRA et al., 2008; WINKALER et al., 2001; 

ALBINATI et al., 2009). No entanto não como ferramenta de análise de capacidade de 

autodepuração de ecossistemas aquáticos.  

  

3.4 - Fator de Crescimento Endotelial Vascular (VEGF) 
 

Como já descrito, vários fatores ambientais são importantes para a manutenção das 

comunidades de peixes, dentre eles, as altas temperaturas, baixos valores de pH, variações no 

volume dos corpos d’água, a incidência de raios ultravioletas, oferta de alimentos e a presença 

de cargas poluidoras  (GOULDING, 1980; ALABASTER & LLOYD, 1982; VAL et al., 

2004; BAPTISTA, 2011).  

Um dos principais fatores que afetam a composição da comunidade de peixe é a 

disponibilidade de oxigênio dissolvido na água, isso porque os peixes dependem de um 
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fornecimento adequado de oxigênio para a oxigenação de seus tecidos (BALDISSEROTO, 

2009).  A quantidade de oxigênio dissolvido na água esta relacionada com a quantidade de 

matéria orgânica presente, tanto de origem natural como antropica (TAVARES & 

CARVALHO , 1992; JORDÃO et al., 2005).  

 A poluição é uma das principais causas de da diminuição do oxigênio dissolvido, essa 

diminuição pode agir como fatores estressores, fazendo que as espécies desenvolva 

mecanismo de adaptação que permitam que elas sobrevivam nesses ambientes ( DOLCI, 

2012). Entre essas adaptações esta a hipoxia. 

A hipóxia é um dos estimuladores do fator de crescimento do endotélio vascular 

(VEGF) (SHARKEY et al., 2000) . Que por sua vez, estimula as células endoteliais para a 

formação de novos capilares que por sua vez, aumentam a capacidade de transporte do 

oxigênio para áreas em hipóxia, esse processo  conhecido como  angiogênese (LEE et al., 

2004). A angiogênese é formação de novos vasos sanguíneos que surgem de vasos pré-

existentes é um processo que envolve deslocamento e proliferação de células endoteliais já 

existentes (SCHAMS & BERISHA, 2004). 

 

4.  Material e Métodos 

4.1.  Área de estudo  

O município de Diamantina tem sua área urbana inserida na área da bacia hidrográfica 

do rio Jequitinhonha (GONÇALVES, 1997) (Mapa1) é um dos recursos naturais mais 

importantes da região. Na sede do município um dos principais cursos d’água, é o Rio 

Grande, além de um dos rios mais importantes da cidade o Rio Grande é motivo de grande 

comoção, tantos por moradores, como por turistas. É que nas últimas décadas o Rio Grande se 

tornou uma rede coletora de esgoto sanitário (Figura 1).  

 O Rio Grande tem seu início no bairro Glória, aos pés da Serra dos Cristais. Percorre 

todo o bairro Rio Grande e bairro Palha, encontra-se com o Córrego da Prata e deságua no 

Ribeirão do Inferno, que por sua vez deságua no rio Jequitinhonha (GARRAFFONI, 2012).  
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Figura 1: Despejo de efluentes e lixo no Rio Grande no Bairro Rio Grande. Fonte: Autor. 

 

Mapa1- Localização dos pontos de coleta: micro bacia do Rio Grande/ Bacia do rio 

Jequitinhonha 
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Foram definidos seis pontos de amostragem, escolhidos de acordo as características 

geográficas e ecológicas do rio (Figura 2). Foram considerados para suas escolhas uma 

relativa equidistância entre os pontos, recebimento de afluentes, acidentes geográficos como 

formação de lagoas ou cachoeiras e a presença da população ribeirinha.  

 

 

Figura 2: Pontos de coleta. Ponto 1: Cabeceira.  Ponto 2:  Ponte do Tomé.  Ponto 3:  Dona 

Neusa   Ponto 4: Ponte do Queimado. Ponto 5: Foz do Rio Grande. Ponto 6: Ribeirão do 

Inferno. Fonte: Autor 
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4. 2. Amostragens 

As amostras de água, tecidos de peixe, macroinvertebrados  e aplicação do Protocolo 

de Avaliação Rápida foram obtidas no dia 18 de outubro de 2017, data representativa de um 

período de pelo menos 30 dias de seca, conforme dados do INMET: 

BDMEP - INMET 

Estação: Diamantina - MG (OMM: 83538)- Latitude (graus): -18.23- Longitude (graus) : 

43.64- Altitude (metros): 1296.12.  

Estação Operante- Inicio de operação: 13/04/1918 

Período solicitado dos dados: 18/08/2017 a 18/09/2017 

 

Estação; Data;  Hora     Precipitação; 

 

83538;18/08/2017;1200;0; 

83538;20/08/2017;1200;0; 

83538;21/08/2017;1200;0; 

83538;22/08/2017;1200;0; 

83538;23/08/2017;1200;0; 

83538;24/08/2017;1200;0; 

83538;25/08/2017;1200;0; 

83538;26/08/2017;1200;0; 

83538;27/08/2017;1200;0; 

83538;28/08/2017;1200;0; 

83538;29/08/2017;1200;0; 

83538;30/08/2017;1200;0; 

83538;31/08/2017;1200;0; 

3538;01/09/2017;120;0; 

83538;02/09/2017;1200;0; 

83538;03/09/2017;    1200;0; 

 

 

 

 

 

 

 

83538;04/09/2017;1200;0; 

83538;05/09/2017;1200;0; 

83538;06/09/2017;1200;0; 

83538;07/09/2017;1200;0; 

83538;08/09/2017;1200;0; 

83538;09/09/2017;1200;0; 

83538;10/09/2017;1200;0; 

83538;11/09/2017;1200;0; 

83538;12/09/2017;1200;0; 

83538;13/09/2017;1200;0; 

83538;14/09/2017;1200;0.2; 

83538;15/09/2017;1200;0; 

83538;16/09/2017;1200;0; 

83538;17/09/2017;1200;0; 

83538;18/09/2017;1200;0; 
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4.2.1  Protocolo de Avaliação Rápida das Condições Ecológicas de Trechos 

 

Em cada ponto foi aplicado um Protocolo de Avaliação Rápida das condições 

ecológicas (CALLISTO et al., 2002).  O protocolo avalia 22 parâmetros que recebem 

pontuação maior para as condições naturais e menores para as alteradas (Anexo I). 

 

4. 2.2.  Água 

A água para análise microbiológica foi coletada, em frascos esterilizados e 

armazenada uma caixa com gelo (dois frascos em cada ponto de amostragem), devido à 

distância entre os pontos de coleta, após o término foram encaminhadas para o laboratório de 

Microbiologia no Departamento de Ciências Básicas da UFVJM.  

4 .2.3. Macroinvertebrados Bentônicos 

Para a amostragem dos macroinvertebrados foi utilizado um amostrador tipo Surber ( 

Figura 4)  que é o mais indicado para rios de 3° ordem , com uma de abertura de 30x30 cm e 

comprimento de 60 cm , com uma tela de 250 micras.  Para cada ponto de coleta foram feitas 

três replicas. O surber foi posicionado contra a correnteza e com uma espátula recolhido todo 

o substrato contido dentro da sua área para dentro da rede coletora.  Logo após foram 

transferidos para sacos plásticos (Figura 4) e fixados com álcool 80%, etiquetados e 

encaminhados ao laboratório de Ecofisiologia Animal DCBio - UFVJM.  Para as análises 

físico-químicas foi utilizado um aparelho Hanna HI9828 (Figura 4). 

4.2.4 Peixes  

Os peixes foram capturados (seis peixes em cada ponto), com armadilhas do tipo Covo 

(Figura 3) feitas de garrafa pet.  Após a captura, os peixes foram eutanasiados (Figura 3) 

conforme o aparecer 030/2017 aprovado pela Comissão de Ética em Uso de Animais 

(CEUA)- UFVJM de acordo com o CONCEA, 2013. Suas brânquias foram dissecadas e 

fixadas em Paraformadeído 4% por 24 horas e transferidas para a solução tampão fosfato 0,1 

M pH 7,4 onde permaneceram até o processamento.  
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Figura 3: (A) Armadilhas Tipo Covo; (B) Peixe coletado; (C) Peixe após a eutanásia; ( D) 

Brânquia - Tecido de  estudo. Fonte: Autor  
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Figura 4: (A e B) amostras de sedimento para a avaliação das comunidades de 

macroinvertebrados; (C) Amostras fixadas em álcool 80%; (D) Mensuração dos parâmetros 

físico-químicos. Fonte: Autor  

 

 

 4.3 Processamento de dados  

4.3.1  Determinação de Coliformes Totais e Termotolerantes 

Para determinação dos coliformes totais e termotolerantes foi utilizado o método do 

NMP (SILVA et al.,2010) técnica do número mais provável ( Esquema 1), esse método 

permite calcular o número de um microorganismo específico numa amostra de água. Ele é 

constituído de duas etapas.  O teste Presuntivo que fornece uma estimativa preliminar da 

densidade do grupo bacteriano baseada no enriquecimento em meio restritivo e o teste 

confirmativo onde os tubos considerados positivos no primeiro teste são inoculados em um 

meio ainda mais seletivo e inibidor. Todos os dois testes são considerados positivos quando 

tem crescimento de gás de fermentação. Ao final do teste confirmativo os positivos são lidos e 

a densidade calculada com a ajuda da tabela NMP. 

 
 Testes confirmativos  
 

O teste confirmativo  para Coliformes Totais utiliza- se o meio de cultura Caldo Verde 

Brilhante de Bile Lactose (VBBL), em tubos de ensaio contendo 10,0 mL com o tubo de 

Durham invertido. Fez-se a inoculação no meio utilizando a alça bacteriológica, transferindo 

uma alçada dos tubos positivados de LST para o meio de cultura VBBL, mantendo sempre a 

alça asséptica através da técnica de flambagem. Em seguida os tubos contendo a cultura 

VBBL foram levados à estufa incubadora com temperatura de 35°C/24-h, para o crescimento 

das bactérias. 

No teste confirmativo para Coliformes Termotolerantes utilizou-se o meio de cultura 

Caldo Escherichia Coli (EC). Em tubos de ensaio contendo 10,0 mL com o tubo de Durham 

invertido; após a inoculação no meio utilizando a alça bacteriológica, também dos tubos de 

LST positivos. Os tubos contendo o Caldo EC foram para a estufa regulada a 45°C/48 h. Os 

tubos que produziram gás no tubo de Durham tiveram seus resultados anotados seguido da 



20 
 
verificação na tabela de Número Mais Provável (NMP) (SILVA et al.,2010) para a verificação 

do NMP, correspondente.  

 

 

 

 

 Esquema 1: Adpatado  de Silva et al., 2010 

 

 4.3.2 Determinação da Presença de Salmonella 

            Após a chegada das amostras no laboratório, foram adicionados 25 ml de cada amostra 

em 225 ml de caldo lactose e incubado á 35° graus por 24 horas.  Após as 24 horas foi 

transferido 1 ml para 9ml de caldo tetrationato e inoculado a 35° por mais 24 horas  (Esquema 

2).   
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Esquema 2 :  Análise da presença de Salmonella Fonte: Adptado  de Silva et al., 2010.  

 
 
4.3.3 Macroinvertebrados Bêntonicos  

Após a lavagem em uma peneira granulométrica, as mostras foram triadas em 

bandejas. Os macroinvertebrados foram identificados em nível de família (MUGNAI, et al., 

2010).  

Para diagnosticar e avaliar a qualidade da água por meio da macrofauna de 

macroinvertebrados foram selecionados dois índices biólógicos: BMWP – Biological 

Biomonitoring Work Party System (ARMITAGE et al., 1983 apatado por JUNQUEIRA & 

CAMPOS, 1998) e ASPT – Average Score Per Taxon (BALLOCH et al., 1976). 

O índice BMWP pontua de 1 a 10 o grau de resistência dos macroinvertebrados 

bentônicos por família , atribuindo valores elevados para aqueles com maior sensibilidade à 

poluição e valores menores para os organismos de maior tolerância, baseando-se unicamente 

na presença ou ausência dos macroinvertebrados (Anexo II). A pontuação para um 

determinado ponto amostral é obtida pela soma dos valores individuais de todas as famílias 

presentes. Os valores de pontuação totais para um determinado ponto de coleta correspondem 

a uma categoria de qualidade de água, variando de bom a muito crítica (Tabela 1).  
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Tabela1: Classificação da qualidade da água segundo o BMWP 

 

Classe  

 

BMWP 

 

Categoria 

 

Diagnóstico 

I  > 150  ÓTIMA  Água muito limpa (águas pristinas)  

II  
121 – 149 BOM   Águas limpas, não poluídas ou sistema 

perceptivelmente não alterado 

III  101 – 120  ACEITÁVEL  Água muito pouco poluída, ou sistema já 
com um pouco de alteração  

IV  61 – 100  DUVIDOSA   São evidentes efeitos moderados de 
poluição  

V  36 – 60  POLUÍDA   Águas contaminadas ou poluídas 
(sistema alterado)  

VI  16 – 35  MUITO POLUÍDA  Águas muito poluídas (sistema muito 
alterado)  

VII  < 16 FORTEMENTE POLUÍDA Águas fortemente poluídas (sistema 
fortemente alterado)  

Fonte: Adaptado de IAP (2002). 

 

O índice ASPT é obtido a partir do valor de BMWP dividido pelo número total de 

famílias identificadas no ponto amostral analisado. Valores elevados deste índice são 

indicativos de locais de boa qualidade, constituídos por um número relativamente grande de 

táxons (Tabela 2). 

 

 

 

 

 

ASPT = BMWP / Riqueza de Taxa (S) 
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Tabela 2: Classificação da qualidade da água segundo o ASPT 

 

Valor ASPT 

 

> 6 Água                      

5,0 – 6,0           

4,0 – 5,0      

< 4                                     

 

 

Avaliação da qualidade da água 

 

                        Limpa 

Qualidade Questionável  

Provável Poluição Moderada 

Provável Poluição Severa 
 

                     Fonte: Adptado de Mandaville (2002). 

 

4.3.4 Análises Histológicas 

Após a fixação em Paraformadeído 4% os tecidos passaram pelo processo de 

desidratação que é um processo para a retirada da água do interior da célula.  Para esse 

processo os tecidos foram imersos em álcool 50% pernoite e passaram por uma serie 

crescente de banhos em álcool (60%,70%, 80%, 90%, 100% I e 100% II) por uma hora em 

cada concentração. Logo após passarão pelo processo de diafanização, onde é retirado os 

corantes endógenos, ficando o tecido translúcido e apto para receber corantes orgânicos. 

Em seguida os tecidos foram incluídos em parafina histológica e permaneceram 

imersos em estufa a 60° por duas horas, sendo renovada a cada hora. Os blocos foram feitos 

com base 3cm x 4cm e confeccionados com o mesmo material.  

Em um micrótomo (ERM 3100) foram feitos cortes de secções de 5µm que foram 

depositados em lâminas.  As lâminas contendo os cortes foram acondicionadas 

horizontalmente em uma estufa a 37° C por 2 horas para promover a máxima aderência do 

corte a lâmina, secagem, desparafinização e em seguida armazenadas até o procedimento de 

colorações.  

Foram realizadas coloração de Hematoxilina e Eosina com o objetivo de contrastar as 

estruturas teciduais e diferenciar o citoplasma do núcleo, fornecendo assim caracterização e 

identificação morfológicas dos tipos de celulares. Após a coloração as lâminas foram 

montadas, os fragmentos foram protegidos pela cobertura com lamínulas de vidro. Depois da 

secagem, as lâminas foram fotomicrografadas em um microscópio (Labomed, LX400p). 



24 
 
4.3.5 Imunohistoquímica (VEGF) 

 Para realização do procedimento da imunohistoquímica (IHQ) foram confeccionadas 

laminas com cortes de 5µl de brânquias do Astyanax faciatus. O procedimento é divido em 3 

etapas:  Dia 0: O dia zero se caracteriza para a organização do procedimento, são separados 

todos os materiais a serem utilizados e preparadas todas as soluções. As soluções usadas são: 

Tampão PBS (pH 7,2 – 7,4) e o Tampão Citrato (pH – 6,0 – 10 Mm). Depois de selecionadas 

as lâminas foram levadas a estufa em uma temperatura de 37ºC (over night).  

Dia 1: O processo de IHQ foi iniciado com a hidratação progressiva dos tecidos. Em 

cubeta, os tecidos passaram duas vezes por xilol durante 15 minutos, cada vez e em 

sequências de Álcool( 100% I, 100% II , 95%, 70% ) e lavados em água destilada.  Foram 

colocadas no Tampão Citrato em temperatura de 95 ºC por 30 minutos, para a recuperação 

dos antígenos bloqueados pela ação dos fixadores. Logo após, foi deixado 20 minutos em 

temperatura ambiente. As laminas passam por água destilada, em seguida banhadas por 

Tampão PBS. Em cada lavagem as laminas foram secadas por papel filtro.  

 A primeira solução utilizada foi a peroxidase endógena, uma solução bloqueadora. Foi 

aplicada em cada tecido durante 30 minutos e colocada em geladeira, ela é importante para a 

reação entre o anticorpo secundário e o cromógeno. A inativação de todas as peroxidases é 

necessária antes de iniciar o procedimento, porque essas enzimas são encontradas em muitos 

tecidos.  

 Após a remoção da primeira solução bloqueadora, as laminas foram banhadas em 

Tampão PBS com três trocas e cinco minutos cada. A segunda solução, a Protein Block foi 

pipetada em todos os tecidos e permanecida em temperatura ambiente durante cinco minutos.  

 Posteriormente o anticorpo primário foi diluído com Tampão PBS e pipetado em dois 

tecidos de cada lamina, deixando o primeiro corte como controle negativo. As laminas forma 

encubadas na geladeira durante 20h com o anticorpo primário.  

Dia 2: O anticorpo primário é retirado dos tecidos pela rinsagem das laminas em 

Tampão PBS, em seguida são banhadas por 5 minutos e três trocas do mesmo tampão. Após 

os banhos, os cortes são secados com papel filtro e o anticorpo secundário é pipetado em 

todos os cortes, permanecendo durante 30 minutos.  Em seguida as laminas são banhadas 
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novamente em Tampão PBS, são feitas três trocas e cada troca por 5 minutos e são rinsadas 

em água destilada para receberem o DAB.  

 O DAB é pipetado em todos os tecidos durante 2 minutos, cada lamina recebe o DAB 

duas vezes e posteriormente são banhadas em água destilada por 5 minutos, é feita duas 

trocas.  

 Para a coloração do tecido utilizou-se hematoxilina (10 segundos ). As laminas então 

foram banhadas em água corrente por 20 minutos e desidratadas em sequência de álcool 

(70%, 95%, 100% I, 100% II) por 2 minutos cada. Após a desidratação, as laminas foram 

banhadas por Xilol (I e II) por dois minutos cada e permaneceram no Xilol III até a 

montagem.  
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5. Resultados 

5.1 Condições Ecológicas dos Pontos de Amostragem  

Ponto 1 (P1) -Cabeceira (18°14'1.95"S- 43°36'1.95"W) 

O ponto encontra-se inserido dentro do perímetro urbano de Diamantina (Serra dos 

Cristais). Ambas as margens apresentam vegetação ripária. O rio neste ponto apresenta uma 

profundidade média de 30,5 cm, possuí quedas d’ água, seu sedimento é constituído por areia 

e cascalho. Sua água é transparente, porém com presença de espuma e lixo em alguns locais 

(Figura 5). Foi observada a presença de peixe Astyanax fasciatus.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-Região do primeiro ponto de coleta P1 (Serra dos Cristais). Fonte: Autor 
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Ponto 2 ( P2)  -Ponte de Tomé (18°15'30.34"S- 43°34'56.07"W) 

 

Nomeado como Ponte do Tomé (Figura 6) o segundo ponto de coleta, também está 

inserido dentro do perímetro urbano de Diamantina.  A amostragem foi feita no ponto de 

encontro entre Rio Grande com o Córrego da Prata. No momento da coleta havia moradores 

da região fazendo extração de areia próximo ao ponto. Não foi verificado presença de peixe.  

Sua profundidade média de 11cm. 

Neste ponto do rio suas margens apresentam residências e comercio, erosão moderada, 

cobertura vegetal no seu leito totalmente ausente, fundo composto por lama e areia e com 

menos de 50% da mata ciliar nativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponto 3 ( P3)  - Ponto Pós ETE (Dona Neusa) (18°16'3.14"S- 43°33'45.30"W) 

Nomeado Dona Neusa, o ponto 3 está  depois  da estação de tratamento de esgoto 

(ETE)  da COPASA. Ganhou esse nome devido a uma moradora que nos recebeu e guiou em 

uma das nossas primeiras visitas.  

Margens com parte da vegetação natural, erosão moderada, presença de esgoto, água 

com a cor turva, ausência de vegetação aquática no leito do rio e profundidade média de 30 

cm.  Não foi observada presença de peixe.  

 

 

 

Figura 6 - P2: Região do segundo ponto de coleta (Ponte do Tomé). Fonte: Autor. 



28 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ponto 4 (P4) – Ponte do Queimado(18°16'42.54"S-43°33'04.44"W) 

 

Localizado fora do perímetro urbano, recebe o nome por causa da ponte que esta próxima ao 

ponto de coleta.  Com mata ciliar bem desenvolvida, constituída por árvores de pequeno e 

médio porte, cobertura do leito parcial, erosão moderada, presença de esgoto, água com cor 

turva, fundo composto por lama e areia e presença de peixe (Poecilia reticulata). Apresenta 

profundidade média de 30 cm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponto 5 (P5)- Foz do Rio Grande (18°16'12.69"S -43°33'12.62"O) 

 

 

Figura 7- P3 – Terceiro ponto de coleta (Dona Neusa) Fonte: Autor. 

 

 

Figura 8 – P4 Ponte do Queimado, quarto ponto de coleta. Fonte: Autor. 
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Localizado antes do deságue do Rio Grande no Ribeirão da Prata.  Nesse ponto o rio 

apresenta uma densa mata ciliar, leito é constituído principalmente por lama com uma fina 

lâmina d’água. Apresenta margens estáveis com pouca erosão. Uma profundidade média de 

seis cm. Foi observado presença de peixe (Astyanax fasciatus).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ponto 6-  P6- Ribeirão do Inferno (18°16'10.60"S- 43°33'16.33"W) 

Localizado no Ribeirão do inferno, apresenta vegetação ciliar densa e bem desenvolvida com 

uma pequena barragem. Apresenta águas cristalinas, sem sinais de poluição, com pouca 

erosão. Com profundidade média de 8 cm. Foi observado presença de peixes 

(Astyanax fasciatus e Poecilia reticulata).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo de Avaliação Rápida das Condições Ecológicas de Trechos 

 

 

Figura 9- P5 : Quinto e último ponto de coleta dentro do Rio Grande. Fonte: Autor. 

 

Figura 10– Região do sexto ponto de coleta: Ribeirão do Inferno. Ponte do Queimado. 
Fonte: Autor. 
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Através da observação visual dos pontos, foi possível determinar a situação ambiental de 

cada ponto de coleta (Esquema 2) . De acordo com os parâmetros analisados, observou-se que 

o ponto 2 obteve menor pontuação apresentando-se como impactado, enquanto os pontos  3,4 

e 5 apresentaram qualidade ambiental alterada. Já pontos 1 e 6 apresentaram  pontuação cima 

de 60,  mostrando qualidade ambiental natural.  

 

 

 

 
Esquema 2:  Resultados da aplicação do Protocolo de Avaliação Rápida das Condições 
Ecológicas de Trechos. 
 

 

 5.2 Resultados Coliformes Fecais e Termotolerantes  

 

 Para analisar a qualidade microbiológica da água, foram coletadas 1 amostras em cada 

um dos 6 pontos do rio, totalizando assim 6 amostras. Para as análises e valores obtidos neste 

estudo, os parâmetros estudados obedeceram à Resoluções nº 274: Balneabilidade -(BRASIL, 

2000) e nº 357  - Classificação das Águas Doces, do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) (BRASIL, 2005). 

 A balneabilidade foi analisada segundo a Resolução nº 274/2000 do CONAMA que 

define os critérios de balneabilidade em águas brasileiras. De acordo com essa Resolução, a 

qualidade das águas doces, salobras e salinas destinadas à balneabilidade terão sua condição 

avaliada nas categorias própria e imprópria. As águas consideradas próprias poderão ser 

subdivididas nas  categorias Excelente, Muito Boa e Satisfatória. Ao analisar as amostra do 

Legenda: Vermelho: Impactado; Amarelo: Alterado; Verde: Natural  
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Rio Grande foi verificada que dos seis pontos, o P1 estava muito boa, o ponto 5 satisfatória e  

as outros quatro impróprias (Tabela 1).  

Já de acordo com a Resolução CONAMA nº 357/2005 que dispõe sobre a 

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

analisados nenhum foi classificadas como classe especial. O P1 foi classificado como classe 

1. Os pontos P2, P3, P4, e P5 apresentaram em desacordo com as 3 classes , isso porque 

nenhum deles  apresentam condições  para abastecimento para consumo humano, recreação 

de contato primário ou  recreação de contato secundário.  O P6 foi classificado como classe 3, 

pois esta classe se refere basicamente as águas destinadas a recreação de contato primário, 

irrigação, atividades de pesca e dessedentação de animais (Tabela 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3. Número Mais Provável em 100 mL de coliformes totais e termotolerantes das amostras de água 
para cada um dos pontos de coleta e os respectivos padrões de acordo com as Resoluções nº 274/2000 e nº 

357/2005 do CONAMA. 

Pontos 

Coliformes 

Totais 

(NMP/100mL) 

Coliformes 

Termotolerantes 

(NMP/100mL) 

CONAMA 

n° 274 

(Balneabilidade) 

CONAMA n° 357 (Classificação das Águas Doces) 

Classe 
Especial Classe 1 Classe 2 Classe 3 

1 2,1 x 103 3,1 x 102 Muito Boa Desacordo Acordo Acordo Acordo 

2 >2,4 x 105 6,1 x 102 Imprópria Desacordo Desacordo Desacordo Desacordo 

3 >2,4 x 105 2,0 x 103 Imprópria Desacordo Desacordo Desacordo Desacordo 

4 >2,4 x 105 <3,0 x 102 Imprópria Desacordo Desacordo Desacordo Desacordo 

5 1,5 x 103 <3,0 x 102 Imprópria Desacordo Desacordo Desacordo Desacordo 

6 3,9 x 103 7,0 x 102 Satisfatória Desacordo Desacordo Desacordo Acordo 
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5. 3 Resultados Presença de  Salmonella  

Tabela 5: Presença de Salmonella nos pontos de amostragem, Rio Grande- Diamantina  

Pontos Resultado 

              Ponto 1 – Cabeceira Positivo 

Ponto 2 - Ponte do Tomé Positivo 

              Ponto 3 - Dona Neusa Positivo 

       Ponto 4 - Ponte do Queimado Negativo 

     Ponto 5 - Foz do Rio Grande Positivo 

       Ponto 6 - Ribeirão do Inferno                             Positivo 

 

5.4 Parâmetros Físicos e Químicos da Água 

Os parâmetros físicos e químicos mensurados nos trechos estudados são apresentados 

na tabela abaixo (Tabela 4). A temperatura da água não apresentou variações entre os pontos. 

O pH da água foi ácido nos pontos 3, 5 e  6. E neutro nos pontos um, 2 e 4. Os valores de 

condutividade foram altos nos pontos: 2, 3, 4 e 5 e baixo nos pontos 1 e 6. Por outro lado o 

oxigênio dissolvido foi mais elevado nos pontos 1  e 6.  

 

Tabela 4: Parâmetros físicos e químicos: temperatura (ºC), pH, condutividade elétrica (μS/cm), 

oxigênio dissolvido (DO%), total de sólidos dissolvidos ( tds.ppm) , medição de redox (ORP), 

resistibilidade (MΏ.cm).  

 

Parâmetros Pontos 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6  

Temperatura 19,37 20,64 20,85 21,36 21,69 21,53 

Ph 7,29 7,81 6,84 7,2 6,92 6,54 

Condutividade 6 344 439 373 244 70 

Oxigênio 
dissolvido 

70,10% 46,30% 49,50% 49,30% 55,50
% 

83,30  

Total de Sólidos 
Dissolvidos  

3 187 216 182 118 34 

Medição do redox 117,4 10,5 35,5 61,7 155,6 86,1 

Resistibilidade 0,203 0,0027 0,000 0,0027 0,0042 0,0147 

 

 



33 
 

5.5  Macroinvertebrados Bentônicos 

Nos seis pontos amostrados foram encontrados 6.342 indivíduos, sendo esses 

distribuídos, em 10 Famílias pertencentes a 6 Ordens, 3 Classes e 2 Filos, com maior 

abundância da família Chironomidae. De uma maneira geral a abundancia foi alta em todos os 

pontos, exceto no P1, que apresentou um menor número de indivíduos ( Tabela 5).  Dentre as 

Ordens encontradas, Díptera foi a mais abundante com 97%, de ocorrência, seguida de 

Rhynchobdellida com 3%. Em analise espacial, o maior número de famílias foi no P6 ( 6 

famílias)  e o menor foi observado no P4 (uma família - Chironomidae) ( Figura 11). Foi 

registrado um predomínio da Família Chironomidae em todos os pontos de amostrados.   
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Tabela 5: Ocorrência de macroinvertebrados bentônicos nos seis pontos amostrados do Rio Grande – Diamantina.

 
Filo  

 
Classe 

 
Ordem  

 
Família  

 
P1 

 
P2 

 
P3 

 
P4 

 
P5 

 
P6 

 
N° ind. 
 

Arthropoda 
 

 Coleoptera Elmidae 2 0 0 0 0 5 7 

 
 
 
 

 
Insecta 

 
Diptera 
 
 
 
 

Ceratopogonidae 
Chironomidae 
Culicidae 
Psychodidae  

2 
3 

11 
206 
87 
2 
 

 
1.472 
3 

 
3.857 

 
162 
1 

 
327 
1 

13 
6.037 
87 
2 

  Hemiptera Naucoridae     1 13 1 

  Odonata Libellulidae      19 19 

  Trichoptera Hydropsychidae     1  1 

Annelida Oligochaeta 
 

Não identificado  Não identificado      3  3 

Annelida Hirudínea  Rhynchobdellida Glossiphoniidae  2   153 9  
164 

 Numero total 
de indivíduos  

  7 308 1.475 3.857 320 374 6.341 
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Em relação à classificação pelo índice BMWP, Os resultados classificam o corpo d'água no 

P1, P2, P3 e P4, como sendo de fortemente poluída; os pontos  P5 e P6 , muito poluída. Os 

índices obtidos a partir do cálculo do ASPT variaram de 2 a 4 para os 6 pontos de coleta. 

Caracterizando os pontos como provável poluição moderada (Ponto 1) e provável poluição 

severa nos pontos ( P2,P3,P4 , P5 e P6) ( Tabela 6). 

 

Tabela 6: Resultado dos índices BMWP avaliados para os seis pontos amostrados do Rio Grande- 

Diamantina.  

 BWMP- Biological Biomonitoring Work Party System. ASPT = Average Score Per Taxon  

  

 

Figura 11: Macroinvertebrados presentes no Rio Grande. (A) Larva de Culicidae. (B) 
Glossiphoniidae. (C) Naucoridae. (D) Chironomidae 

Pontos  
 

 
 

Cor  
 

BMWP 
 

Qualidade  
 

             ASPT Qualidade 
 

P1 
 

  12 Fortemente Poluida 4 
Provável Poluição 
Moderada 

P2   15 Fortemente Poluida 3 Provável Poluição Severa 
P3   4 Fortemente Poluida 2 Provável Poluição Severa 

P4 
 

  2 Fortemente Poluida 2 Provável Poluição Severa 
P5   16 Muito Poluida 3,2 Provável Poluição Severa 

P6 
 

  23 Muito Poluida 3,833333 Provável Poluição Severa 
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5.6  Peixes 

Quatro pontos apresentaram presença de peixe, foram eles os pontos um, quatro, cinco 

e seis. No ponto um (Serra dos Cristais) foi encontrado o Astyanax fasciatus (Figura 12) 

conhecido como lambari do rabo vermelho. No ponto quatro (Ponte do Tomé) foi encontrado 

o Poecilia reticulata (Figura 13) cujo o nome popular é Guppy ou Barrigudinho , nos pontos 

cinco (Foz)  e seis (Ribeirão do inferno) foram encontradas as mesmas espécies descritas 

acima.  Sendo apenas o A. fasciatus no ponto cinco e ambos no ponto seis.   

A espécie Astyanax fasciatus apresenta corpo alongado, nadadeiras avermelhadas, 

escamas com reflexos dourados e é considerada uma espécie exclusivamente de água doce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura13: Poecilia reticulata macho. Barra = 1 cm. Fonte: Autor. 
 
 

 Poecilia reticulata é um peixe nativo de água doce, a espécie apresenta um 

dimorfismo sexual aparente, os machos são naturalmente mais coloridos e menores do que as 

fêmeas.  

 
 

 

Figura 12: Astyanax fasciatus Fonte: Autor. 
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Foi um total de 15 indivíduos de Astyanax fasciatus, o comprimento das especieis 

variou entre 3,6 á 8,9 cm.  Da especie Poecilia reticulata foram 10 individuos, que variaram 

de 3,2 á 5,2 cm. 

5. 7  Histologia  

 O Astyanax fasciatus possui quatro arcos branquiais, situados a cada lado da cavidade 

bucal. Cada arco branquial possui uma fileira dupla de filamentos branquiais, também 

chamados de lamelas primárias. Cada filamento possui lamelas finas e paralelas (Figura 14). 

Cada arco possui uma base cartilaginosa que serve como sustentação. Esta base é ligada a 

músculos abdutores e adutores promovendo o movimento das brânquias.  

Os filamentos subdividem- se em lamelas branquiais, que se encontram dispostas em 

ambos os seus lados.  Os filamentos apresentam um epitélio estratificado, constituído por 

células como: células de cloro e células mucosas. Filamentos são revestidos por um fino 

epitélio e as lamelas têm no seu interior células pilares organizadas em colunas.  

Células clorídricas são envoltas por células pavimentosas achatadas e podem ser 

observadas na junção entre o filamento e a lamela. 

 

 
Figura 14: Arco branquial de Astyanax fasciatus visualizado em um esteromicroscópio com 

aumento de 20x. 

 

 

As análises histológicas realizadas nas brânquias do Astyanax fasciatus indicaram a 

presença de diferentes tipos de alterações morfológicas nos tecidos. 
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Figura 15 - Fotomicrografias de brânquias de Astyanax fasciatus. (A) 1- Arco branquial, 2 –
Filamentos branquiais; 2.1 – Lamelas branquiais. Coloração HE, aumento de 100x. .(B) 3 -
célula pilar , 4-  Célula de cloreto, 5- Epitélio Simples pavimentoso lamelar, 6-  Epitélio 
pavimentoso do filamento. Coloração HE, aumento de 400x.  
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Figura 16: Ponto 5- Alterações em brânquias de Astyanax fasciatus. (A) 1-Elevação do 
Epitélio FIL, (B) 2- Fusão parcial das lamelas secundárias. ( C) 3 Fusão total das lamelas 
secundárias.  Coloração HE, aumento de 400x.  

 

 
Figura 17: Ponto 5- Aneurisma em brânquia de Astyanax fasciatus.  

 

 
Figura 18: Ponto 6 - Alterações em brânquias Astyanax fasciatus (A) 1- Fusão parcial das 
lamelas, (B) 2 - Alterações nas estruturas das lamelas, (C) 3- Fusão total das lamelas. Coloração 
HE, aumento de 400x.  

 
 
Poecilia reticulata 
 

As análises histopatológicas realizadas nas brânquias dos peixes Poecilia 

reticulata amostrados indicou a presença de diferentes tipos de alterações morfológicas 

nos tecidos. As lesões observadas foram fusão de filamentos (fusão total e parcial ), 

fusão de lamelas (fusão parcial), alteração na estrutura da lamelas, alterações no epitélio 

dos filamentos.  
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Figura 19: Ponto 4-Fotomicrografia de brânquias de Poecilia reticulata:1- Deslocamento do 
Epitélio, 2- Fusão parcial das lamelas secundárias, 3 - Alterações nas estruturas das lamelas 
secundarias,  4 - Fusão total das lamelas secundárias. Coloração He, aumento de 400x.  

 

Figura 20: Ponto 6-   1- Fusão total das lamelas,  2 - Completa fusão do epitélio filamentar com 
o epitélio das lamelas.Coloração HE, aumento de 100x. 
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Tabela7: Distribuição e frequência de lesões histopatológicas nos 6 pontos de coletas 

 

 

 

 

 

 

5. 8 Resultados  de Expressão do fator de crescimento do endotélio vascular 
(VEGF) 
Houve a expressão a proteína VEGF nos dois pontos estudados (P5 e P6), tendo o P5 
apresentado uma expressão qualitativamente maior que o P6.  

 

 
Lesões histopatológicas 

 
Presença das lesões nos pontos  
 

 Ponto 1 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6 
Descolamento do epitélio 
 

Ausência  Presença  Presença Presença 

Fusão parcial de lamelas  
 

Ausência Presença Presença Presença 

Fusão total das lamelas  Ausência Presença Presença Presença 
Alteração do epitélio dos filamentos 
 

Ausência Ausência Ausência Presença 

Aneurisma 
 

Ausência Ausência Presença Ausência 

Alterações nas estruturas das lamelas  Ausência Presença  Presença 
Ruptura total dos filamentos  
 

Ausência Ausência Ausência Presença 

Completa fusão interlamelar. Ausência Ausência Ausência Presença 
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Figura 21: Fotomicrofias de Imunohistoquimica anti-VEGF. Expressão diferenciada da 
proteína VEGF em brânquias de Astyanax fasciatus oriundos dos P5 e P6, respectivamente: 
A – controle negativo; B – Aumento 100x, 400X e 1000X  

 

 

 

A 

B 
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6.  Discussão  

O entendimento da estrutura do rio, a qualidade microbiológica da água, a 

biodiversidade dos macroinvertebrados, a presença do peixe e a morfologia branquial 

foram estruturadas nesta discussão para a melhor compreensão respeitando-se a ordem 

dos nossos resultados. 

 

6.1 Condições Ecológicas dos Pontos de Amostragens  

Os resultados encontrados, da aplicação do Protocolo de Avaliação Rápida das 

Condições Ecológicas de Trechos demonstraram que o rio sofre um declínio de 

qualidade ambiental no seu percurso. Apresentando P1 e o P6 ponto como “Natural”, P2 

como “Impactado” e P3, P4 e P5 como “Alterado”.  

Os pontos P1 e P6 apresentaram pontuações de 63 e 96 pontos, respectivamente, 

acima dos 60 pontos que indica uma classificação “natural”, já que não recebem 

descarga de direita de esgoto e por não estarem localizadas em perímetro urbano, além 

de ter margens conservadas (CALLISTO, 2002).   

O P2 é Impactado (pontuação 34) pela ocupação das margens, que não respeita a 

Resolução CONAMA nº 303 de 2002, que delimita “no mínino 30 metros de área de 

preservação permanente para o curso d’água com menos de dez metros de largura”, 

além de receber descarga direta de esgoto, e possuir grande presença de lixo no leito 

(BRASIL, 2002). Ambientes que apresentem características como essas recebem menor 

pontuação no parâmetro “Alterações Antropicas”. Podendo ser justificado porque 

esgoto doméstico é o principal responsável pela contaminação por matéria orgânica, que 

consiste na introdução de substâncias que provocam alterações prejudiciais ao uso do 

ambiente aquático. Os agentes contaminantes de maior importância são a matéria 

orgânica fecal, os microorganismos patogênicos, os compostos organossintéticos e os 

metais pesados (DUARTE et al., 2007).  

Nos casos dos pontos P3, P4 e P5 classificados como “Alterados”, o principal 

motivo foi à presença de esgoto. Nesses pontos o rio é um “canal de esgoto a céu 

aberto”. Eles não pontuaram no parâmetro Alterações Antrópicas devido à grande 

presença de esgoto e lixo, além de não pontuarem também nos parâmetros odor da água 
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e transparência, resultando em uma pontuação abaixo de 60 pontos, o que os 

classificaram como Alterados. A presença de lixo em cursos d’água é considerado um 

dos principais impactos ambientais, podendo provocar contaminação de corpos d’água, 

assoreamento, enchentes, proliferação de vetores transmissores de doenças, além da 

poluição visual (MUCELIN & MUCELIN, 2008). É comum que a qualidade ambiental 

diminua ao longo dos trechos avaliados, principalmente, se estes estiverem inseridos em 

áreas urbanas no decorrer do seu percurso (CALLISTO et al. 2002; RODRIGUES et al. 

2008;VAGAS & JÚNIOR,2012). Como é o caso dos pontos P3, P4 e P5 que 

apresentam- se dentro da área urbana com pontuações pela escala de 44, 51 e 59, 

respectivamente.  

O Rio Grande no seu percurso desde a serra dos Cristais até sua foz no Ribeirão 

do Inferno possui como afluentes principais alguns córregos urbanos contaminados, 

como o Córrego da Prata, e outros não contaminados como os dois principais vindos da 

serra dos Cristais próximo a ponte do Queimado (P4). Outra característica que deve ser 

destacada como positiva na estrutura física do Rio Grande é a presença de cachoeiras e 

corredeiras principalmente em seu trecho entre os pontos P4 e P5, como a cachoeira da 

Pururuca de aprox.30m de altura, que oxigena suas águas além de quebrar floculações 

de matéria orgânica (ANDRADE, 2010).  

 

6.2  Coliformes Totais e Termotolerantes 

 Para análise microbiológica os trechos do rio foram classificados de acordo com 

a balneabilidade e uso humano da água. Utilizamos o critério de balneabilidade devido 

aos usos que a população faz de alguns trechos, como para recreação e extração de 

areia, como observado na coleta.  

Balneabilidade é a capacidade que um local tem de possibilitar o banho e 

atividades esportivas em suas águas, ou seja, é a qualidade das águas destinadas á 

recreação de contato primário (GUERCIO & ULBRICHT, 2013).  

O uso recreacional das águas demanda requisitos específicos de qualidade da 

água, que atendam às condições de balneabilidade, o objetivo principal é julgar o risco 

possível de se adquirir doenças no contato direto com águas durante recreação. Por isso 
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as águas doces, salobras e salinas são enquadras em categorias para avaliar o índice 

bacteriológico de coliformes fecais (termotolerantes) e totais (AURELIANO, 2000).  

Atualmente, no Brasil, a avaliação da qualidade das águas de rios, lagoas e 

mares para atividades que envolvam o contato primário com as águas, ou seja, a 

balneabilidade, deve atender aos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA 274, 

de 29 de novembro de 2000. De acordo com a referida resolução, as condições de 

balneabilidade das águas doces são avaliadas em categorias, através da quantificação 

dos coliformes totais e termotolerantes destacando-se a Escherichia coli.  

Os resultados deste estudo classificaram o ponto P1 como “Muito Boa”, isso 

devido amostra coletada apresentar valor inferior a menos de 500 coliformes fecais 

(termotolerantes) ou 400 Escherichia coli por 100 mililitros.  

Os pontos P2, P3, P4 e P5, obtiveram classificação de “Imprópria”. Segundo a 

Resolução nº 274/00 as águas são consideradas impróprias para fins de balneabilidade 

quando no trecho avaliado, entre suas características apresenta resíduo ou despejos, 

sólidos ou líquidos, inclusive esgotos sanitários, óleos, graxas e outras substâncias que 

são capazes de oferecer riscos à saúde ou tornar desagradável a recreação. (BRASIL, 

2000).  

O ponto P6 foi classificado como Satisfatório, essa classificação foi obtida 

porque a amostra colhida apresentou, menos  1.000 coliformes fecais (termotolerantes) 

ou 800 Escherichia coli por 100 mililitros.  

Quanto a classificação pela RESOLUÇÃO 367 / 2005 (Classificação das águas 

Doces) o P1 foi classificado como classe 1 e o P6 como classe 3 e os demais não se 

enquadraram na classificação.  A classe 1são aquelas águas que podem ser destinadas ao 

abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado, proteção das 

comunidades aquáticas, recreação de contato primário (natação e mergulho). Enquanto a 

classe 3 são  águas que podem ser destinadas a abastecimento para consumo humano, 

após tratamento convencional ou avançado, irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas, 

forrageiras, pesca amadora e recreação de contato secundário. 

A classificação das águas é importante para processo de tratamento de efluentes, 

que varia de acordo com os parâmetros exigidos para cada tipo de classificação O 
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conhecimento da classificação fornece possibilidade de um controle e monitoramento 

constante por disponibilizar parâmetros de comparação (BRASIL, 2005). 

A E. coli é uma das bactérias mais importantes, do ponto de vista de saúde 

publica e ambiental, devido sua grande resistência nos diversos ambientes e capacidade 

de causar doenças em várias espécies animais por múltiplas vias de contaminação 

(ELSAS et al, 2011). 

 

6.3 Presença de Salmonella 

Neste estudo todos os pontos exceto o ponto P4, foram positivos para o teste de 

Salmonella isso pode estar relacionado com as carga de esgoto que o rio recebem seu 

percurso, uma vez que essas cargas encontraram -se bactérias patogênicas entre elas a 

Salmonella spp (REIS et al, 2011)  que são causadores de diferentes doenças.   

Doenças que apresentam diversas formas de contágio como a ingestão de água e 

alimentos contaminados e até mesmo por contato direto com a água poluída e/ou com o 

esgoto (MARCONDES, 2016). A Salmonella é um micro-organismo pertencente à 

família Enterobacteriaceae, amplamente distribuído na natureza, sendo o trato 

gastrointestinal dos seres humanos e de muitos animais o seu principal habitat 

(FIGUERÊDO, 2008). 

Uma das principais afecções resultantes da infecção por Salmonella é a 

gastroenterite, que ocorre após a ingestão de água ou alimentos contendo a bactéria. O 

período de incubação no organismo humano é de 6 a 48 horas quando começam os 

sintomas: febre alta, dor de cabeça, náuseas, vômitos, cólicas e diarréia algumas vezes 

contendo estrias de sangue. A contaminação por Salmonella pode causar além de 

gastroenterites muitas outras doenças e intoxicações (VIEGAS, 2009).  

A água contaminada gera a contaminação de alimentos ou por contato direto 

como, por exemplo, em inundações ou banhos. Tais contaminações ás populações 

causam perda econômica para o país, gera gastos no sistema de saúde e o trabalhador 

parado deixa de produzir (CARVALHO, 2005; MALDONADO, 2008). 
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     6.4  Parâmetros físico-químicos da água  

 

Nesse estudo foram avaliados três parâmetros de qualidade da água, 

relacionados na Resolução do CONAMA nº 357 de 2005, foram avaliados a 

temperatura, o pH e o oxigênio dissolvido,tendo em vista que se trata de um corpo 

d’água classes 1 e 3  Além desses parâmetros, foram inclusos também Sólidos Totais 

Dissolvidos, Condutividade, Medição Redox e Resistibilidade que, embora não constem 

na Resolução, são importantes para a melhor compreensão do estado do rio, pois são 

considerados indicativos indiretos de poluição (NOGUEIRA et al., 2015).  

Não houve grandes variações de temperatura entre os pontos estudados do rio no 

momento da coleta.  As alterações fazem parte do regime climático normal, corpos de 

água naturais apresentam variações sazonais e diurnas, bem como estratificação vertical 

(ZUMACH, 2003). A temperatura superficial é influenciada por fatores tais como 

latitude, altitude, estação do ano, período do dia, vazão e profundidade (CETESB, 

2009). Nossos parâmetros foram medidos no mesmo dia, na mesma profundidade e em 

áreas de vazão semelhante de modo a diminuir a influencia dos fatores citados acima.  

Os valores encontrados para o parâmetro pH estão próximos à neutralidade e 

seus valores são condizentes com aqueles da classe 1 ( P1), segundo a Resolução 

CONAMA 357/2005, uma vez que, para este parâmetro, o valor pode oscilar entre 6 e 

9.  O pH é muito influenciado pela quantidade de matéria morta a ser decomposta, 

sendo que quanto maior a quantidade de matéria orgânica disponível, menor o pH, pois 

para haver decomposição desse material,  muitos ácidos são produzidos (ESTEVES, 

1998). Neste estudo o pH se manteve valores parecidos mesmo em pontos com maior 

descarga de esgoto.  

Os pontos P2, P3, P4 e P5 apresentaram baixas concentrações de oxigênio 

dissolvido (OD) e são pontos que recebem esgoto diretamente. As águas com grande 

concentração de matéria orgânica tendem a ser aquelas que apresentam baixa 

concentração de oxigênio dissolvido, devido ao seu consumo na decomposição de 

compostos orgânicos. Enquanto que, as águas com menor taxa de matéria orgânica 

tendem a apresentar concentrações de OD elevadas, atingindo níveis pouco abaixo da 

concentração de saturação (FUZINATTO, 2009).  
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6.5  Macroinvertebrados Bêntonicos  

 

Observamos a presença de organismos indicadores de baixa qualidade d'água, 

como a Chironomidaee Oligochaeta. As larvas de Chironomidae foram o grupo mais 

frequente de toda a comunidade analisada, apresentaram-se em todos os pontos e sendo 

a única ser encontrada no P4. Essas famílias de organismos bentônicos são apontadas 

como sendo de alta resistência às alterações antropogênicas, como lançamento de esgoto 

doméstico ou industrial e ausência de mata ciliar (BARBOSA et al., 1997). 

Esses organismos fazem parte do chamado “terceiro grupo” que é formado por 

organismos extremamente tolerantes, por isso chamados de “resistentes”. São capazes 

de viver em condição de anóxia (depleção total de oxigênio), além de serem organismos 

detritívoros, se alimentando de matéria orgânica depositada no sedimento, o que 

favorece a sua adaptação aos mais diversos ambientes. (GOULART & CALLISTO , 

2003) 

Organismos como Odonata e Coleoptera foram encontrados nos pontos P1 e P6. 

Eles fazem parte do grupo de “Tolerantes” e são reconhecidos pela sua capacidade de 

adaptação a ambientes com leves perturbações (FERNANDES, 2007). Isso se deve as 

característica do grupo, como necessidade de concentrações de oxigênio dissolvido em 

maior quantidade, algumas espécies deste grupo são habitantes típicos de ambientes não 

poluídos (GOULART & CALLISTO,2003).  

Apesar de não receber carga de esgoto diretamente, o P1 apresentou valores com 

baixa riqueza e diversidade o que resultou na sua classificação no Índice BMWP como 

“fortemente poluído”. É possível que isso esteja associado ao ponto escolhido para 

coleta, que era um local onde a água apresentava pouco movimento e um substrato 

arenoso, lavado, claro e sem cheiro. Nesse tipo de ecossistema em especial a 

distribuição e composição das comunidades de macroinvertebrados bentônicos, são 

influenciadas pelo tipo e composição do substrato. Além de muitos táxons possuírem 

certa preferência aos diferentes tipos de substrato (HYNES, 2001). 

Nos pontos P2 e P3 foram verificadas baixa riqueza taxonômica e alta densidade 

da família Chironomidae, no P4 somente foram encontrados representantes da família 

Chironomidae. As larvas de Chironomidae possuem grande capacidade adaptativa, pois 

colonizam todos os tipos de substratos (TRIVINHO-STRIXINO &STRIXINO, 1995). 

Além de uma grande diversidade ecológica, vivem sob ampla variedade de condições 
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ambientais, elas possuem capacidade de sobreviver em extremos tanto de oxigênio, 

temperatura, Ph e salinidade (CRANSTON, 1995). É importante ressaltar que foi 

observada a ausência de representantes das ordens Ephemeroptera e Plecoptera 

considerados organismos sensíveis a poluição, os quais habitualmente vivem em águas 

límpidas, bem oxigenadas e são considerados indicadores de boa qualidade de água 

(PÉREZ, 1998).  

O índice BMWP’-ASPT, por sua vez, apresentou uma menor sensibilidade no 

ponto P1, apresentando qualidade “provável poluição moderada” que não foi avaliado 

da mesma forma por outros critérios de avaliação.  

Nos pontos P2, P3, e P4, no entanto, o BMWP’-ASPT seguiu o padrão de 

classificação do BMWP’, sendo mais homogêneo (Provável poluição Severa). 

 

 

      6.6 Peixes Como Bioindicador  

 

Foi registrada a presença de duas espécies de peixes no Rio Grande, ambas em 

pontos com maior taxa de oxigênio dissolvido. Isso pode ser explicado pela necessidade 

de oxigênio para sobrevivência dos peixes, algumas espécies requerem concentrações 

mínimas de Oxigênio Dissolvido entre a 10% á 60% de saturação (UCKER et al., 

2014).Baixas concentrações de oxigênio estão relacionadas com altas concentrações de 

matéria orgânica, alta temperatura das águas, baixa vazão ou ausência de 

corredeiras(NAIME & FAGUNDES, 2005), características que não foram os resultados 

observados nesse estudo.   

Uma das espécies encontradas foi o Astyanax fasciatus ele é classificado por 

Araújo (1998) e Menniet al. (1996) como relativamente tolerante a degradação 

ambiental, sendo esta  uma característica necessária em uma espécie bioindicadora.  

Trabalhos como Schulz e Martins-Junior (2001) recomendam o uso do A. fasciatus em 

estudos de monitoramento biológico. Características como essas pode justificar sua 

presença nos três dos quatro pontos com presença de peixe nesse estudo.   

Outra espécie encontrada foi a Poecilia reticulata,esta espécie possui ampla 

distribuição biogeográfica, fácil disponibilidade, reprodução ao longo das estações do 

ano e dimorfismo sexual.  Também utilizada para biomonitoramento ambiental (SOUZA 

& TOZZO, 2013). À utilização da P. reticulata como bioindicador é comum (MILIOU et 

al. 1998;  BEESSON et al., 1999 , TOLLEFSEN et al., 2006). Neste estudo a presença 
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do P. reticulata pode estar relacionando a sua capacidade de adaptação em variados 

habitats (KISS et al., 2003) dentre eles  águas impuras (SILVA ,1995), além de 

apresentarem ampla faixa de tolerância à salinidade (SKELTON ,1993).  

 

Mas estas espécies apesar de tolerarem as difíceis condições ambientais, sofrem 

consideravelmente lesões oriundas dos contaminantes. É comum imunossupressão, 

redução do metabolismo, lesões cutâneas, lesões branquiais, infertilidade, alterações 

genéticas, morfológicas e neoplasias (AUSTIN, 1998).  

 

 

     6.7 Histologia 

Encontramos muitas alterações morfológicas passíveis de correlação à 

contaminação ambiental. Muitos autores têm relacionado patologias microscópicas em 

peixes com ambientes contaminados (MACHADO, 1999; LUPI et al., 2007 e 

PEREIRA et al., 2014). A associação de lesões morfológicas em brânquias de peixes 

com diferentes tipos de poluentes no corpo d’água tem sido bastante documentada 

(SANTOS et al., 2012; CARVALHO NETA et al., 2012; LUPI et al., 2007; 

NOGUEIRA et al., 2008). 

  Na presença de poluentes, as brânquias podem exibir modificações que são 

consideradas respostas de defesa á agressões, algumas levam ao aumento da distância 

entre o meio externo e meio interno, diminuindo assim área da superfície em contato 

com o poluente ( MALLAT, 1985, FERNANDES & MAZON, 2003).  Essas alterações 

acontecem como uma estratégia adaptativa para conservação de algumas funções 

fisiológicas (LAURENT & PERRY, 1991). As alterações do epitélio branquial parecem 

ser uma resposta generalizada à maioria dos poluentes que pode comprometer a função 

do órgão (NOGUEIRA et al., 2008). 

A elevação do epitélio filamentar é uma das primeiras alterações que ocorrem 

quando o animal está sob algum tipo de estresse (NOGUEIRA et al., 2008). Neste caso, 

acontece uma elevação de lamina continua do epitélio filamentar para cima do sistema 

de células pilares, aumentado assim a distância entre o meio externo e o sangue, ocorre 

então à formação de um espaço que não pode ser preenchido com água.  Essa elevação 
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pode prejudicar a eficiência das trocas gasosas e transporte iônico, podendo levar a 

formação de edema (MALLAT, 1985; WINKALER et al.,  2001). 

Nesse estudo a concentração de oxigênio dissolvido foi baixa nos pontos P4 e P5 

(dentre os pontos que apresentaram presença de peixe) podemos considerar que também 

ampliação da área filamentar foi necessária para manter o nível de oxigênio tecidual, 

visto que seu epitélio respiratório está aumentado, culminando na fusão das lamelas 

encontradas nos animais coletados no P4 (REIS et al. , 2009). Já o aneurisma 

encontrado pode estar relacionado com dificuldades respiratórias, uma vez que estas 

podem ser responsáveis pela indução da vasodilatação. A vasodilatação do eixo vascular 

das lamelas causa à ruptura das células pilares que perdem da sua capacidade de suporte 

o que acaba levando ao aparecimento dos aneurismas lamelares. (THOPHON et al., 

2003).  

Quanto à presença e intensidade das lesões por ponto pode ser justificado pela 

qualidade físico-química da água que foi alterada principalmente pelo recebimento 

direto de esgoto. A poluição é apontada como o principal motivo de aparecimento das 

alterações morfológicas (PERREIRA, 2014). Os peixes coletados no P1 apresentaram 

morfologia normal, sem alterações. Tendo esse ponto não apresentado alterações no pH, 

ou oxigênio dissolvido e valores de sólidos totais, condutividade, e medição redox, 

todos dentro do padrão esperado para águas com boa qualidade. Tais parâmetros 

determinam características ideais para o crescimento e a sobrevivência dos animais 

aquáticos, dentre eles os peixes (LIMA et al., 2003).  

No caso do P6 mesmo tendo maior concentração de oxigênio, e não recebendo 

descarga direta de esgoto, e com boa estrutura física, os peixes deste ponto 

apresentaram sete lesões das oito constatadas neste estudo. Os resultados histológicos 

mostram que o Rio Grande não é capaz de voltar ao seu estado normal antes do seu 

deságue no Ribeirão do Inferno e que a comunidade de peixe do Ribeirão do Inferno 

esta sendo atingida pela poluição do Rio Grande. 

Estes resultados demonstram que mesmo após sua foz o Rio Grande ainda 

parece ser capaz de gerar alterações consideráveis no ecossistema subsequente, tão 

grande é sua carga de contaminação física, química e microbiológica oriunda de seu 

trajeto urbano e descarga de dejetos. 
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   6 .8 Expressão do fator de Crescimento do Endotélio Vascular (VEGF) 
 

Os resultados deste estudo demonstraram uma maior expressão da Proteína 

VEGF no P5, em comparação ao P6. Este resultado pode estar associado abaixa 

saturação de oxigênio do P5. Ambientes com baixa disponibilidade de oxigênio podem 

levar os peixes ao processo de hipoxia (FARRELL, 2002).  A hipoxia é um dos 

estimuladores do VEGF (SHARKEYet al., 2000). O VEGF, por sua vez, estimula a 

formação de novos vasos sanguíneos através de vasos já existentes, aumentando assim o 

transporte de oxigênio para as áreas em hipóxia. (LEE et al., 2004).  
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7. Considerações Finais 

- Os achados deste estudo, sobre a capacidade de autodepuração do Rio Grande, 

apontaram que as ferramentas utilizadas para o monitoramento, responderam bem a 

nossa pergunta e ao seu final foi possível mostrar uma fotografia do atual estado de 

conservação do Rio Grande: 

-O Rio Grande no seu percurso apresenta características físicas que auxiliam em sua 

autopurificação, principalmente em seu trecho não urbano e que podem influenciar na 

presença do peixe nos pontos P4, P5 e P6.  

- Os macroinvertebrados e peixes se apresentaram como boa ferramenta de 

monitoramento ambiental. 

- Os peixes se apresentaram em pequena diversidade e abundância, porém sua presença 

representa a condições ecológicas de cada trecho. 

   - Os resultados das analises morfológicas demonstraram a influência do Rio Grande 

sobre o Ribeirão do Inferno.  Foi possível perceber que a poluição do Rio Grande vai 

além dele próprio.   

- A composição e estrutura de comunidades bentônicas evidenciaram alta riqueza e 

baixa diversidade, relacionado à reduzida qualidade de água. 

 

- As analises microbiológicas apresentaram a acentuada contaminação no percurso do 

Rio Grande. Sua cabeceira se apresenta em melhor qualidade que o Ribeirão do Inferno, 

contudo esse é afetado com classificação de baixa qualidade em seu trecho após a foz 

do Rio Grande.  

 

- Os resultados dos parâmetros físico-químicos apresentaram uma significante melhora 

na qualidade da água no P6, o que nos mostra que nesse quesito o Rio Grande não afeta 

o Ribeirão do inferno. 

 

- A avaliação da expressão da proteína VEGF mostrou que o P6 apresenta uma melhor 

condição de sobrevivência para os peixes, mesmo ele sendo atingidos pela poluição do 

Rio Grande.  
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- Diante de todos os resultados obtidos foi possível constatar que o Rio Grande não 

restabelece seu equilíbrio fisiológico, ou seja, não volta ao seu estágio inicial 

encontrado antes do lançamento de efluentes, apresentando características físicas que o 

auxiliam mas não são capazes de eliminar toda a contaminação de seus efluentes.  
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Anexo I 

Protocolo de Avaliação Rápida da Diversidade de Habitats em trechos de bacias 
hidrográficas, modificado do protocolo da Agência de Proteção Ambiental de Ohio 
(EUA) e modificado Callisto 2002. (Obs.: 4 pontos (situação natural), 2 e 0 pontos 
(situações leve o severamente alteradas). 

 

 

 

 

Descrição do Ambiente 
Localiza 
ção: 
Data de Coleta: ___ /___/___Hora da Coleta: __________ 

Tempo (situação do dia): 

Modo de coleta (coletor): 
Tipo de Ambiente: Córrego ( ) Rio ( ) 

Largura média: 
Profundidade média: 

Temperatura da água: 
PARÂMETROS 
 

PONTUAÇÃO 
 

4 pontos                               2 pontos                                0 ponto 
1.Tipo de ocupação 
das margens do corpo 
d’água 

Vegetação 
natural 

Campo de 
pastagem/Agricultura/ 
Reflorestamento 

Residencial/ 
Comercial/ Industrial 

2. Erosão próxima 
e/ou nas margens do 
rio e assoreamento 
em seu leito 

Ausente Moderada Acentuada 

3. Alterações 
antrópicas 

Ausente Alterações de origem 
doméstica (esgoto, lixo) 

alterações de origem 
industrial/ urbana 
(fábricas, siderurgias, 
canalização) 

4. Cobertura vegetal 
no leito 

Parcial Total Ausente 

5. Odor da água Nenhum Esgoto (ovo podre) óleo/industrial 
6. Oleosidade da 
água 

Ausente Moderada Abundante 

7. Transparência da 
água 

Transparente turva/cor de chá-forte opaca ou colorida 

8. Odor do sedimento 
(fundo) 

Nenhum Esgoto (ovo podre) óleo/industrial 

9. Oleosidade do 
fundo 

Ausente Moderado Abundante 

10. Tipo de fundo pedras/cascalho Lama/areia cimento/canalizado 
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                                                                             PONTOS  

PARÂMETROS 5 pontos 3 pontos 2 pontos 0 ponto 
11. Tipos de 
fundo 

Mais de 50% 
com habitats 
diversificados; 
pedaços de 
troncos 
submersos; 
cascalho ou 
outros habitats 
estáveis. 

30 a 50% de 
habitats 
diversificados; 
habitats 
adequados para 
a manutenção 
das populações 
de organismos 
aquáticos. 

10 a 30% de 
habitats 
diversificados; 
disponibilidade de 
habitats 
insuficiente; 
substratos 
freqüentemente 
modificados. 

Menos que 
10% de 
habitats 
diversificados; 
ausência de 
habitats óbvia; 
substrato 
rochoso 
instável para 
fixação dos 
organismos. 

12. Extensão de 
rápidos 

Rápidos e 
corredeiras bem 
desenvolvidas; 
rápidos tão 
largos quanto o 
rio e com o 
comprimento 
igual ao dobro 
da largura do rio 

Rápidos com a 
largura igual à 
do rio, mas com 
comprimento 
menor que o 
dobro da largura 
do rio. 

Trechos rápidos 
podem estar 
ausentes; rápidos 
não tão largos 
quanto o rio e seu 
comprimento 
menor que o dobro 
da largura do rio 

Rápidos ou 
corredeiras 
inexistentes. 

13. Freqüência 
de rápidos 

Rápidos 
relativamente 
freqüentes; 
distância entre 
rápidos dividida 
pela largura do 
rio entre 5 e 7. 

Rápidos não 
freqüentes; 
distância entre 
rápidos dividida 
pela largura do 
rio entre 7 e 15. 

Rápidos ou 
corredeiras 
ocasionais; habitats 
formados pelos 
contornos do 
fundo; distância 
entre rápidos 
dividida pela 
largura do rio entre 
15 e 25. 

Geralmente 
com lâmina 
d’água “lisa” 
ou com rápidos 
rasos; pobreza 
de habitats; 
distância entre 
rápidos 
dividida pela 
largura do rio 
maior que 25. 

14. Tipos de 
substrato 

Seixos 
abundantes 
(prevalecendo 
em nascentes). 

Seixos 
abundantes; 
cascalho comum 

Fundo formado 
predominantemente 
por cascalho; 
alguns seixos 
presentes 

Fundo 
pedregoso; 
seixos ou 
lamoso. 

15. Deposição de 
lama 

Entre 0 e 25% 
do fundo 
coberto por 
lama 

Entre 25 e 50% 
do fundo coberto 
por lama. 

Entre 50 e 75% do 
fundo coberto por 
lama 

Mais de 75% 
do fundo 
coberto por 
lama 

16. Depósitos 
sedimentares 

Menos de 5% 
do fundo com 
deposição de 
lama; ausência 
de deposição 
nos remansos. 

Alguma 
evidência de 
modificação no 
fundo, 
principalmente 
como aumento 
de cascalho, 
areia ou lama; 5 
a 30% do fundo 
afetado; suave 
deposição nos 
remansos 

Deposição 
moderada de 
cascalho novo, 
areia ou lama nas 
margens; entre 30 a 
50% do fundo 
afetado; deposição 
moderada nos 
remansos 

Grandes 
depósitos de 
lama, maior 
desenvolvimen
to das 
margens; mais 
de 50% do 
fundo 
modificado; 
remansos 
ausentes 
devido à 
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significativa 
deposição de 
sedimentos. 

17. Alterações no 
canal do rio 

Canalização 
(retificação) ou 
dragagem 
ausente ou 
mínima; rio com 
padrão normal. 

Alguma 
canalização, 
pontes; 
evidência de 
modificações há 
mais de 20 anos. 

Alguma 
modificação 
presente nas duas 
margens; 40 a 80% 
do rio modificado. 

Margens 
modificadas; 
acima de 80% 
do rio 
modificado. 

18 
Características 
do fluxo das 
águas 

Fluxo 
relativamente 
igual em toda a 
largura do rio; 
mínima 
quantidade de 
substrato 
exposta. 

Lâmina d’água 
acima de 75% 
do canal do rio; 
ou menos de 
25% do 
substrato 
exposto. 

Lâmina d’água 
entre 25 e 75% do 
canal do rio, e/ou 
maior parte do 
substrato nos 
“rápidos” exposto. 

Lâmina d’água 
escassa e 
presente 
apenas nos 
remansos. 

19. Presença de 
mata ciliar 

Acima de 90% 
com vegetação 
ripária nativa, 
incluindo 
árvores, 
arbustos ou 
macrófitas; 
mínima 
evidência de 
deflorestamento; 
todas as plantas 
atingindo a 
altura “normal”. 

Entre 70 e 90% 
com vegetação 
ripária nativa; 
deflorestamento 
evidente mas 
não afetando o 
desenvolvimento 
da vegetação; 
maioria das 
plantas 
atingindo a 
altura “normal” 

Entre 50 e 70% 
com vegetação 
ripária nativa; 
deflorestamento 
óbvio; trechos com 
solo exposto ou 
vegetação 
eliminada; menos 
da metade das 
plantas atingindo a 
altura “normal”. 

Menos de 50% 
da mata ciliar 
nativa; 
deflorestament
o muito 
acentuado. 

20 Estabilidade 
das margens 

Margens 
estáveis; 
evidência de 
erosão mínima 
ou ausente; 
pequeno 
potencial para 
problemas 
futuros. Menos 
de 5% da 
margem afetada. 

Moderadamente 
estáveis; 
pequenas áreas 
de erosão 
freqüentes. Entre 
5 e 30% da 
margem com 
erosão. 

Moderadamente 
instável; entre 30 e 
60% da margem 
com erosão. Risco 
elevado de erosão 
durante enchentes 

Instável; 
muitas áreas 
com erosão; 
freqüentes 
áreas 
descobertas nas 
curvas do rio; 
erosão óbvia 
entre 60 e 
100% da 
margem. 

21. Extensão de 
mata ciliar 

Largura da 
vegetação 
ripária maior 
que 18 m; sem 
influência de 
atividades 
antrópicas 
(agropecuária, 
estradas, etc.). 

Largura da 
vegetação 
ripária entre 12 e 
18 m; mínima 
influência 
antrópica. 

Largura da 
vegetação ripária 
entre 6 e 12 m; 
influência 
antrópica intensa. 

Largura da 
vegetação 
ripária menor 
que 6 m; 
vegetação 
restrita ou 
ausente devido 
à atividade 
antrópica. 

22. Presença de 
plantas aquáticas 

Pequenas 
macrófitas 
aquáticas e/ou 
musgos 
distribuídos pelo 

Macrófitas 
aquáticas ou 
algas 
filamentosas ou 
musgos 

Algas filamentosas 
ou macrófitas em 
poucas pedras ou 
alguns remansos, 
perifiton abundante 

Ausência de 
vegetação 
aquática no 
leito do rio ou 
grandes bancos 
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leito. distribuídas no 
rio, substrato 
com perifiton. 

e biofilme macrófitas 
(p.ex. aguapé). 
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Anexo II 

ÍNDICE DE QUALIDADE BIOLÓGICA DA ÁGUA BMWP’ 

(Alba-Tercedor & Sánchez-Ortega, 1988) 

Tabela de cálculo – famílias 

FAMÍLIAS PONTUAÇÃO 

Siphlonuridae, Heptageniidae, Leptophlebiidae, Potamanthidae, 
Ephemeridae 

  

Taeniopterygidae, Leuctridae, Capniidae, Perlodidae, Perlidae, 
Chloroperlidae 

 

Aphelocheiridae  10 

Phryganeidae, Molannidae, Beraeidae, Odontoceridae, 
Leptoceridae, Goeridae 

  

Lepidostomatidae, Brachycentridae, 
Sericostomatidae, Calamoceratidae , Helicopsychidae 

  

Megapodagrionidae   

Athericidae, Blephariceridae   

    
Astacidae   

Lestidae, Calopterygidae, Gomphidae, Cordulegastridae, 
Aeshnidae 

8 

Corduliidae, Libellulidae   

Psychomyiidae, Philopotamidae, Glossosomatidae   

    

Ephemerellidae , Prosopistomatidae   

Nemouridae, Gripopterygidae 7 

Rhyacophilidae, Polycentropodidae, Limnephelidae, 
Ecnomidae, Hydrobiosidae 

  

Pyralidae, Psephenidae   

Neritidae, Viviparidae, Ancylidae, Thiaridae   

Hydroptilidae   

Unionidae, Mycetopodidae , Hyriidae 6 

Corophilidae, Gammaridae, Hyalellidae , Atyidae, 
Palaemonidae, Trichodactylidae 
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Platycnemididae, Coenagrionidae   

Leptohyphidae   

Oligoneuridae, Polymitarcyidae   

Dryopidae, Elmidae, Helophoridae, Hydrochidae, Hydraenidae, 
Clambidae 

  

Hydropsychidae 5 

Tipulidae, Simuliidae   

Planariidae, Dendrocoelidae, Dugesiidae   

Aeglidae   

Baetidae, Caenidae   
Haliplidae, Curculionidae, Chrysomelidae   

Tabanidae, Stratyiomyidae, Empididae, Dolichopodidae, 
Dixidae, Ceratopogonidae 

4 

Anthomyidae, Limoniidae, Psychodidae, Sciomyzidae, 
Rhagionidae 

  

Sialidae, Corydalidae   

Piscicolidae   

Hydracarina   
Mesoveliidae, Hydrometridae, Gerridae, Nepidae, 
Naucoridae (Limnocoridae), Pleidae, 

  

Notonectidae, Corixidae, Veliidae   

Helodidae, Hydrophilidae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Gyrinidae   

Valvatidae, Hydrobiidae, Lymnaeidae, Physidae, Planorbidae 3 

Bithyniidae, Bythinellidae, Sphaeridae   

Glossiphonidae, Hirudidae, Erpobdellidae   

Asellidae, Ostracoda   

Chironomidae, Culicidae, Ephydridae, Thaumaleidae 2 

    

Oligochaeta (toda a classe), Syrphidae 1 
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Anexo III 

PROTOCOLO DE DESIDRATAÇÃO E DIAFANIZAÇÃO 

 

DESIDRATAÇÃO 

                       Sequência: 

                            Álcool etílico 50 _________________________( 
pernoite) 

Álcool etílico 60 % ________________________ 1 hora 

Álcool etílico 70 % ________________________ 1 hora 

Álcool etílico 80 % ________________________ 1 hora 

Álcool etílico 90 % ________________________ 1 hora 

Álcool etílico 95 % ________________________ 1 hora 

Álcool etílico 100 % I ______________________ 1 hora 

Álcool etílico 100 % II _____________________ 1 hora 

 

DIAFANIZAÇÃO 

                     1º Xilol I __________________________________1 hora 

                       2º Xilol II________________________________1 hora 

 

INCLUSÃO NA PARAFINA 

Parafina I __________________________________(Pernoite 

Parafina II ___________________________________2 horas 

                  Parafina III ____________________________________Embocar 
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Anexo I V 

COLORAÇÃO H.E. (HEMATOXILINA E EOSINA) 

Sequência: 

1º - Xilol I (desparafinização) _________________________ 10 minutos 

2º - Xilol  II (desparafinização) ________________________10 minutos 

3º - Álcool 100 % I(hidratação) _________________________3 minutos 

4º - Álcool 95% _____________________________________3 minutos 

5º - Álcool 70% (hidratação) ___________________________3 minutos 

6º - Água da torneira (hidratação) _______________________3 minutos 

7º - Hematoxilina (coloração) ________________________20 segundos 

8º - Água Corrente (lavagem) ________________________ 10 minutos 

9° Água destilada____________________________________3 banhos 

10º - Eosina (coloração) ______________________55 segundos (Filtrar) 

11° Álcool 95%__________________________________1 banho rápido 

12° Álcool 100 I _____________________________________2 trocas 

13° Álcool 100 II____________________________________2 minutos 

14° Álcool- xilol_____________________________________2 minutos.  

15° Xilol I _________________________________________2 minutos 

16° Xilol montagem ________________________________ Colagem 
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Anexo IV 

PROTOCOLO DE IMUNOHISTOQUIMICA  

 

1° Xilol I __________ 15 minutos 

2º - Xilol  II  ________15 minutos 

 3º - Álcool 100 % ____ 5 minutos   

4º - Álcool 95% _______5 minutos 

5º - Álcool 70%  ______ 5 minutos 

6°  Água destilada_____ _5 minutos 

 7° Tampão C. (ambiente )__ _5 min.  

8° Tampão C. (95°C)____30 minutos 

9° Tampão C ( ambiente )___ 30 min 

10° Água destilada__________2 min.  

11°Água destilada  ( agitação) _2 min.  

12° Tampão PBS__________5 minutos 

 13° Bloqueio Peroxidase  ____40 min.   

14° Tampão PBS I_________5 minutos 

 15° Tampão PBS I I_______5 minutos  

 16° Tampão PBS I I I______5 minutos 

 17° Rinsagem tampão PBS  

 18° Tampão PBS (sob agitação) - 5 min 

 19° Tampão PBS (sob agitação) _5 min 

 

 

 

 

 

20° Tampão PBS (sob agitação) _5 min 

 21º Anticorpo secundário _____30 min  

 22° Rinsagem (PBS)__(Passar no PBS) 

23° Tampão PBS _________5 minutos 

24° Tampão PBS ________ 5 minutos 

 25° Tampão PBS ________5 minutos      

26° Rinsagem em água destilada  

 27° DAB 

28° Água destilada  ______5 minutos 

 29° Rinsagem em água destilada  

 30° Hematoxilina ______20 segundos  

  31° Água corrente ______20 minutos 

   32° Álcool 70%  ________ 2 minutos 

   33° Álcool 95%__________2 minutos 

   34° Álcool 100 I ________  2 minutos 

   35° Álcool 100 II_______ 2 minutos 

 36° Xilol I ___________2 minutos 

37° Xilol  II  _________2  minutos 

   39°   Xilol Montagem  
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