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RESUMO 

 

O lançamento de efluentes urbanos sem nenhum tratamento em corpos d’água se 
destaca como um dos maiores contaminantes desse ecossistema. No município de Datas 
o esgoto não passa por tratamento antes de ser despejado no Ribeirão de Datas. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar o estado ecológico e sanitário do Ribeirão de Datas. 
Foram estudados  parâmetros ecológicos pelo Protocolo de Avaliação Rápida de 
Diversidade de Habitats (PARDH), parâmetros microbiológicos pela análise de 
coliformes pela técnica de “Número Mais Provável” (NMP), bioindicadores 
macroinvertebrados bentônicos analisados de acordo os índices internacionais 
Biological Biomonitoring Work Party System- BWMP e Average Score Per Taxon – 
ASPT e peixes pela histopatologia e imunohistoquimica. Foram selecionados seis 
pontos amostrais (P1 á P6) e coletados no período de chuva e de seca do ano de 2019. O 
protocolo de avaliação rápida revelou que os pontos P1 e P6 permanecem em condições 
“naturais”, o P2, P3 (durante o período de seca) e o P5 estão “alterados” e o P4 está 
“poluído”. Os resultados microbiológicos classificaram, segundo legislação vigente, o 
ribeirão no período chuvoso como: P1 “Muito bom”, pontos P2, P4, e P5 “Impróprios” 
e  P6 “muito bom”. Já no período da seca: P1, P2, P3, P5 e P6 foram classificados como 
“Excelente” e o P4 “Impróprio”. Os macroinvertebrados apresentaram-se em baixa 
diversidade, a família mais predominante foi a Chironomidae, altamente resistente à 
ambientes poluídos, presente em todos os pontos revelando a contaminação. O peixe 
encontrado foi o Astyanax fasciatus, espécie conhecidamente resistente à poluição 
ambiental. Na avaliação morfológica, alterações como descolamento e fusionamento 
epitelial, fusão dos capilares branquiais e aneurismas foram encontradas nos peixes dos 
pontos mais poluídos P4 e P5.  A imunolocalização da proteína fator de crescimento 
endotelial vascular (VEGF) foi avaliada para verificar a hipóxia tecidual das brânquias 
dos peixes e foi encontrada em todos os pontos, sendo mais expressa nos P4 e P5 nos 
peixes do período da chuva. A expressão do VEGF variou em detrimento da qualidade 
ambiental demonstrando o estresse por hipóxia que águas contaminadas causam aos 
peixes nativos. 
 

Palavras Chave: Biomarcadores ambientais, Rios, Ribeirão de Datas, Estado 

Ecológico, Estado Sanitário. Potencial ecológico, Lambari, Gênero Astyanax 
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Ecological and health status of the ribeirão de datas: bioindicators as parameters 

of environmental health 

 

ABSTRACT 

 

The release of urban effluents with no treatment in water bodies stands out as one of the 
biggest contaminants in this ecosystem. In the municipality of Datas, the sewage does 
not undergo treatment before being discharged in Ribeirão de Datas. The aim of this 
work was to evaluate the ecological and health status of Ribeirão de Datas. The study of 
the ecological parameters using the Rapid Assessment of Habitat Diversity Protocol 
(PARDH), microbiological parameters by coliform analysis using the “Most Likely 
Number” technique (NMP), benthic macro-invertebrate bio-indicators analyzed 
according to the international indexes Biological Biomonitoring Work Party System- 
BWMP and Average Score Per Taxon - ASPT and fish by histopathology and 
immunohistochemistry. Six sample points (P1 to P6) were selected and collected in the 
rainy and dry period of 2019. The rapid assessment protocol revealed that points P1 and 
P6 remain in “natural” conditions, P2, P3 (during the dry season) and P5 are “altered” 
and P4 is “polluted”. The microbiological results classified, according to current 
legislation, the stream in the rainy season as: P1 “Very good”, points P2, P4, and P5 
“Improper” and P6 “very good”. In the dry season: P1, P2, P3, P5 and P6 were 
classified as “Excellent” and P4 “Improper”. The macro-invertebrates were in low 
diversity, the most prevalent family was the Chironomidae, highly resistant to polluted 
environments, present in all points revealing the contamination. The fish found was 
Astyanax fasciatus, a species known to be resistant to environmental pollution. In the 
morphological evaluation, alterations such as epithelial detachment and fusion, fusion 
of branchial capillaries and aneurysms in fish from the most polluted points P4 and P5. 
The immunolocation of the vascular endothelial growth factor protein (VEGF) 
show tissue hypoxia of the gills of the fish in all points, being more expressed in P4 and 
P5 in fish in the rainy season. VEGF expression varied to the detriment of 
environmental quality, showing the hypoxia stress caused by contaminated water to 
native fish. 
 

Key words: Environmental biomarkers, Rivers, Ribeirão de Datas, Ecological State, 

Sanitary State. Ecological potential, Lambari, Genus Astyanax.  
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Estado ecológico y sanitario del borde de datos: bioindicadores como parámetros 
de salud ambiental 

 

RESUMEN 

La liberación de efluentes urbanos sin ningún tratamiento en cuerpos de agua se destaca 
como uno de los contaminantes más grandes en este ecosistema. En el municipio de 
Datas, las aguas residuales no reciben tratamiento antes de ser descargadas en Ribeirão 
de Datas. El objetivo de este trabajo fue evaluar el estado ecológico y de salud de 
Ribeirão de Datas. Los parámetros ecológicos se estudiaron utilizando el Protocolo de 
Evaluación Rápida de la Diversidad del Hábitat (PARDH), los parámetros 
microbiológicos mediante análisis de coliformes utilizando la técnica del "Número más 
probable" (NMP), los bioindicadores de macroinvertebrados bentónicos analizados 
según los índices internacionales. Biological Biomonitoring Work Party System- 
BWMP y puntaje promedio por taxón - ASPT y peces por histopatología e 
inmunohistoquímica. Se seleccionaron seis puntos de muestra (P1 a P6) y se 
recolectaron en el período lluvioso y seco de 2019. El protocolo de evaluación rápida 
reveló que los puntos P1 y P6 permanecen en condiciones "naturales", P2, P3 (durante 
el estación seca) y P5 están "alterados" y P4 está "contaminado". Los resultados 
microbiológicos clasificaron, de acuerdo con la legislación vigente, el flujo en la 
temporada de lluvias como: P1 "Muy bueno", puntos P2, P4 y P5 "Incorrecto" y P6 
"muy bueno". En la estación seca: P1, P2, P3, P5 y P6 se clasificaron como "Excelente" 
y P4 "Incorrecto". Los macroinvertebrados se encontraban en baja diversidad, la familia 
más prevalente fue la Chironomidae, altamente resistente a ambientes contaminados, 
presente en todos los puntos que revelan la contaminación. El pez encontrado fue 
Astyanax fasciatus, una especie conocida por ser resistente a la contaminación 
ambiental. En la evaluación morfológica, se encontraron alteraciones tales como 
desprendimiento y fusión epitelial, fusión de capilares branquiales y aneurismas en 
peces de los puntos más contaminados P4 y P5. La inmunolocalización de la proteína 
del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) se evaluó para verificar la hipoxia 
tisular de las branquias de los peces y se encontró en todos los puntos, expresándose 
más en P4 y P5 en peces en la temporada de lluvias. La expresión de VEGF varió en 
detrimento de la calidad ambiental, lo que demuestra el estrés de hipoxia causado por el 
agua contaminada a los peces nativos. 
 

Palabras clave: biomarcadores ambientales, ríos, Ribeirão de Datas, estado ecológico, 

estado sanitario. Potencial ecológico, Lambari, Género Astyanax 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A água é utilizada para  inúmeras atividades humanas, é recente o crescimento da 

preocupação de conservá-la. Dentre as atividades temos uso doméstico, industrial, 

geração de energia, transporte e agricultura (MORAES; JORDÃO, 2002). 

A Resolução CONAMA 357, de 17 de março de 2005, define que a “saúde do ser 

humano depende da qualidade da água que utiliza”. Essa resolução define os diferentes 

usos da água e limites aceitáveis de elementos físicos e químicos na água, considerando 

os usos. Para consumo e recreação deve estar livre de qualquer microrganismo que 

possa potencialmente causar doenças no homem (World Health Organization - WHO, 

2005; PANDEY et al., 2014).  

No Brasil, 51% das residências não possuem tratamento de esgoto sanitário 

(WHO, 2015). O crescimento urbano contribui para a poluição e degradação ambiental 

dos rios (GORE;SHILDS, 1995). A temática que envolve os recursos hídricos vai além 

da esfera econômica, social e ambiental isolada, pois permeia múltiplas esferas humanas 

necessitando um trabalho multidisciplinar (PORTO; PORTO, 2008). A interação entre 

as aglomerações humanas e o meio natural no ecossistema urbano é um campo ainda 

pouco conhecido, e que necessita ser investigado (MASTELLA; NISHIIMA, 2011. 

ROMERO et al., 2019). 

O município de Datas/MG situa-se na porção nordeste do estado de Minas Gerais, 

na macrorregião do Alto Jequitinhonha. Segundo o IBGE (2010) 69,7% de domicílios 

do município de Datas possui sistema de esgotamento sanitário adequado, ou seja, 

existe uma rede de coleta e transporte do esgoto doméstico. Este esgoto é direcionado 

até a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do município, porém, até o presente 

momento a ETE não está em funcionamento. Assim, esse esgoto recebido é lançado in 

natura no Ribeirão de Datas. O Ribeirão de Datas deságua no Rio das Velhas que, 

segundo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas é o principal afluente do Rio 

São Francisco (COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS, 

2014). 

São impactos causados pela carga poluidora no sistema aquático: alterações nas 

concentrações das variáveis físicas e químicas da água e alterações na biota (BUZELLI; 

CUNHA-SANTINO, 2013). Estas alterações podem ser avaliadas por meio do 

monitoramento biológico (BARBOUR et al., 1999). Os organismos vivos são 

constantemente submetidos a diversas situações estressantes (CASTRO et al., 2013). 
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Eles respondem a esses estímulos por meio de alterações no metabolismo orgânico e 

celular, ativando seus mecanismos de defesa e adaptação fisiológica (CARDOSO, 

2013). Os principais organismos utilizados na avaliação dos ecossistemas aquáticos são 

os macroinvertebrados bentônicos, peixes e comunidade perifítica (GOULART; 

CALLISTO, 2003).  

O objetivo deste trabalho foi avaliar através de protocolos de diagnósticos 

ambientais e bioindicadores o estado de poluição do Ribeirão de Datas. 

 

 
2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

A água possui fundamental importância para diversos processos de manutenção da 

vida, no entanto a sociedade humana tem explorado este recurso natural de forma não 

sustentável, ocasionando graves problemas como a diminuição da qualidade dos 

recursos hídricos, levando a sua escassez (BUZELLI; SANTINO, 2013). 

Atualmente, métodos de avaliação da qualidade das águas e classificação do nível 

de poluição são bastante utilizados (ARIAS et al., 2007; OLIVEIRA et al., 2010). O 

monitoramento constante da qualidade da água é essencial para identificação de 

alterações e tomadas de decisões sobre os leitos dos rios (GOULART; CALLISTO, 

2003). O acompanhamento de variáveis físicas e químicas possui vantagens na 

avaliação de impactos ambientais em ecossistemas aquáticos, como a identificação 

imediata de propriedades da água, no entanto, apresenta também algumas limitações, 

como no caso da descontinuidade temporal e espacial das amostragens (CALLISTO et 

al., 2004). 

 

2.1 Protocolo de Avaliação Rápida das Condições Ecológicas de Trechos 

 

O Protocolo de Avaliação Rápida da Diversidade de Habitats (PARDH) por 

definição é um documento de referência que reúne procedimentos metodológicos à uma 

avaliação rápida, qualitativa, semi-quantitativa de variáveis representativas dos 

principais componentes físicos, que condicionam e controlam os processos e funções 

ecológicas dos sistemas fluviais (CALLISTO et al., 2002).  

O Protocolo de Avaliação Rápida é adequado para o monitoramento e avaliação 

de cursos d´água inseridos em campos rupestres do bioma cerradotomando como 
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“situação referência” as condições ambientais encontradas no interior do parque 

Estadual do Itacolomi, Ouro Preto – MG (RODRIGUES et al., 2008). Ainda de acordo 

com o autor, os  protocolos de avaliação rápida se mostram como uma ferramenta 

potencialmente útil de diagnóstico de cursos d’água, apresentando de forma rápida e 

coerente informações sobre o seu estado e possíveis problemas. Quando estes 

parâmetros são analisados de forma individual, podem subestimar a real magnitude dos 

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

No Brasil, pode-se ainda criar citar vários estudos que têm utilizado essa 

metodologia como instrumento de avaliação da estrutura física e do funcionamento dos 

ecossistemas fluviais, como pode ser observado na literatura (MINATTI-FERREIRA; 

BEAUMORD, 2006; XAVIER; TEIXEIRA, 2007; DILLENBURG, 2007; 

RODRIGUES et al., 2008; PADOVESI-FONSECA et al., 2010; KRUPEK, 2010; 

FIRMINO et al., 2011; LOBO et al., 2011; VARGAS; FERREIRA JÚNIOR, 2012). 

O PARDH é composto por 22 parâmetros avaliativos, como: cobertura vegetal, 

presença de erosão, tipo de ocupação em suas margens e tipos de sedimentos. A partir 

da avaliação dos parâmetros obtém-se uma pontuação, entre 0 e 100, que indica o estado 

ambiental de um rio e seu entorno. Escores entre 0 a 40 caracterizam ambiente como 

impactado, entre 41 e 60 alterado, maiores que 60 naturais (CALLISTO et al, 2002). 

 

2.1.1 Qualidade da água 

A Agência Nacional de Águas – (ANA), monitora a qualidade das águas 

superficiais e subterrâneas do país, com base nos dados fornecidos pelos órgãos 

estaduais gestores de recursos hídricos (Agência Nacional de Águas, 2017). De acordo 

com a ANA, para avaliar a qualidade da água são utilizados alguns parâmetros, como: 

temperatura da água, pH, oxigênio dissolvido, resíduo total, demanda bioquímica de 

oxigênio, coliformes termotolerantes, nitrogênio total, fósforo total e turbidez. Com o 

intuito de classificar os corpos hídricos e seus usos, foi instituída a Resolução do 

CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005. O artigo 4 desta resolução apresenta a 

classificação das águas doces, de acordo as variáveis físico-químicas e biológicas, 

como: classe especial (águas destinadas: abastecimento para consumo humano, com 

desinfecção; preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; e 

preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral), 

classe 1 (águas que podem ser destinadas: abastecimento para consumo humano, após 

tratamento simplificado; proteção das comunidades aquáticas; recreação de contato 
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primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme Resolução 

CONAMA n° 274, de 2000; irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas 

que se desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de 

película; e proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas), classe 2 (águas 

que podem ser destinadas: abastecimento para consumo humano, após tratamento 

convencional; proteção das comunidades aquáticas; recreação de contato primário, tais 

como natação, esqui aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA n° 274, de 

2000; irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte 

e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; e à aquicultura e à 

atividade de pesca), classe 3 (águas que podem ser destinadas: ao abastecimento para 

consumo humano, após tratamento convencional ou avançado; à irrigação de culturas 

arbóreas, cerealíferas e forrageiras; à pesca amadora; à recreação de contato secundário; 

e à dessedentação de animais) e classe 4 (águas que podem ser destinadas: à navegação; 

e à harmonia paisagística). 

O Ribeirão de Datas se encaixa na classificação 03: “IV - Classe 3: águas que 

podem ser destinadas: a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento 

convencional ou avançado; b) à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; 

c) à pesca amadora; d) à recreação de contato secundário e; e) à dessedentação de 

animais” (BRASIL, 2005). 

 

2.1.2 Parâmetros físico-químicos da água 

A qualidade de água é de vital importância conhecer as características físicas, 

químicas e biológicas da água, pois os peixes dependem da água para realizar todas as 

suas funções, ou seja: respirar, se alimentar, reproduzir e excretar. Para um bom 

desenvolvimento dos organismos aquáticos e uma produção economicamente viável, 

tem que ter certo controle da água dos viveiros onde são cultivados, os parâmetros de 

qualidade de agua são físicos, químicos e biológicos (ALVES DE OLIVEIRA, 2001). 

O oxigênio dissolvido (mg L-1) corresponde a quantidade de oxigênio presente na 

água. Com a presença de matéria orgânica na água ocorre uma diminuição no OD que 

pode levar um desequilíbrio entre as bactérias aeróbias e consequentemente sua 

extinção (CUNHA; FERREIRA, 2006).  

Em condições normais, as águas constituem ambientes bastante pobres em 

oxigênio, devido à baixa solubilidade. A presença de certos poluentes, principalmente 
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de origem orgânica, provoca a diminuição da concentração de OD, não só favorecendo 

o desaparecimento e, consequentemente, a extinção dos organismos aquáticos aeróbios, 

por afetar a sustentabilidade do habitat, a fonte de alimento e a estruturação trófica, 

considerando que a maior parte dos organismos é substituída por alguns organismos 

especializados, tolerantes a baixas condições de oxigênio; bem como disseminando uma 

carga microbiológica geralmente de largo espectro com factíveis agravos à saúde 

pública (CUNHA et al., 2007). 

O oxigênio é o gás mais importante para os peixes; por isso, é a ele que devemos 

dar maior importância. Difusão direta, mediante contato e penetração direta do ar 

atmosférico na água da atmosfera, o O2 entra na água principalmente por mistura 

mecânica provocada pela ação dos ventos, por correntes naturais de massas hídricas e 

agitações causadas pela topografia do terreno (LEIRA et al., 2017). Ainda segundo os 

autores, a solubilidade do oxigênio na água diminui à medida que a temperatura 

aumenta; em temperatura alta, os peixes logo utilizam o O.D. da água, podendo ocorrer 

mortalidade por asfixia; Solubilidade de O.D. diminui com a redução da pressão 

atmosférica; solubilidade do O.D. na água baixa com o aumento da solubilidade. 

A concentração de bases e ácidos na água determina o pH, e os peixes sobrevivem 

e crescem melhor em água com pH entre 6 - 9. A respiração, fotossíntese, adubação, 

calagem e poluição são os cinco fatores que causam a mudança de pH na água, e essas 

alterações na água podem provocar até mesmo altas mortalidades em peixes, 

especialmente em espécies que apresentam maior dificuldade de estabelecer o equilíbrio 

osmótico ao nível das brânquias, o que determina grandes dificuldades respiratórias 

(LEIRA et al., 2017).  

A temperatura (ºC) da água influencia na solubilidade de gases no meio, o que se 

relaciona a sua capacidade de suportar as diferentes formas de vida (NOGUEIRA, et.al., 

2015; FLECK, 2012). A temperatura da água é um dos fatores mais importantes nos 

fenômenos químicos e biológicos existentes em um viveiro, e as atividades fisiológicas 

dos peixes (respiração, digestão, reprodução, alimentação) estão intimamente ligadas à 

temperatura da água, além disso, os peixes ajustam sua temperatura corporal de acordo 

com a temperatura da água (LEIRA et al., 2017). 
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2.1.3 Parâmetros Microbiológicos 

Os parâmetros bacteriológicos da água, coliformes totais, termotolerantes 

(Escherichia coli) e bactérias heterotróficas, são regidos pela portaria nº 518/2004 do 

Ministério da Saúde. Esta portaria estabelece a contagem e/ou presença dessas bactérias 

para avaliar a qualidade da água para consumo humano e que não deve exceder 500 

Unidades Formadoras de Colônia por mililitro (UFC mL-1) de coliformes totais.  
O grupo coliforme é definido pelo Standard Methods for the Examination of 

Water and Waste Water como todas as bactérias aeróbias ou anaeróbias facultativas, 

gram-negativas, não esporuladas, na forma de bastonete que fermentam a lactose com 

formação de gás dentro de 48 h a 35 ºC, incluindo organismos que diferem nas 

características bioquímicas e sorológicas e no habitat (APHA, 2005). 

As bactérias heterotróficas são microrganismos que utilizam carbono orgânico 

como fonte de nutrientes, fornecem informações sobre a qualidade bacteriológica da 

água de uma forma ampla (SILVA et al., 2012). O teste ainda detecta, mesmo que 

inespecíficos bactérias, ou esporos de bactérias, que podem ser de origem fecal, flora 

natural da água ou resultantes da formação de biofilmes no sistema de distribuição 

(CABALLOS; DINIZ, 2017). Dessa forma podem servir como indicador auxiliar da 

qualidade da água (DOMINGUES, et al., 2007). Em rios contaminados a presença de 

coliformes totais e termotolerantes indicam a qualidade e servem de parâmetros para 

estudos (MOURA et al., 2009). Moraes et al. (2018), considera em águas poluídas 

valores acima de 16 NNP x 100 ml-1 de coliformes totais e a partir de 1,4x102 UFC ml-1 

de bactérias heterotróficas. 

Muitas doenças de veiculação hídrica, como a gastroenterite, são transmitidas pela 

via fecal-oral e em localidades que não possuem uma Estação de Tratamento de Esgoto 

– (ETE) podem representar graves problemas de saúde para a população (MARQUEZI 

et al., 2010). As principais doenças associadas a águas poluídas são hepatite, 

gastroenterite, meningite, febre e até mesmo doenças respiratórias (PRADO; 

MIAGOSTOVICH, 2014). 

 

2.1.4 Parâmetro Antibiograma 
 

Técnica utilizada para determinar se o tipo de bactéria cultivada apresenta 

sensibilidade ou resistência quando colocada em contato com algum tipo de 

antimicrobiano (LABORCLIN, 2011). 
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O teste de sensibilidade se dá pela presença ou ausência de halo sendo 

considerado também o seu tamanho (NCCLS, 2003). Sua eficácia se mostra quando o 

teste é seguido rigorosamente e a presença e tamanho de halo estão diretamente 

relacionados com Concentrações Inibitórias Mínimas (CIMs), onde se determina a 

sensibilidade ou resistência da bactéria ou cepa (WILDER et al., 2005). 

 

2.1.5 Bioindicadores da Qualidade Ambiental 
 

O uso de bioindicadores constitui uma importante ferramenta complementar ao 

monitoramento ambiental, pois, as comunidades biológicas refletem a integridade 

ecológica total dos ecossistemas (GOULART; CALLISTO, 2003). Os 

macroinvertebrados bentônicos, são organismos que vivem no substrato de fundo de 

ecossistemas aquáticos, são bons bioindicadores da qualidade da água porque são 

geralmente permanentes no ambiente, por viverem de semanas a meses no sedimento de 

um mesmo local (CALLISTO et. al, 2004). Para ecossistemas aquáticos o uso de 

espécies de peixes também é bastante eficiente, pois, são componentes comuns e de 

fácil amostragem, além disso, podem refletir os distúrbios em diversas escalas por sua 

posição próxima do topo da cadeia alimentar (FREITAS; SOUZA, 2009). 

 

2.1.6 Macroinvertebrados bentônicos 

           
Segundo Callisto (2001), os macroinvertebrados bentônicos (vivem no fundo de 

rios e lagos aderidos a cascalho e rochas) possuem uma diferenciação entre si em 

relação à poluição orgânica. Em ambientes limpos são encontrados, por exemplo, ninfas 

de Plecoptera e larvas de Trichoptera (Insecta), organismos tolerantes como Heteroptera 

e Odonata (Insecta) e Amphipoda (Crustacea), organismos resistentes como 

Chironomidae - Diptera (Insecta) e Oligochaeta (Annelida). Lugares poluídos possuem 

pouca diversidade de espécies, onde são mais encontrados grupos mais tolerantes, como 

as famílias Chironomidae (Diptera) e Tubificidae (Oligochaeta).  

Quironomídeos são utilizados para monitorar rios, lagos e lagoas. Estudos 

ecológicos sobre esses insetos começaram a se concentrar no uso de larvas de 

quironomídeos como bioindicadores (NICACIO; JUEN, 2015). 

Santos (2016), utiliza os macroinvertebrados como bioindicadores de qualidade de 

água, mas, considera que no Brasil,  a utilização dos parâmetros bioquímicos da água é 
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mais valorizada. 

 

2.1.7 Peixe  
Os peixes são comuns no ecossistema aquático e são vistos como excelentes 

indicadores das condições ambientais, uma vez que podem ser contaminados através da 

absorção direta pelas brânquias e podem oferecer risco a população que se alimenta do 

peixe (FREITAS; SOUZA, 2009). 

As brânquias são os primeiros órgãos a entrar em contato com os poluentes da 

água, portanto, são estruturas importantes para investigação da qualidade da água 

(BARRETO, 2007). As brânquias são estruturas vitais para os peixes, atuando como o 

principal sítio de trocas gasosas e em processos como osmoregulação, equilíbrio ácido-

básico, excreção de compostos nitrogenados e gustação (MACHADO; FANTA, 2003; 

VIGLIANO, 2006; DILER et al., 2009).  

Lesões teciduais podem ser encontradas e quando associadas a outros métodos de 

análise podem auxiliar na compreensão de determinadas situações. A escolha dos órgãos 

que serão alvos de estudo é crucial para a relevância dos dados obtidos, e os órgãos de 

contato direto com o agente intoxicante, como as brânquias e os órgãos de metabolismo 

e excreção de xenobióticos – como o fígado e o rim, podem indicar alterações de ação 

tóxica aguda ou crônica desses agentes em tecidos animais (LINS et al., 2010).  

 

2.1.8 Parâmetros moleculares - Fator de Crescimento Endotelial Vascular (VEGF) 
 

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

disponibilidade de oxigênio dissolvido na água, isso porque dependem de um 

fornecimento adequado para que os tecidos sejam nutridos (BALDISSEROTO, 2009).   

O VEGF é responsável pelos estímulos necessários à proliferação das células do 

endotélio vascular, pelas migrações destas para formação de novos tubos capilares e 

vasos de maior calibre de acordo com a necessidade de oxigenação do tecido 

(NICOSIA, 1998). O papel dessas proteínas é fazer parte dos principais mecanismos 

que permitem com que os organismos ectodérmicos sobrevivam a uma faixa mais ampla 

de temperatura (HOFMANN; TODGHAM, 2010). Ainda segundo os autores, esse 

aumento ocorre para preservar ou restaurar a integridade metabólica das células quando 

ocorre uma perturbação térmica que a leva ao aumento da demanda de oxigênio. 

O VEGF está associado a hipóxia (diminuição de oxigênio circulante), que aciona 
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a produção do fator induzido por hipóxia (HIF), estimulando a produção do VEGF. Isso 

contribui para a formação de novos capilares, que por sua vez, aumentam a capacidade 

circulatória e transporte do oxigênio para áreas em hipóxia, esse processo é conhecido 

como angiogênese (LORIER et al., 2011). O aumento da vascularização permite o 

aumento da quantidade e do volume celular levando ao aumento do tamanho dos 

tecidos. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 
Avaliar o estado de poluição do Ribeirão de Datas através de protocolos de diagnósticos 

ambientais e bioindicadores.  

 

3.1.1 Objetivos específicos 

1. Verificar as condições ecológicas do Ribeirão de Datas pela aplicação do 

Protocolo de Avaliação Rápida da Diversidade de Habitats; 

                   2. Mensurar parâmetros físicos e químicos da água: temperatura, pH e 

oxigênio dissolvido e parâmetros microbiológicos com cultura e antibiograma das 

bactérias encontradas nos pontos de coleta do Ribeirão de Datas; 

3. Avaliar a comunidade de macroinvertebrados bentônicos do Ribeirão de 

Datas; 

                   4. Correlacionar à identificação da macrofauna de invertebrados bentônicos 

com a qualidade ambiental do rio a partir de índices bióticos internacionais;                 

         5. Analisar a morfologia e histologia das brânquias dos peixes coletados e 

correlacionar ao seu ambiente; 

                   6. Avaliar a hipóxia tecidual em brânquias de peixes coletados no Ribeirão 

de Datas pela imunolocalização do Fator de Crescimento Endotelial Vascular (VEGF).  

  



 

25 
 

4 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

4.1 Áreas de Estudo 

 

O Município de Datas-MG está localizado em latitude 18º26'44" sul e longitude 

43º39'21" oeste a 1.231m de altitude. A região, de acordo com a classificação de 

Köppen (ANTUNES, 1986), é caracterizada em um clima Cwb, ou seja, apresenta clima 

do tipo subtropical de altitude, com inverno seco e verão ameno. Apresenta uma área de 

310,099 Km2 e uma população de 5.399 habitantes, está inserido no bioma Cerrado e 

possui cursos d’água pertencentes à bacia do Rio Jequitinhonha (IBGE, 2018). Essa 

heterogeneidade desse bioma faz com que essa vegetação seja bem diversificada, e 

ocorrem ao longo dos cursos d’água são chamadas florestas de galeria, ou florestas 

ciliares, e as outras são denominadas florestas estacionais (FEs), por terem dinâmica 

ligada à sazonalidade climática (OLIVEIRA-FILHO; RATTER, 2002; IBGE, 2004). 

Por meio da ferramenta do Google Earth foram definidos seis pontos: Ponto 1 

(P1), Ponto 2 (P2), Ponto 2 (P3), Ponto 4 (P4), Ponto 5 (P5) e Ponto 6 (P6), ao longo do 

Ribeirão de Datas (Figura 1). Esses pontos foram definidos quanto à equidistância dos 

pontos além de considerarmos a presença de população ribeirinha e acidentes 

geográficos, chegada de afluentes. 
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Figura 1. Mapa hidrológico no Ribeirão de Datas-MG e seus respectivos pontos de 

coleta para este estudo.  Fonte: IBGE, 2018. 
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4.2 Determinação dos períodos de coleta 

Para determinação dos períodos de coletas considerou-se os índices 

pluviométricos de acordo com dados históricos do Instituto Nacional de Meteorologia-

INMET (Gráfico 1). 

A coleta do período chuvoso foi realizada entre os dias 12/02/2019 e 15/02/2019, 

e a coleta do período de seca foi realizada no dia 24/09/2019. 

 

 

Gráfico 1. Precipitação pluviométrica segundo o INMET (Estação Meteorológica de 

Diamantina-MG) durante o período de 2008 a 201no município de Datas-MG. C – 

Período de Chuva (coleta *). S – Período de Seca (coleta **). 

  



 

28 
 

4.3 Amostragens 

4.3.1 Protocolo de Avaliação Rápida da Diversidade de Habitats 

 

Em cada ponto de coleta foi aplicado um Protocolo de avaliação rápida da 

diversidade de habitats (CALLISTO et al., 2002).  Este protocolo possui 22 parâmetros 

da água, do leito, da vegetação e pontua cada ponto avaliado de 0 a 100 pontos, de 

acordo com as condições encontradas, naturais e/ou modificadas (Anexo A).  

 

4.3.2 Água 

 

A água foi coletada em frascos de vidros esterilizados em autoclave no laboratório 

de Microbiologia da FCBS/DCBio- UFVJM. A água coletada em cada ponto na coluna 

d’agua foi etiquetada e armazenada em caixa de poliestireno expansivo por até 4h 

contendo gelo para manter os parâmetros coletados no momento da coleta. 

 

4.3.3 Parâmetros Físico-químicos da água 

 

Para as análises físico-químicas foi utilizado aparelho multiparâmetros Hanna HI 

9828, foram feitas as medidas de pH, temperatura e oxigênio dissolvido (OD) 

diretamente no curso d’agua em 3 pontos de cada ponto amostral e posteriormente uma 

média foi obtida. 

 

4.3.4 Análise Estatística 

 

Foi utilizada Análise de Variância (ANOVA) para comparação dos parâmetros da 

água para pH, OD e temperatura entre os pontos. Os dados obtidos foram submetidos à 

análise de variância e as médias dos tratamentos foram comparadas utilizando-se o teste 

Scoott-Knott, adotando-se o nível de 5% de probabilidade. 
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4.3.5 Parâmetros microbiológicos 

 

Amostras de água foram coletadas e armazenadas em frascos de vidro estéreis, 

identificados e acondicionadas em caixas contendo gelo, para manter os padrões. Em 

cada ponto foram coletados dois frascos de água de 250 ml que posteriormente foram 

levadas ao laboratório da Microbiologia do DCbio da Universidade Federal dos Vales 

do Jequitinhonha e Mucuri–UFVJM para que fossem analisadas.  
 

4.3.5.1 Parâmetros microbiológicos-Determinação de Coliformes Totais e Totais e 
termotolerantes 

 

Para todas as amostras de água analisadas, tanto do período de chuva quanto o 

período da seca, a determinação do número mais provável (NMP) foi baseada no 

método Stardard Methods for the Examination of water and wastewater de coliformes 

por ser padronizado e aceito por vários pesquisadores (BORGES et al., 2004) (Figura 

2). Este teste qualitativo é uma técnica dos tubos múltiplos e se baseia na capacidade 

das bactérias do grupo coliforme em fermentar a lactose, produzindo assim, ácido e 

gases que irão se acondicionar no fundo do tubo de Durhan, que são colocados 

invertidamente no tubo de ensaio (SIQUEIRA et al., 2010). Utilizou-se tubos múltiplos 

contendo Caldo lactose misturado à água a ser analisada, foram incubados por 48 horas 

a uma temperatura de 37ºC em uma estufa de cultura bacteriológica, ocorrendo uma 

seleção inicial de organismos que fermentam a lactose com produção de gás. As 

amostras foram submetidas a um ensaio presuntivo para o teste de presença-ausência. 

Neste primeiro teste as amostras positivas foram as que apresentaram bolhas de gás nos 

tubos de Durhan. 

No teste confirmativo para detecção de coliformes totais utilizou o caldo Lactose-

Bile Verde Brilhante, para todas as amostras positivas no teste presuntivo, que foram 

incubados durante 48 horas a 37º C, conforme metodologia de Rizzo-Benato e Gallo 

(2007). Este teste teve por objetivo reduzir a possibilidade de resultados positivos 

decorrentes de atividade de bactérias esporuladas. A produção de gás a partir da 

fermentação da lactose foi confirmada como positiva. 

Para o teste confirmativo para detecção de coliformes termotolerantes foi utilizado 

o caldo EC (Escherichia coli) em tubos com Durham invertido, encubados em estufa de 

cultura bacteriológica a 44,5 ºC/24 horas em todas as amostras positivas para o teste 
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presuntivo. O resultado foi considerado positivo quando houve produção de gás a partir 

de fermentação da lactose contida no meio EC. 

Para presença/ausência de Escherichia coli, os tubos positivos em caldo EC para 

bactérias termotolerantes foram replicados para placas contendo Ágar Eosina Azul de 

Metileno- EMB encubadas a 37 ºC por 48 horas. As placas que apresentaram colônias 

escuras de 02 a 03 mm com brilho verde metálico foram consideradas positivas. 

 

 

      Figura 2. Sequência realizada para análise bacteriológica. Adaptado de Borges et al. 

(2004). 
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4.3.5.2 Antibiograma 

Este procedimento, foi preparada uma solução de Ágar Mueller Hinton e em 

seguida com o auxílio de uma alça de Drigalsky devidamente flambada, espera-se que 

ela chegue à temperatura ambiente e faz a semeadura com a água coletada no Ribeirão 

de Datas no ágar presente na placa de petri. Foram utilizadas 06 placas de Petri uma 

para cada ponto de amostragem. Após foram inseridos os discos de antibióticos 

(Tetraciclina 30 µg, Amoxicilina + Clavulanato 30 µg, Ciprofloxacino 05 µg, 

Cefazolina 30 µg) e acondicionados em estufa a uma temperatura de 37 ºC por 24 horas, 

para posterior leitura do halo. 

 

4.3.6 Bioindicadores 

4.3.6.1 Macroinvertebrados Bentônicos 

 

Para a coleta de macroinvertebrados foi utilizado amostrador do tipo Surber com 

medidas de 30x30 cm, e malha de 250 micrômetros (Figura 3). O Surber colocado no 

fundo do Ribeirão, contra a correnteza, e com a ajuda das mãos o substrato foi 

empurrado para o fundo da malha. As amostras foram colocadas em sacos plásticos 

juntamente com paraformaldeído 4% para fixação e conservação dos espécimes 

devidamente identificadas e encaminhadas ao laboratório de Ecofisiologia Animal 

DcBio-UFVJM para posterior análise. 
 

 

Figura 3. Surber com medidas de 30x30, utilizado para coleta do substrato. Fonte: 

Autor. 
 

No laboratório as amostras foram lavadas em peneira de malha fina (250 

micrômetros), os macroinvertebrados foram triados e observados em microscópio 
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estereoscópio binocular com aumento de 16x, para identificação taxonômica em nível 

de família. Foram utilizadas chaves taxonômicas de identificação de 

macroinvertebrados aquáticos, de acordo com Froehlich (2007), sendo os espécimes em 

cada ponto amostral contabilizado de acordo com o táxon. Após a identificação e 

contagem, os espécimes foram acondicionados em álcool etílico 80% em tubos plásticos 

com capacidade de 15 mL. 

Para avaliar a qualidade da água por meio dos macroinvertebrados triados foram 

utilizados dois índices biológicos: BMWP – Biological Biomonitoring Work Party 

System (ARMITAGE et al., 1983 adaptado por JUNQUEIRA; CAMPOS, 1998) e 

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

O índice BMWP atribui valores para cada família de acordo com a sensibilidade 

das famílias a poluentes orgânicos. Famílias sensíveis a altos níveis de poluentes 

recebem valores mais altos, enquanto famílias tolerantes recebem valores mais baixos 

(Tabela 1). 

 

  Tabela 1. Classificação da qualidade da água segundo o BMWP . 

Classe Categoria BMWP Significado Cor 

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: IAP, (2002). Adaptado. 
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O índice ASPT (Tabela 2) foi obtido a partir do valor de BMWP dividido pelo 

número total de famílias identificadas no ponto amostral analisado (MANDAVILLE, 

2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Classificação da qualidade da água segundo o ASPT. 

Valor ASPT Avaliação da qualidade da água 

> 6  Água Limpa 

5,0 – 6,0 Qualidade Questionável 

4,0 – 5,0 Provável Poluição Moderada 

< 4           Provável Poluição Severa 

Fonte: Mandaville (2002). Adaptado. 

 

4.3.6.2 Peixes 

 

Para a captura sazonal dos peixes (n= 36+36), nos períodos de chuva (Fev.) e seca 

(Set.) de 2019, foi utilizada uma rede de arrasto tipo “picaré” (malha 0,5 x 0,5 mm, com 

dimensões de 3 x 1,5 metros) e uma armadilha do tipo covo, feito de garrafa pet (Figura 

4). Dentro da armadilha foi colocado ração para gato para a captura dos peixes. Depois 

de capturados, os peixes foram eutanasiados conforme os preceitos da Lei nº 11.794, de 

08 de Outubro de 2008, do decreto nº 6.899, de 15 de Julho de 2009, com normas 

editadas pelo Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal (CONCEA), 

sendo aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA/FVJM), protocolo 

0262018, possuindo registro SISBIO 26291-2. 

As brânquias dos peixes coletados foram dissecadas, armazenadas em cassetes 

histológicos e fixadas em paraformaldeído a 4%, pH 7,2 por 24 horas. Posteriormente 

lavadas em tampão fosfato 0,1Mol.L-1, pH 7.2 até posterior emblocagem. 

ASPT = BMWP / Riqueza de Taxa (S) 
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Figura 4. Armadilha de covo feito com garrafa pet para a captura dos peixes utilizada 

em todos os pontos (à esquerda). Rede de arrasto tipo “picaré” utilizada em todos os 

pontos (à direita). Fonte: Autor. 

 

4.4 Análises morfofuncionais 

4.4.1 Confecção de blocos e lâminas      
 

Posteriormente à fixação as amostras das brânquias dos peixes foram 

desidratadas, em séries crescentes de álcool e diafanizadas em xilol. Em seguida foram 

banhadas em parafina histológica (Anexo B). 

Foram confeccionados blocos de parafina de 2x3 cm com os tecidos centralizados. 

Os blocos foram cortados em micrótomo marca Hestion modelo ERM 3100 

semiautomático com 5 µm de espessura para a confecção das lâminas com três cortes de 

tecido branquial. Cada lâmina foi silanizada anteriormente. Para os procedimentos de 

coloração de Eosina/Hematoxilina (HE) e imunohistoquímica as lâminas foram 

colocadas em estufa a uma temperatura de 60ºC por 2h e 37 ºC pernoite na posição 

horizontal para desparafinação e maior aderência do corte à superfície. 
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4.4.2 Coloração em Hematoxilina/Eosina (HE) 
 

Após as lâminas ficarem na estufa pernoite, a 60ºC, o xilol foi utilizado para 

completar a desparafinização, sequências decrescentes de banhos de álcool para a 

reidratação e posteriormente foram seguidos os protocolos de coloração (Anexo C). 

Os tecidos foram corados com a técnica de Hematoxilina/Eosina (HE) que 

permite identificar os componentes celulares acidófilos (núcleo e proteínas) corados 

pela hematoxilina com tons azulados/arroxeados e basófilos (citoplasma e fibras 

colágenas), corados pela eosina em tons rosados/avermelhado. A montagem das lâminas 

foi finalizada por lamínulas fixadas com Permount® e, após 72h, as estruturas teciduais 

analisadas por meio de microscópio óptico (Labomed, Lx400p) em aumento de 400x. 

Os tecidos analisados foram fotografados pelo software ToupView®. 

 

4.4.3 Imunohistoquímica 

 

Para realização do método, as lâminas histológicas utilizadas devem ser 

previamente silanizadas em solução de 3-aminopropiltrietoxi-silano 4%. Este 

procedimento promove uma maior aderência dos fragmentos de tecido à lâmina, é 

necessário, pois a imunohistoquímica é uma técnica que demanda um longo período, 

além de ser um protocolo agressivo aos tecidos (Anexo D). 

1º passo: Desparafinização e Hidratação, as lâminas ficaram em pernoite a uma 

temperatura 37º para que a parafina derretesse e aderisse a superfície. Em seguida foram 

retiradas da estufa para a hidratação do tecido em sequência crescente de álcool. 

2º passo: Recuperação antigênica: em seguida as lâminas foram colocadas em 

tampão citrato 0,1 M para fervura a uma temperatura de 95º C por 30 minutos para a 

recuperação dos antígenos bloqueados pela ação dos fixadores. 

3º passo: Em seguida foi utilizada a solução de bloqueio da peroxidase endógena, 

uma solução de H2O2 a 3%, a qual atua na inativação de todas as enzimas peroxidases 

presentes no tecido. Foi colocada na cuba 100 ml  e mantida na geladeira por 30 

minutos.  

4º passo: As soluções que serão descritas foram pipetadas sobre cada corte de cada 

lâmina, para cada corte utilizou-se 50µl de solução dentro do limite circulado por uma 

caneta histológica.  

5º passo: Foi aplicada aos cortes a segunda solução bloqueadora de proteínas 
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(Protein Block DAKO X0909), agindo como bloqueio de proteínas inespecíficas do 

tecido, pipetada em todos os tecidos. 

6º passo: Posteriormente o anticorpo primário foi diluído com PBS e pipetado em 

dois tecidos de cada lâmina (50 µl), deixando o primeiro corte como controle negativo. 

As lâminas foram incubadas na geladeira durante 20h com o anticorpo primário. 

7º passo: Os tecidos receberam o cromógeno DAB, o qual reage com as proteínas 

produzindo assim uma coloração marrom acastanhada. O DAB é pipetado em todos os 

tecidos durante 2 minutos, cada lâmina recebe o DAB duas vezes. 

8º passo: Para a coloração do tecido utilizou-se hematoxilina (8 segundos) 

9º passo: As lâminas então foram banhadas em água corrente por 20 minutos e 

desidratadas em sequência de álcool por 2 minutos cada. Após a desidratação, as 

lâminas foram banhadas por Xilol (I e II) por 2 minutos cada e permaneceram no Xilol 

III até a montagem com lamínula fixada por permount. 

10º passo: Após 48h foram foto micrografadas em um microscópio (Labomed, 

LC400p). Todo o protocolo da imunohistoquímica é encontrado detalhadamente no 

Anexo F. 

 

5. RESULTADOS 

5.1. Períodos de Coleta 

 

No período chuvoso o Ribeirão de Datas possuía uma quantidade de água a mais, 

aparentemente estava limpo e se podia ver o substrato nos pontos, 1, 2, 3 e 6. O ponto 4 

está localizado próximo da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE onde todo o 

efluente da cidade é recebido sem nenhum tratamento, apresentava-se com grande 

quantidade de contaminantes diluído, o que o determinava mal cheiro e aspecto sujo, 

mesmo com maior quantidade de água e fluxo turbulento. O ponto 5 por ter maior 

profundidade além de ser a jusante do ponto 4 não se conseguia ver o fundo. 

No período da seca o Ribeirão possuía menos água e seu fluxo laminar estava 

mais lento. O substrato podia ser visto em todos os pontos, exceto no P5 onde sua 

profundidade é um pouco maior. No P4 o Ribeirão apresentou mais matéria orgânica e 

mau odor, e estava visualmente mais impactado que no período chuvoso. 
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5.1.1 Condições Ecológicas dos Pontos de Amostragem 

Ponto 1 (18º 25’34’’ S/43º38’38’’ W) 

O P1 encontra-se fora do perímetro urbano de Datas. A vegetação em uma das 

margens (à direita) é escassa. A outra margem (à esquerda) apresenta uma vegetação 

mais densa com gramíneas nativas além de árvores de pequeno porte e arbustos (Figura 

5). Devido ao aumento de precipitação, percebe uma quantidade maior de água. A água 

tinha aspecto claro e sem odor. Seu substrato era composto por rochas e cascalho 

apresentando cor ferrugem. Fluxo relativamente lento. Com o auxílio de uma régua de 

60 cm foi medida a profundidade no P1 em três repetições, margem a margem obtendo 

uma média de 35 cm procedimento realizado em todos os pontos. 

Na coleta do período da seca, as margens não tiveram mudanças, já a 

profundidade do corpo hídrico diminuiu e sua média foi 18,6 cm. Foi observada a 

presença da espécie de peixe Astyanax fasciatus, popularmente conhecido como 

lambari, em ambos os períodos. 

 

 

Figura 5.  Ponto1. À esquerda: coleta do substrato. À direita: substrato in loco. Fonte: 

Autor 
  

 Ponto 2 (18º26’ 35’’ S/43º 39’24’’ W) 

O P2,situado dentro do perímetro urbano, próximo a ponte da rodovia 259, e com 

casas existentes nas suas margens,  apresentou rochas e vegetação baixa em sua margem 

direita. Também foi observado um substrato composto por lama e areia, com aspecto 

sujo devido o recebimento do efluente durante anos, entretanto a água apresentou 

aspecto claro. O esgoto já é coletado nesta parte da cidade. Nesta localidade ainda foi 

observado que animais como vacas, cavalos, cachorros ficam soltos nessa região, 
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acumulando fezes em suas margens Sua profundidade média foi de 25 cm, com fluxo 

laminar rápido, sendo estas características observadas no período chuvoso (Figura 6).      

Durante o período da seca, a profundidade média foi 20 cm, a lâmina d’agua 

estava lenta e rasa, o substrato permaneceu com o mesmo aspecto do período chuvoso e 

suas margens apresentaram mesmas características do período chuvoso. 

 

  

Figura 6.  Região do P2. À esquerda: momento da coleta do substrato. À direita: 

substrato in loco. Fonte: Autor. 

 

 

Ponto 3 (18º26’34’’ S/43º39’48’’) 

O terceiro ponto situado próximo a um poço artesiano possui uma caixa de esgoto 

nos períodos de chuva, transbordando e contaminando o Ribeirão neste ponto (Figura 

7). As margens são cobertas por vegetação exclusivamente de gramíneas (margem 

direita) e a margem esquerda possui muitas casas. Neste ponto foram observados 

poucos peixes. A água permaneceu transparente neste período e apresentou 

profundidade de 32 cm. Seu sedimento apresentou lama e areia.  

No período da seca a profundidade média foi de 12,3 cm. A margem esquerda do 

Ribeirão de Datas apresentou um desvio de água, provavelmente para extração artesanal 

de diamante. Foi observado um desvio de água e uma pequena represa no Ribeirão de 

Datas usada para lavar o cascalho e procura do diamante. 
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Figura 7. Região do P3. A esquerda: local da coleta do substrato. A direita: substrato in 

loco. Fonte: Autor. 

 

Ponto 4 (18º 26’55’’ S/43º 39’ 49’’ W) 
 

No ponto 4, o Ribeirão de Datas estava totalmente dentro do perímetro urbano, 

onde se localiza a ETE (Estação de tratamento de esgoto). Suas margens possuem 

construções e presença do capim-elefante Pennisetum purpureum e gramíneas 

comerciais. Em uma das margens há um bairro, onde boa parte das pessoas se encontra 

em situação de vulnerabilidade social. O bairro não possui infraestrutura como acesso a 

água tratada, possui iluminação em parte das ruas e o esgoto é lançado diretamente no 

Ribeirão. No período chuvoso e com o aumento da água não é suficiente, pois possui 

mau cheiro e a água está escura. O sedimento observado era de lama, areia, presença de 

rochas, e matéria orgânica (Figura 8). A profundidade média registrada foi de 30 cm. 

Seu fluxo era lento e o efluente era lançado diretamente no seu leito sem devido 

tratamento.  

Na coleta do período seco, o Ribeirão de Datas apresentou profundidade média de 

15 cm com fluxo lento e raso. Observou-se que o Ribeirão apresentou mudanças no seu 

curso, à correnteza causou erosão aumentando o canal do Ribeirão. 
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Figura 8. Região do P4. À esquerda: momento da coleta do substrato. À direita: 

substrato in loco. Fonte: Autor. 

 

Ponto 5: (18º 27’ 14’’S/43º 39’ 51’’ W) 
  

O ponto 5 localizado a 500 metros após a ETE, apresentou mal cheiro, 

profundidade de 60 cm, e o sedimento era composto por lama e areia. Suas margens 

eram cobertas por gramíneas e pelo capim Pennisetum purpureum, algumas árvores de 

pequeno porte, arbustos nativos.  A água apresentou melhor aspecto que o ponto 4 no 

período chuvoso (Figura 9). Já no período da seca a profundidade registrada foi de 40 

cm e suas margens com mesma cobertura de vegetação, e mau odor forte, e com fluxo 

lento e raso.  

 

Figura 9.  Região do P5. Fonte: Autor. 
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Ponto 6:  (18º 28’ 24’’ S/43º 40’ 21 ’’ W)   

Este ponto apresenta mata ciliar densa, com queda d’agua e fluxo turbulento 

mesmo com o período da seca onde a água diminui bastante. Seu sedimento é composto 

por rochas e cascalho. Uma profundidade média de 50 cm no período chuvoso. Neste 

ponto o Ribeirão já apresenta água transparente e abundância de peixes (Figura 10).  

No período da seca sua profundidade média foi 40 cm, apresentou fluxo 

turbulento, presença de peixe. Suas margens apresentaram mesma característica. 

 

           

 Figura 10. Região do P6. Fonte: Autor. 
 

Através dos estudos realizados ao longo do Ribeirão de Datas, foi possível 

demonstrar que paisagem dos pontos 3 (51), 4 (28) e 5 (45) estão mais impactadas que 

os pontos 1 (77), 2 (60) e 6 (92). Tal fato se justifica por estes pontos estarem 

localizados na parte de maior ocupação urbana do Ribeirão, sendo o ponto 4 

imediatamente a montante de um grande efluente de esgoto. O P1 é o mais distante a 

montante da cidade e o ponto 6 o mais distante a jusante da cidade, sendo o local de 

coleta imediatamente após uma grande cachoeira. 

 

5.1.2 Protocolo de Avaliação Rápida da Diversidade de Habitats- PARDH 

 

Quanto maior a pontuação, mais próximo das condições naturais do Ribeirão e 

entorno. Pontuações menores indicam alterações no ambiente (Tabela 3). 
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Tabela 3. Pontuação total no Protocolo de Avaliação Rápida dos pontos de coleta do 

Ribeirão de Datas/MG período chuvoso e seco. 

Pontuação/Classificação 

 

Locais de coleta 

 

Localização Geográfica 

 Período 

Chuvoso 

 Período 

Seco 

      

P1 18º 25’34’’ S/43º38’38’’ W  77 Natural  78 Natural 

P2 18º26’ 35’’ S/43º 39’24’’ W  60 Alterado  57 Alterado 

P3 18º26’34’’ S/43º39’48’’W  51 Alterado  40 Impactado 

P4 18º 26’55’’ S/43º 39’ 49’’ W  28 Impactado  16 Impactado 

P5 18º 27’ 14’’S/43º 39’ 51’’ W  45 Alterado   53 Alterado 

P6 18º 28’ 24’’ S/43º 40’ 21 ’’ W  92 Natural  78 Natural 

 

 

5.1.3 Parâmetros físico-químicos 

 

Para a variável pH constatou-se diferença significativa (p<0.05) nos dois períodos 

analisados, e também entre os períodos chuvoso e seco. 

No período chuvoso o ponto1 foi o que apresentou o pH (7.28) maior  (p<0.05), 

diferindo-se estatisticamente dos demais pontos, e o ponto 3 foi o que apresentou o 

menor (p<0.05) valor de pH (4.57) (Tabela 4). 

Para o período seco, os pontos 2 e 6 apresentaram os maiores (p<0.05) valores de 

pH, diferindo-se estatisticamente dos demais pontos. Os demais pontos apresentaram 

valores de pH semelhantes estatisticamente. 

Quando os valores de pH comparados entre o período chuvoso e seco houve 

diferença (p<0.05), sendo que apenas os pontos 5 e 6 os valores de pH foram 

semelhantes estatisticamente, porém, as médias foram estatisticamente semelhantes. 

 

 



 

43 
 

Tabela 4. Valores de pH de diferentes amostras de água do Ribeirão, localizado no 

município de Datas, MG nos períodos chuvosos e secos em 2019. 

Valores médio de pH em diferentes épocas 

 

Locais de coleta 

 

Localização Geográfica 

 Período 

Chuvoso 

 Período 

Seco 

      

P1 18º 25’34’’ S/43º38’38’’ W  7.28aA  5.77bB 

P2 18º26’ 35’’ S/43º 39’24’’ W  5.81cB  6.26aA 

P3 18º26’34’’ S/43º39’48’’W  4.57eB  5.75bA 

P4 18º 26’55’’ S/43º 39’ 49’’ W  5.15dB  5.76bA 

P5 18º 27’ 14’’S/43º 39’ 51’’ W  5.72cA  5.88bA 

P6 18º 28’ 24’’ S/43º 40’ 21’’ W  6.59bA  6.60aA 

Média   5.85A  6.00A 

CV (%) 3.88     

Médias seguidas pela mesma letra minúscula nas colunas e maiúscula nas linhas não diferem entre si pelo 

teste “Scott-Knott”, em nível de 5% de probabilidade para cada local. 

 

Para a variável temperatura, foi observada significância (p<0.05) entre os períodos 

e para a interação locais de coleta x períodos.  

Quanto ao período chuvoso o ponto 5 apresentou o maior (p<0.05) valor de 

temperatura (26,44 °C), diferindo-se estatisticamente dos demais locais de coleta, e o 

ponto 2 e 3 apresentaram os menores valores (22,07 e 22,29 °C) (Tabela 5).  

Quanto ao período seco o ponto 3 apresentou o maior valor de temperatura 

(24,5 °C) sendo superior (p<0.05) estatisticamente dos demais pontos.  

Quando analisado os períodos, apenas o ponto 2 apresentou valores de 

temperatura semelhante estatisticamente.  
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Tabela 5. Valores de temperatura de diferentes amostras de água do Ribeirão, localizado 

no município de Datas, MG nos períodos chuvosos e secos em 2019. 

Valores médio de temperatura (°C) em diferentes épocas 

 

Locais de coleta 

 

Localização Geográfica 

 Período 

Chuvoso 

 Período 

Seco 

      

P1 18º 25’34’’ S/43º38’38’’ W  22.87cB  23.53bA 

P2 18º26’ 35’’ S/43º 39’24’’ W  22.07dA  22.5cA 

P3 18º26’34’’ S/43º39’48’’W  22.29dB  24.5aA 

P4 18º 26’55’’ S/43º 39’ 49’’ W  23.78cA  22.43cB 

P5 18º 27’ 14’’S/43º 39’ 51’’ W  26.44aA  20.2dB 

P6 18º 28’ 24’’ S/43º 40’ 21 ’’ W  25.10bA  18.43eB 

Média   23.70A  21.93B 

CV (%) 1.56     

Médias seguidas pela mesma letra minúscula nas colunas e maiúscula nas linhas não diferem entre si pelo 

teste “Scott-Knott”, em nível de 5% de probabilidade para cada local. 

 

Foi observada interação significativa (p<0.05) para a variável de oxigênio 

dissolvido (locais de coleta x período climático).  Para o período chuvoso o ponto 1 

apresentou o maior (p<0.05) valor de OD (15.35) diferindo estatisticamente dos demais 

pontos. Para o período seco os pontos, 1, 2,3,5 e 6 apresentaram valores semelhantes 

estatisticamente, diferindo-se do ponto 4 que apresentou o menor (p<0.05) valor de OD 

(Tabela 6). 

Quando se compara os períodos chuvoso e seco apenas o ponto 3 os valores de 

OD foram semelhantes estatisticamente.  
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Tabela 6. Valores de oxigênio dissolvido (OD) de diferentes amostras de água do 

Ribeirão, localizado no município de Datas, MG nos períodos chuvosos e secos em 

2019. 

Valores médio de OD (mg/l) em diferentes épocas 

 

Locais de coleta 

 

Localização Geográfica 

 Período 

Chuvoso 

 Período 

Seco 

      

P1 18º 25’34’’ S/43º38’38’’ W  15.35aA  7.77aB 

P2 18º26’ 35’’ S/43º 39’24’’ W  6.03bB  7.70aA 

P3 18º26’34’’ S/43º39’48’’W  6.41bA  7.26aA 

P4 18º 26’55’’ S/43º 39’ 49’’ W  5.19bA  2.95bB 

P5 18º 27’ 14’’S/43º 39’ 51’’ W  3.79bB  5.98aA 

P6 18º 28’ 24’’ S/43º 40’ 21 ’’ W  5.03bB  7.3aA 

Média   6.97A  6.49A 

CV (%) 14.41     

Médias seguidas pela mesma letra minúscula nas colunas e maiúscula nas linhas não diferem entre si pelo 

teste “Scott-Knott”, em nível de 5% de probabilidade para cada local. 

 

5.1.4 Coliformes totais e termotolerantes  

 

Os valores do número mais provável (NMP) de coliformes totais e 

termotolerantes encontrados nas amostras analisadas estão representados na (Tabela 7) 

para o período chuvoso.  

Os pontos 1 e 2 do Ribeirão de Datas foram os locais menos (p<0.05) 

contaminados por coliformes, pontos situados anteriormente à região central da cidade. 

Os pontos 3, 4 e 6 demonstraram valores superiores (p<0.05) a 1.000 NMP100 mL-1 de 

coliformes termotolerantes, o que enquadraria a água quanto à sua balneabilidade 

imprópria. 

Na estação climática seca, nos pontos 1, 2 não apresentaram coliformes totais, 

termotolerantes e E. coli. No ponto 4 houve maior (p<0.05) contaminação por este 
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ponto receber efluente diretamente da ETE. 
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Tabela 7. Contagem de coliformes totais, termotolerantes, presença/ausência de E.coli, 

balneabilidade no período chuvoso e seco. 

 
Período chuvoso  Período de seca 

Locais Coliformes 

totais MNP 

100mL-1 

Coliformes 

termotolerantes 

MNP 100mL-1 

Presença 

de E. coli 

CONAMA 

nº 274 

(Balneab) 

 Coliformes 

totais MNP 

100mL-1 

Coliformes 

termotolerantes 

MNP 100mL-1 

Presença 

de E. coli 

CONAMA 

nº 274 

(Balneab) 

P1 9 0 Não Própria**  0 0 Não Própria* 

P2 150 23 Sim Própria**  0 0 Não Própria* 

P3 >1100 15 Não Própria**  11 0 Não Própria* 

P4 >1100 >1100 Sim Imprópria  >1100 23 Sim Imprópria 

P5 93 460 Sim Imprópria  14 9 Sim Própria* 

P6 >1100 93 Sim Própria**  43 9 Não Própria* 

**Própria- Muito boa.       

Para a classificação de “Própria” de acordo com a resolução CONAMA 274 de 2.000, 

As águas poderão ser subdivididas em: Excelente, Muito boa e Satisfatória. 

* Própria- Excelente. 

Para a classificação de “Própria” de acordo com a resolução CONAMA 274 de 2.000, 

As águas poderão ser subdivididas em: Excelente, Muito boa e Satisfatória. 
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5.1.5 Macroinvertebrados Bentônicos 
 

Foram identificados todos os espécimes de macroinvertebrados das três 

subamostras de cada ponto de coleta. Deste material analisado encontramos um total de 

24 táxons (Tabela 8). Tanto na coleta do período da chuva quanto no período da seca, os 

táxons mais encontrados foram Chironomidae, Hirudinida, Baetidae, Simulidae, 

Hydropsychidae, Leptophlebiidae, Hydroptilidae e Psephenidae (Figura 11). 

 

 

  

            Figura 11. A) Hirudinida (Annelida). B) Baetidae (Ephemeroptera). C) 
Chironomidae (Diptera). D) Hydropsychidae (Trichoptera). E) Libellulidae (Odonata). 
F) Polichaeta (Annelida). G) Psephenidae (Coleoptera). H) Simulidae (Diptera). 
Barra:0,05mm/0.5cm. Fonte: Autor. 
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Tabela 8. Táxons de macroinvertebrados encontrados no período chuvoso e no período 

seco. 

 
 P1  P2  P3  P4   P5 P6          Total 
 Se Ch  Se Ch  Se Ch  Se Ch  Se Ch Se Ch   

Chironomidae 9 86  31 50  5    2 1  128 6  76 10 69 3  521 

Hirudinida 0 0  0 0  0 0  0 39  2 15  0 1  57 

Baetidae 5 0  0 1  0 0  0 0  0 0  18 3  27 

Simulidae 2 0  2 0  2 0  0 0  0 1  18 1  26 

Hydropsychidae 0 0  1 0  0 0  0 0  0 1  16 0  18 

Leptophlebiidae 0 0  0 2  1 0  0 0  0 0  7 0  10 

Hydroptilidae 0 0  0 0  0 3  0 0  0 0  5 0  8 

Psephenidae 0 0  0 1  0 4  0 0  0 0  0 3  8 

Libellulidae 0 1  0 0  0 0  0 0  1 0  1 0  3 

Naucoridae 0 0  0 0  0 0  0 0  0 1  0 1  2 

Oligochaeta 0 0  0 1  0 1  0 0  0 0  0 0  2 

Veliidae 0 0  2 0  0 0  0 0  0 0  0 0  2 
Corixidae 0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  1 0  1 

Collembola 0 0  0 0  0 0  0 0  0 1  0 0  1 

Elmidae 0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 1  1 

Gomphidae 0 1  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  1 

Hydracarina 0 0  0 0  0 0  0 1  0 0  0 0  1 

Helotrephidae 0 1  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  1 

Psychodidae 0 0  0 0  0 0  0 1  0 0  0 0  1 
Staphilinidae 0 0  0 1  0 0  0 0  0 0  0 0  1 

Nematoda 0 0  1 0  0 0  0 0  0 0  0 0  1 
Planorbidae 0 0  0 0  0 0  0 0  1 0  0 0  1 

Tipulidae 0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  1 0  1 
Ceratopogonidae 0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  1 0  1 

Legenda: Pontos de Coleta (P1 a P6). Período Seco (Se). Período Chuvoso (Ch). 
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De acordo com a classificação pelo índice BMWP (Anexo F), os resultados 

classificam o Ribeirão nos pontos P1, P2, P3 como muito poluídos, tanto no período de 

chuva, quanto no período de seca. O P4 fortemente poluído, o P6 como poluído em 

ambos os períodos. Os índices de ASPT não mostraram diferenças nos resultados, 

classificando todos os pontos como de provável poluição severa tanto no período de 

chuva quanto no período de seca (Tabela 9 e 10). 
 

Tabela 9. Resultado dos índices de BMWP avaliados para os seis pontos amostrados do 

Ribeirão de Datas, período chuvoso. 

Pontos BMWP Qualidade Cor ASPT Qualidade 

P1 18 Muito poluída  0,202 Provável poluição severa 

P2 32 Muito poluída  0,571 Provável poluição severa 

P3 26 Muito poluída  2,888 Provável poluição severa 

P4 16 Fortemente poluída  0,340 Provável poluição severa 

P5 30 Muito poluída  1,071 Provável poluição severa 

P6 51  Poluída  3,4 Provável poluição severa 

 

 

Tabela 10. Resultado dos índices de BMWP avaliados para os seis pontos amostrados 

do Ribeirão de Datas, período de seca. 

Pontos BMWP Qualidade Cor ASPT Qualidade 

P1 18 Muito poluída  1,125 Provável poluição severa 

P2 18 Muito poluída  0,486 Provável poluição severa 

P3 19 Muito poluída  0,345 Provável poluição severa 

P4 6 Fortemente poluída  0,046 Provável poluição severa 

P5 16 Fortemente poluída  0,195 Provável poluição severa 

P6 56 Poluída  0,408 Provável poluição severa 

 

 

5.1.6 Peixes 
 

A presença e a ausência de peixes em cada ponto amostral revelam muito do seu 

estado biológico e de contaminação. Nas duas coletas houve pontos onde os peixes não 

foram observados ou não conseguiram ser capturados na coleta. 

Durante o período de chuvas o ponto 3 e durante o período de seca o ponto 5, não 
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foi observada a presença de peixes. 

Em cada ponto foi coletadas quantidade de peixes de: Período da chuva P1 (n=5), 

P2 (n=6), P3 (n=0), P4 (n=1), P5 (n=5) e P6 (n=5). Período da seca P1 (n=6), P2 (n=6), 

P3 (n=6), P4 (n=6), P5 (n=0), P6 (n=6). O tamanho dos peixes eutanasiados variou entre 

4,5 e 6,0 cm de comprimento (Figura 12). 

 

 

Figura 12. Astyanax fasciatus. Fonte: Autor. 

 

5.1.7 Histologia 
 
 

As brânquias do peixe Astyanax fasciatus (Lambari) são constituídas por quatro 

arcos branquiais em cada lado da faringe. De cada arco branquial estendem-se duas 

fileiras de filamentos branquiais ou filamentos primários. Cada arco possui uma base 

cartilaginosa que serve como sustentação. Esta base é ligada a músculos abdutores e 

adutores que promovem o movimento das brânquias (Figura 13). 

Cada filamento secundário é constituído por células pavimentosas apoiadas na 

membrana basal que revestem as células pilares. As células pilares possuem 

prolongamentos ou flanges que, em contatos com os prolongamentos das células pilares 

adjacentes, formam espaços (lacunas) por onde circula o sangue. 

                       

Figura 13. Arco branquial Astyanax fasciatus in situ (* à esquerda). Arco branquial ex 

situ. Fonte: Autor. 

*
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As análises histopatológicas realizadas nas brânquias dos peixes Astyanax 

fasciatus amostrados indicaram a presença de alterações morfológicas nestes tecidos em 

alguns pontos de coleta. As lesões observadas foram fusão de filamentos primários 

(fusão total e parcial), fusão de filamentos secundários (lamelas), alteração na estrutura 

dos filamentos, alterações no epitélio dos filamentos primários e secundários nos pontos 

2, 4 e 5 do período chuvoso, inclusive com formação de aneurismas em filamentos de 

brânquias de peixes do P4.  No período da seca os pontos 2, 3 e 4 apresentaram fusão de 

filamentos primários (fusão total e parcial), alteração na estrutura dos filamentos, 

alterações no epitélio dos filamentos secundários (Figura 14). Tais estruturas estão 

evidenciadas comparativamente (Figura 14a). 

 

Figura 14a. Fotomicrografias de brânquias A. fasciatus, Período de Chuva, HE, barra= 
50 µm. Ponto 1 = 1C: 1 – Epitélio filamento (primário); 2 - Epitélio lamela (filamento 
secundário); 3 - Células pilares; 4 – Lacuna - lúmen capilar branquial com hemácia; 5 – 
Lacuna - lúmen de capilar branquial sem hemácia. Ponto 4 = 4C: 1 – Epitélio filamento 
(primário); 2 - epitélio lamela (filamento secundário); 3 – Aneurismas (fusão de 
capilares branquiais). Fonte: Autor. 
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Figura 14. Fotomicrografias de Brânquias de Astyanax fasciatus - Coloração 

Hematoxilina e Eosina, Barra=250µm. Comparação das brânquias no período chuvoso 

(C) e no período da seca (S).  
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Nos pontos P1 E P6, brânquias normais para os dois períodos. P2 e P5, Brânquias 

apresentando fusionamento parcial dos filamentos. Ponto 4 Brânquias apresentando 

fusão total dos filamentos para o período chuvoso. P2 e P3, Brânquias apresentando 

fusionamento parcial dos filamentos. No ponto P4 fusão total para o período da seca. 
Fonte: Autor. 

 
 

5.1.8 Imunohistoquímica 

 

No procedimento da imunohistoquímica foi observada uma grande quantidade de 

expressão (cor em marrom) em todos os pontos sendo maior no P4 em ambos os 

períodos. No período da chuva todos os pontos tiveram expressão do VEGF e foram 

mais observadas que no período da seca. Houve pontos em que foi verificada a ausência 

ou dificuldade de captura de peixes, no caso do P3 período chuva, e do P5 no período de 

seca (Figura 15). 
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Figura 15. Fotomicrografias de Brânquias de Astyanax fasciatus – Imunohistoquímica 

anti-VEGF Barra=250µm.  Brânquias expressando o VEGF em cor marrom em 

diferentes intensidades entre os pontos e as coletas. Período chuvoso (C) e período da 

seca (S). Os quadros em branco indicam a ausência de peixe. Fonte: Autor. 
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5.1.9 Antibiograma 
 
         Nem todos os antibióticos testados apresentaram sensibilidade para as cepas 

testadas. Algumas colônias apresentaram resistência a antibióticos testados.  A 

Amoxicilina+Clavulanato 30 mg e o ciprofloxacino 05 mg foram os antibióticos que se 

mostraram mais eficaz (Tabela 11). Para a classificação foram feitos as medidas dos 

Halos em cada placa (Figura 16). 

 
Tabela 11. Antibiograma: Resultado do Halo de inibição. (R: Resistente, S: Sensível, I: 

Intermediário).  Período chuvoso 

Antibióticos Enterobacteriaceae 

P2 P3 P4 P5 P6 

Tetraciclina 30 mg S R R R R 

Amoxicilina+Clavulanato 30 mg S S S S S 

Ciprofloxacino 05 mg S S S S S 

Cefazolina 30 mg I I S R R 

 

Sensível: A classificação significa que uma dada infecção causada por tal 

microrganismo pode ser tratada eficientemente com a dose recomendada do agente 

antimicrobiano. 

 

Intermediária: Esta classificação inclui organismos com valores de CIM 

(Concentração Inibitória Mínima) semelhantes àqueles atingidos por antibacterianos no 

sangue e tecidos e cuja avaliação da resposta venha a ser inferior a isolados "sensíveis".  

 

Resistente: Tal microrganismo não é inibido pelas concentrações usuais do antibiótico 

testado. Principais Fatores de Erro na Técnica: Erro na transcrição de dados. 
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Figura 16. A-Disco de antibiograma colocado após semeadura da água coletada no 

Ribeirão. B: Halo de inibição onde não houve crescimento de bactéria. Período Chuvas. 

Fonte: Autor. 

 

6. DISCUSSÃO 

 
6.1 Condições Ecológicas dos Pontos de Amostragens 
 

Os resultados encontrados na aplicação do Protocolo de Avaliação Rápida das 

Condições Ecológicas de Trechos demonstraram que o Ribeirão de Datas sofre um 

declínio de qualidade ambiental no seu percurso. Apresentando pontos P1 e P6 como 

“Natural”, P2, P3 e P5 como “Alterado”e o P4 como Impactado no período chuvoso. 

Os pontos P1 e P6 apresentaram pontuações de 77 e 92 pontos, respectivamente, e 

de acordo com Callisto (2002) indicando uma classificação “natural”, já que não 

recebem descarga direta de esgoto e por não estarem localizadas em perímetro urbano, 

além de ter margens conservadas. 

Os pontos P2, P3 e P5 apresentaram pontuação 60, 51 e 45 respectivamente, e 

segundo a COPASA (2020), nesse trecho o Ribeirão já está totalmente em perímetro 

urbano e não recebe a descarga direta de efluentes, além disso, por muitos anos recebeu, 

mas desde o ano de 2014 o esgoto começou a ser canalizado e levado para a ETE. 

No P4 o Ribeirão recebeu nota 28, e neste trecho se classificou como Impactado, 

onde se localiza a ETE. Todo o esgoto recebido pela estação é descartado diretamente 

no Ribeirão sem nenhum tratamento prévio. Devido este fato, neste ponto o ribeirão 

recebe menor pontuação no parâmetro “Alterações Antrópicas”. Podendo ser justificado 

pelo fato do esgoto doméstico ser o principal responsável pela contaminação do 

ribeirão, pela introdução de substâncias que provocam alterações prejudiciais ao 

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

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

A B 
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metais pesados (DUARTE et al., 2007), e que desta forma ocorre a eutrofização em 

água interiores (TRINDADE; MENDONÇA, 2014). 

No período da seca, houve mudança na pontuação, mas observamos que os pontos 

1 e 6 permaneceram naturais, com pontuação 78 e 78, respectivamente. Os pontos 2 

(57) e 5 (53) permaneceram com classificação alterada. No ponto 3, nesta estação 

climática recebeu nota 40, provavelmente pela mudança do percurso do Ribeirão. Na 

tentativa da procura por diamantes, canais com a água foram construídos e, areia do 

fundo do Ribeirão foi retirada, além disso, com a ajuda de uma peneira fina foi separado 

o material grosso do fino para a busca de pedras preciosas. O ponto 4, onde se localiza a 

ETE, continua impactado e com aspecto repugnante. Nos ponto 4 e 5 durante a coleta, 

em contato com moradores foi verificado que a pesca é realizada para o consumo 

humano, o que é motivo de grande preocupação. 

 A literatura sugere que a qualidade ambiental pode diminuir ao longo dos trechos 

avaliados, principalmente, quando inseridos em áreas urbanas no decorrer do seu 

percurso (CALLISTO et al., 2002; RODRIGUES et al., 2008; VARGAS; FERREIRA 

JÚNIOR, 2012). Mas, uma característica que deve ser destacada como positiva na 

estrutura física do Ribeirão de Datas é a presença de uma cachoeira com corredeira no 

ponto 6, que oxigena suas águas além de quebrar floculações de matéria orgânica 

(ANDRADE, 2010). 

Diversos impactos podem ser observados no Rio de Datas, oriundos do processo 

de ocupação urbana ocorrido de forma acelerada Segundo a resolução CONAMA nº. 

001/86 art. 1º pode-se definir: (...) impacto ambiental como sendo qualquer alteração 

das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer 

forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que direta ou 

indiretamente, afetam: I – a saúde, a segurança e o bem-estar da população; II – as 

atividades sociais e econômicas; III – a biota; IV – as condições estéticas e sanitárias do 

meio ambiente; V – a qualidade dos recursos ambientais. 

Além disso, as áreas onde deveriam estar ocupadas pelas matas ciliares estão 

dando lugar a depósitos de resíduos sólidos provenientes da urbanização, interferindo 

assim de forma direta no regime do ciclo hidrológico o que comprometerá o equilíbrio 

do microclima da região (SILVA et al., 2016). De acordo com Tucci (2003), ociclo 

hidrológico sofre fortes alterações nas áreas urbanas devido, principalmente, à alteração 

da superfície e a canalização do escoamento, aumento de poluição devido à 

contaminação do ar, das superfícies urbanas e do material sólido disposto pela 
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população. Esse processo apresenta grave impacto nos países em desenvolvimento, 

onde a urbanização e as obras de drenagem são realizadas de forma totalmente 

insustentável, abandonada pelos países desenvolvidos já há trinta anos. 

A poluição, tanto das águas superficiais como das subterrâneas (lençóis freáticos), 

é, portanto, um grave problema verificado nos cursos d’água que permeiam as grandes 

cidades. As principais fontes de poluição das águas em meio urbano são o lançamento 

de esgoto sanitário e industrial sem tratamento; a contribuição das galerias de águas 

pluviais que carregam toda a sujeira acumulada para os cursos d’água; a água de 

escoamento superficial, que além de poluir também causa assoreamento pelo depósito 

de sedimentos; o lançamento direto de resíduos sólidos – lixo doméstico e objetos 

descartados; e o lançamento de agrotóxicos e outros produtos químicos; provocando a 

redução drástica, ou até mesmo a extinção, da flora e da fauna que dependem das águas 

para subsistência (HOLZ, 2012). Segundo Spirn (1995), atualmente, a poluição por 

metais pesados, produtos químicos, pesticidas, herbicidas, etc, representa a maior 

ameaça proveniente da água à saúde, desde as epidemias das doenças infecciosas dos 

séculos XVIII e XIX, com o agravante de serem de mais difícil controle. 

 

 
6.1.1 Parâmetros físico-químicos da água 
 
 

Na estação climática úmida, o pH nos pontos P1 e P6 estavam próximos à 

neutralidade e seus valores se apresentaram de acordo com Resolução do CONAMA nº 

357 de 2005, foram classificados com 3, e esse parâmetro (pH) pode variar de 6 e 9. 

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

dissolvido (OD) em ambas as estações. Mas nos pontos 4 e 5, onde o esgoto é 

descarregado diretamente no Ribeirão o oxigênio foi ainda mais baixo., Nos pontos  P2 

e P3 o Ribeirão estava passando por um período de transformação, devido a canalização 

do esgoto. No P3 na estação climática úmida, o efluente cai diretamente no Ribeirão 

pois a caixa de captação de esgoto transborda por não comportar a quantidade de água. 

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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A sobrevivência dos peixes, por exemplo, requer concentrações mínimas de OD 

entre a 10% e 60% de saturação, dependendo da espécie e outras características do 

sistema aquático (FIORRUCI; BENEDETTI FILHO, 2005). Segundo os autores, a 

presença de OD em águas residuárias (águas servidas) industriais ricas em material 

orgânico é desejável por prevenir a formação de substâncias com odores desagradáveis 

que comprometem os diversos usos da água como, por exemplo, fonte de água potável 

ou meio de recreação. 

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 manteve valores semelhantes nos períodos chuvoso e seco, 

onde recebem descarga direta de efluentes no caso do P3 e P4 para os dois períodos de 

coleta. Oxidações de matéria orgânica e lavagens de recipientes com produtos ácidos 

oriundas de esgoto doméstico são causas do pH mais baixos (AZZOLINI, 2002). 

Os bicarbonatos e os carbonatos são os agentes responsáveis pelo tamponamento 

do pH da água, ou seja, eles previnem grandes variações no pH da água, tanto para mais 

como para menos. A faixa ideal de pH da água para os peixes vai de 6,5 a 9,0. 

(FIORUCCI. BENEDETTI FILHO, 2005). Abaixo ou acima desses valores, há estresse 

e retardo no crescimento animal. Quando o pH da água está abaixo de 4,0 ou acima de 

11,0, há risco de morte iminente dos animais (BOYD, 2000). 

O ponto 3 possui um córrego que vem de uma barragem, e acima da mesma, 

várias plantações de morango, portanto não se sabe ao certo se há contaminação 

inorgânica, já que não foram realizadas análises para metais pesados. 

A variação de temperatura entre os pontos foi pequena, no P5 (Coleta Chuva) e no 

ponto 3 (Coleta Seca) a temperatura foi um pouco maior. 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 

influência dos fatores citados acima. A temperatura exerce influência nas atividades 

biológicas de um rio e nas espécies aquáticas que vivem nele, pois cada um tem uma 

faixa preferida de temperatura para se desenvolverem (SILVA et al., 2008). 

A variação da temperatura da água no local está associada às estações do ano, que 
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na região, oscilando entre primavera, outono, verão e inverno. A estratificação térmica 

em alguns período pode ser evidente, tendo as temperaturas médias da água diminuído 

nas maiores profundidades (FEIDEN et al. 2015), que provavelmente estão associadas à 

dinâmica interna do reservatório, destacando o efeito da turbulência, induzido pelo 

vento superficial e pela diferença de densidade da água (ESTEVES, 1998). 

 
6.1.2 Coliformes Totais e Termotolerantes 
 

Os parâmetros de coliformes termotolerantes e totais são de extrema importância 

para determinação da potabilidade da água, pois ambos são indicadores de 

contaminação da água por fezes (SOUZA et. al., 1983). 

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). 

No Brasil, a avaliação da qualidade das águas de rios, lagoas e mares para 

atividades que envolvam o contato primário com as águas, deve atender aos padrões 

estabelecidos pela Resolução CONAMA 274, de 29 de novembro de 2000. A Resolução 

estabelece as condições de balneabilidade das águas doces bem como as categorias, 

através da quantificação dos coliformes totais e termotolerantes destacando-se a 

Escherichia coli. A Escherichia coli é uma bactéria pertencente à família 

Enterobacteriaceae, está presente no intestino de humanos e animais, podem contaminar 

as águas superficiais e impactar na saúde humana. A E. coli pode causar infecções 

intestinais e diarréias (SOUZA et al., 2016). 

Para análise microbiológica dos trechos na estação climática chuvosa, os pontos 

P1, P2, P3 e P6 foram considerados 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 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 aumento na concentração de Coliformes termotolerantes 

no período chuvoso também pode estar associado à grande quantidade de resíduos 

sólidos na margem e no corpo do rio, onde há o aumento da quantidade de matéria 
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orgânica e consequentemente a carga microbiana (CANTANHÊDE et al., 2014). 

No período seco os pontos 1, 2, 3, 5 e 6 foram considerados “Excelentes” devido 

as amostras terem no máximo 250 coliformes fecais (termotolerantes) ou 200 

Escherichia coli ou 50 enterococos por 100 mililitros (RESOLUÇÂO CONAMA nº 274 

de 2.000). 

Depois de ter feito algumas análises, o Ribeirão de Datas enquadra-se na classe 3, 

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 conhecimento da classificação 

fornece possibilidade de um controle e monitoramento constante por disponibilizar 

parâmetros de comparação (BRASIL, 2005). 

Rios interferem diretamente na saúde humana principalmente se sua contaminação 

é fecal, ou seja, indicam se uma água foi contaminada por fezes e, apresenta uma 

potencialidade para transmitir doenças (VASCONCELLOS; RIBEIRO, 2006). 

De acordo com d´Aguila et al. (2000), os principais agentes biológicos 

descobertos nas águas contaminadas são as bactérias patogênicas, os vírus e os 

parasitas. As bactérias patogênicas encontradas na água e/ou alimentos constituem uma 

das principais fontes de morbidade em nosso meio. São as responsáveis pelos 

numerosos casos de enterites, diarréias infantis e doenças epidêmicas (como a febre 

tifóide), com resultados frequentemente letais. Os vírus mais comumente encontrados 

nas águas contaminadas por dejetos humanos, entre outros, são os da poliomielite e da 

hepatite infecciosa. Dentre os parasitas que podem ser ingeridos através da água 

destaca-se a Entamoeba histolytica, causadora da amebíase e suas complicações, 

inclusive para o lado hepático. É encontrada, sobretudo em países quentes e em locais 

onde existem más condições sanitárias. 

 
6.1.3 Macroinvertebrados Bentônicos 
 

Nos dois períodos de coleta foram encontrados vários macroinvertebrados, dentre 

eles os mais encontrados foram os da família Chironomidade. Chironomidae é uma 

família de dípteros, bastante comum e muito abundante na maioria dos ambientes 

lóticos e lênticos (SANSEVERINO, 2009). Algumas espécies podem apresentar 

hemoglobina, o que auxilia na sobrevivência em águas com baixo teor de oxigênio. Em 
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larvas do gênero Chironomus, somente aquelas formas que vivem nos sedimentos 

eutróficos têm cor vermelha mais intensa, a hemoglobina é capaz de concentrar 

oxigênio do ambiente, capacitando a larva a sobreviver durante condições 

desfavoráveis. (HAMADA, 2014). A presença e grande abundância e dominância sobre 

outros táxons por espécimes dessa família nos pontos P1, P2, P3, P4, P5 e no P6, 

indicam que tais locais, além da pouca diversidade, se configuram como ambientes 

típicos de área poluída. As larvas de Chironomidae possuem grande capacidade 

adaptativa, pois colonizam todos os tipos de substratos (TRIVINHO-STRIXINO; 

STRIXINO, 1995).O segundo táxon em maior abundância foi Hirudinida (Annelida), 

encontrado nos pontos P4, P5 e P6. Estes invertebrados são encontrados 

abundantemente em riachos poluídos com recebimento de efluentes e que tenha 

correnteza oxigenando bem a água (MUGNAI, 2010). 

Baetidae encontrado nos pontos P1, P2 e P6 é encontrado em ambientes lênticos e 

lóticos, maioria é raspadora ou coletora apanhadora, habitam substratos como caules e 

raízes de plantas, algas filamentosas, musgos (HAMADA, 2014). Simulidae 

encontrados nos pontos P1, P2, P3, P5 e P6 são típicos de ambientes lóticos de águas 

claras e com baixo grau de contaminação (MAIA et al., 2014). Os indivíduos da família 

Hydroptilidae, encontrados no P2, P5 e P6, são conhecidos por construirem abrigos que 

podem ser tubulares e constituídos de grãos de areia ou outros materiais. São 

encontrados em ambientes lóticos de baixas e médias ordens, sendo sensíveis às 

interferências ambientais, e considerados bons indicadores da qualidade da água 

(ANGELI, 2014). Hydropsychidae encontrado no P2, P5 e P6 presentes em folhas da 

vegetação marginal, em rios e lagos com correnteza. Leptophlebiidae encontrado nos 

pontos P2, P3 e P6 segunda maior família de Ephemeroptera, vivem 

predominantemente em ambientes lóticos, sobre galhos, ramos ou pedras em áreas de 

forte correnteza, ou semienterradas em locais de correnteza mais fraca (HAMADA, 

2014). Psephenidae foi encontrado nos pontos P2, P3 e P6 são geralmente de ambientes 

lóticos diferentes tipos de substratos e lênticos na superfície ou sobre a vegetação 

(MORETTI, 2004). Libellulidae encontrada nos pontos P1, P5 e P6 em sua maioria 

vivem enterrados em areia, folhiço, lodo, raízes no barranco e no leito (HAMADA, 

2014; MOTA, 2011). Nos pontos P2 e P3 foram encontrados Oligochaeta presentes em 

ambientes lóticos e lênticos. Já no ponto P5 e P6, foi encontrada a família Naucoridae, 

algumas espécies são adaptadas a fortes correntezas e usam uma estrutura chamada 

plastrão que auxilia na sua respiração. Pode também ser encontrada em substrato que 



 

64 
 

tenha folhas de macrófita aquática flutuante/folhiço (HAMADA, 2014). 

Os macroinvertebrados são considerados bons indicadores da poluição em 

ambientes lóticos e bem usados na formulação de índices bióticos (SILVEIRA, 2004).  

O índice BMWP-ASPT, mostrou-se pouco sensível nos P1 e P6 nos períodos 

chuvosos e de seca, classificando como muito poluída, o que não condiz com o 

resultado de outras avaliações. Nos pontos P2, P3 em ambos os períodos o índice 

BMWP-ASPT foram iguais (Muito poluída). No P4 foram classificados como 

fortemente poluída em ambos os períodos, mantendo o padrão dos resultados para este 

ponto em relação aos outros testes aplicados. 

Os ambientes de água doce podem ser monitorados por parâmetros físicos, 

químicos e biológicos. Os parâmetros biológicos integram informações por períodos 

mais longos e representam melhor as respostas dos habitats aquáticos (NAVAS-

PEREIRA; HENRIQUE, 1996), tornando os índices de monitoramento biótico 

excelentes ferramentas para o gerenciamento sustentável dos recursos hídricos 

(COUCEIRO et al., 2012). Revisões de literatura de avaliações de água corrente com 

base em indicadores biológicos identificam pelo menos 100 índices desenvolvidos nos 

últimos dez anos, dos quais cerca de 60% são baseados em macroinvertebrados 

(CZERNIAWSKA-KUSZA, 2005), mais do que em qualquer outro grupo de 

organismos de água doce (VOSHELL, 2002). Apesar de uma ampla gama de 

adaptações, certos taxons de macroinvertebrados podem servir como indicadores das 

condições ambientais (ODUM, 1963). Vários grupos de insetos aquáticos estão entre os 

organismos que são amplamente utilizados para monitorar os ecossistemas aquáticos 

(MOULTON, 1998). Entretanto, o primeiro passo para se usar esses organismos como 

uma ferramenta de monitoramento ambiental é a identificação taxonômica correta 

(HAMADA; FERREIRA-KEPPLER, 2012). 

  
6.1.4 Peixe como Bioindicador 
 

No Ribeirão foram encontrados somente peixes da espécie Astyanax fasciatus em 

todos os pontos. Onde havia maior taxa de OD havia maior quantidade de peixes. Fato 

que pode ser explicado pela necessidade de oxigênio para sobrevivência dos peixes, 

tendo em vista que algumas espécies requerem concentrações mínimas de Oxigênio 

Dissolvido entre a 10% a 60% de saturação (UCKER et al., 2014). 

Araújo (1998) e Menniet et. al. (1996) classificam a espécie Astyanax fasciatus 

como tolerante a degradação ambiental, sendo esta uma característica necessária em 
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uma espécie bioindicadora.  Trabalhos como o de Schulz & Martins-Junior (2001) 

recomendam o uso do Astyanax fasciatus em estudos de monitoramento biológico. 

Características como essas podem justificar sua presença em todos os pontos, 

associando-se as coletas, mesmo nos pontos  mais poluídos. 

Mas esta espécie apesar de tolerar 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). Neste estudo, a presença de 

alterações morfológicas nestes tecidos ocorreu em alguns pontos. As lesões observadas 

foram fusão de filamentos primários (fusão total e parcial), fusão de filamentos 

secundários (lamelas), alteração na estrutura dos filamentos, alterações no epitélio dos 

filamentos primários e secundários nos pontos 2, 4 e 5 do período chuvoso, inclusive 

com formação de aneurismas em filamentos de brânquias de peixes do P4.  No período 

da seca os pontos 2, 3 e 4 apresentaram fusão de filamentos primários (fusão total e 

parcial), alteração na estrutura dos filamentos, alterações no epitélio dos filamentos 

secundários. 

Apesar do peixe ser um excelente bioindicador se faz necessário o constante 

monitoramento no Ribeirão já que as pessoas os consomem. Consumo frequente de 

alimentos contendo metais pesados, por exemplo, tem sido identificado como um fator 

de risco para a saúde humana (MILHOMEM et al., 2016). 
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6.1.5 Histologia 
 

A fusão dos filamentos branquiais primários e secundários causadas pela 

proliferação celular encontrada nos peixes analisados neste trabalho, pode ser um 

mecanismo de defesa utilizado pelo organismo para diminuir o acesso dos poluentes às 

brânquias. As alterações do epitélio branquial parecem ser uma resposta generalizada à 

maioria dos poluentes que podem comprometer a função do órgão (NOGUEIRA et al., 

2008). 

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

P6  em ambos os períodos (dentre os pontos que apresentaram presença de peixe), 

assim, podemos considerar que a ampliação da área filamentar foi necessária para 

manter o nível de oxigênio tecidual e celular, visto que seu epitélio respiratório está 

aumentado, culminando na fusão dos filamentos encontradas nos animais coletados no 

P4 (REIS et al., 2009).  

O levantamento do epitélio lamelar e a proliferação do epitélio filamentar e lamelar 
resulta em fusão parcial ou total das lamelas. O aneurisma resulta do colapso do sistema 
de células pilares, prejudicando a integridade vascular com acumulação de grande 
quantidade de sangue, empurrando o epitélio lamelar para fora o que pode causar a 
ruptura do epitélio e consequentemente hemorragias (CANTANHÊDE et al., 2014). 

Os parâmetros físico-químicos também foram apontados por contribuir com as 

alterações morfológicas principalmente se recebe efluente, sendo a poluição a principal 

causa de aparecimento de alterações morfológicas. (PEREIRA, 2014), como observado 

neste estudo. 

                  

6.1.6 Antibiograma 

 

O alto índice de resistência a antibióticos pode estar envolvido com o uso 

exacerbado de antibióticos. Neste estudo, a tetraciclina e a cefazolina se mostraram 

resistentes. A bactéria apresenta um genoma dinâmico que pode ser transferida por 

diversos mecanismos entre microrganismos de uma mesma população ou diferentes 

populações (MOTA, et al., 2005). 

O uso abusivo de antibióticos tem sido a grande causa de muitas doenças serem 

difíceis de ser tratadas (DANDOLINI et al., 2012). Os médicos tem um papel 

importante para que os antibióticos sejam usados corretamente. E com essa preocupação 

é que vários países adotaram uma nova forma de diminuir prescrições de antibióticos 

que não condizem com o tipo de infecção (PILTCHER et al., 2018). 
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Os antibióticos são usados como promotores de crescimento na produção de gado, 

na produção avícola e são intensivamente usados como aditivos de alimento de peixe na 

aquicultura e criação de porcos (LOKE et al., 2000; RABOLE; SPLIID, 2000; 

INGERSLEV et al. 2001), sendo assim, podem contaminar o solo, águas de subsolo e 

superficiais.  

 

 

6.1.7 Imunohistoquímica (VEGF) 
 

Houve diferença qualitativa na expressão do VEGF entre as duas estações 

estudadas, sendo que, no período chuvoso a expressão foi maior do que no período de 

seca. No período da seca, e de acordo com os nossos resultados, os rios apresentam 

melhores condições bióticas que no período de chuva, provavelmente pelo carreamento 

de matéria orgânica e resíduos urbanos ser maior neste período (CANTANHÊDE et al., 

2014). Entre os pontos, o ponto 4 apresentou a maior intensidade de VEGF nas duas 

estações, tal fato se relaciona com a baixa saturação de oxigênio deste ponto, oriunda do 

grande recebimento de material orgânica oriundo da ETE, sem tratamento adequado 

(PAULA, 2011). A expressão imunohistoquímica do VEGF relaciona-se com a 

dificuldade de obtenção de oxigênio nas trocas gasosas branquiais em situações de 

baixo OD (RINALDI et al., 2005) . A expressão por imunohistoquímica do VEGF 

relaciona-se também com alterações na morfologia branquial, oriundas de lesões nos 

epitélios e células da brânquia (CORREIA et al., 2017), como podemos observar na 

variação desta expressão entre os períodos de seca e chuva no ponto 2, onde 

encontramos além do espessamento do epitélio lamelar, o grande aumento da expressão 

do VEGF na estação da chuva em relação à seca. O VEGF apresenta-se como um fator 

molecular que busca manter o aporte sanguíneo branquial para assim sustentar a 

demanda de oxigênio de todos os tecidos do peixe (BAPTISTA, 2011). Poucos trabalhos 

atualmente relacionam a homeostase nas trocas gasosas de peixes ao estudo do VEGF 

nas brânquias de peixes de rios contaminados. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Através deste estudo podemos considerar que: 
 

1. O protocolo de Avaliação Rápida de trechos se mostrou uma ferramenta 

adequada para avaliar a paisagem e condições ecológicas de cada ponto 

estudado, e ela piora ao longo do trecho urbano. Apesar do município de Datas 

possuir parte do esgoto recolhido, no Ponto 4 observamos o despejo direto desse 

esgoto sem tratamento que é o maior responsável pela poluição em suas águas.  

A retirada do esgoto do rio melhoraria as condições sanitárias do Ribeirão. 

2. As variações físico-químicas da água nos pontos estudados refletem seu grau de 

contaminação e determinam a capacidade ecológica e carga microbiana de cada 

trecho. O antibiograma se mostrou importante para o uso correto de medicações 

evitando prescrições de antibióticos que apresentem resistência ás bactérias 

presentes no Ribeirão de Datas. 

3. Os macroinvertebrados apresentaram-se variavelmente, relacionando a 

diversidade da comunidade encontrada em cada ponto com a qualidade 

ambiental do local de coleta. 

4. A macrofauna bentônica do Ribeirão de Datas não possui uma diversidade tal 

que a garanta como livre de poluição desde seu ponto mais limpo até o mais 

poluído. Tal fato pode se relaciona com os parâmetros utilizados que pode não 

se ajustar completamente aos rios do Cerrado da região. 

5. A variação da presença de peixes entre os pontos relacionou-se a qualidade 

ambiental de cada ponto, sendo que em pontos onde não foram encontrados, as 

características da água eram piores que onde foram encontrados. Os peixes 

apresentaram pouca diversidade sendo o Astyanax fasciatus a espécie mais 

presente. Sua morfologia branquial demostrou bem as condições sanitárias e 

ecológicas de cada ponto. 

6. As variações da expressão imunohistoquímica do VEGF observadas indicam 

que os peixes coletados estão sofrendo hipóxia tecidual e celular nas brânquias 

estudadas e esta variação está relacionada a qualidade ambiental da água e leito 

do rio, sendo que no período das chuvas tal estresse aumenta em todos os pontos 

estudados em comparação com a seca. 
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CONCLUSÃO 

A elaboração de um Protocolo de Avaliação Rápida é viável para avaliar 

ecologicamente uma localidade pelas suas condições de poluição, visto que o uso das 

variações físico-químicas da água e o encontro e identificação de comunidades 

biológicas auxiliam nesse processo de classificação ambiental. Além disso, o uso de 

ferramentas modernas, como a imunohistoquímica nos indicam que o Ribeirão de Datas 

se encontra em estágio avançado de poluição afetando fisiologicamente as condições da 

fauna do rio. É necessário que o governo municipal aumente os esforços no sentido de 

melhorar as condições de preservação dos recursos naturais, buscando medidas capazes 

de reverter o processo de degradação ambiental já bastante acentuado. 

  



 

70 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALVES DE OLIVEIRA, R. C. Monitoramento de fatores físicoquímicos de represas 

utilizadas para criação de Colossoma macropomum no Município de Carlinda, Mato 

Grosso. 2001. Tese Ciências Agrárias. Universidade do Estado de Mato Grosso, Alta 

Floresta, Mato Grosso. 

ANDRADE, L. N. Autodepuração dos Corpos d’água. Revista da Biologia, v. 5, 2010. 

ANGELI, K. B.; MASSARIOL. F. C.; SALLES, F. F. Levantamento de Ephemeroptera, 

Plecoptera e Trichoptera para as Unidades de Conservação do Espírito Santo. III 
Simpósio sobre a Biodiversidade da Mata Atlântica, p. 149-158, 2014. 

ANTUNES, F.Z. Caracterização Climática do Estudo de Minas Gerais: Climatologia 

Agrícola. Iforme Agropecuário, v.12, p. 9-13, 1986. 

APHA. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 21th ed. 

Washinton, DC – EUA: Ed. American Public Health Association, 2005. 

ARIAS, A. R. L.; BUSS, D. F.; ALBUQUERQUE, C., INÁCIO, A. F.; FREIRE, M. M.; 

EGLER, M.; MUGNAI, R.; BAPTISTA, D. F. Utilização de bioindicadores na 

avaliação de impacto e no monitoramento da contaminação de rios e córregos por 

agrotóxicos. Ciência & Saúde Coletiva, v. 12, n. 1, p. 61 – 72, 2007. 

ARMITAGE, PD.; MOSS, D.; WRIGHT, JF.; FURSE, MT..The performance of a new 

biological water quality score system based on macroinvertebrates over a wide range 

of unpolluted running-water sites. Water Research, v. 17, n. 3, p. 333-347, 1983.. 

AUSTIN, B. The effects of pollution on fish health. JAppl Microbiol.1998 

AZZOLINI, J. C. Contribuição da Poluição Física, Química e Bioquímica nas 
Águas do Rio do Peixe Pelo Afluente Rio do Tigre. Dissertação (Mestrado 

Engenharia de Produção) Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 

2002. 

BALDISSEROTO, B. Fisiologia de peixes aplicada à piscicultura/ Bernardo 
Baldisseroto. 2° Ed. Santa Maria: UFSM, 352p. 2009. 

BALLOCH, D.; DAVIS, C. E.;JONES, F. H. Biological assessment of water quality in 

three British rivers, the North Esk (Scotland), the Ivel (England) and the Tass 

(Wales). Water Pollution Control, v. 75, p. 92-100, 1976. 

BARBOUR, M. T.; GERRITSEN, J.; SNYDER, B. D.; STRIBLING, J. B. Rapid 

bioassessment protocols for use in streams and wadeable rivers: periphyton, benthic 

macroinvertebrates and fish. EPA 841-B-99-002. Washington 2nd ed., DC.: U.S. 

Environmental Protection Agency. Office of Water, 1999.    



 

71 
 

BAPTISTA, R. B.. O efeito da hipóxia sobre o metabolismo e a expressão dos genes 

HIF-1α e VEGF do ciclídeo amazônico Astronotus ocellatus (Agassiz, 1831). 
Dissertação de Mestrado, INPA. 2011. Acessado em: 

<https://bdtd.inpa.gov.br/bitstream/tede/2104/5/Disserta%C3%A7%C3%A3o_
Ramon%20Barros%20Baptista.pdf >em 16/01/2020. 

BARRETO, T. de R. Alterações morfofuncionais e metabólicas no teleósteo de água 

doce matrinxã, Brycon cephalus (GÜNTHER, 1869) exposto ao organofosforado 
metil paration (Folisuper 600 BR®). 2007. 105 f. Dissertação (Mestrado em 

Ciências Fisiológicas) – Universidade Federal de São Carlos, São Paulo, 2007. 

BOYD, C. E. Water quality: an introduction. Norwell: Kluwer Academic Publishers, 

2000. 

FIORUCCI, A. R.; BENEDETTI FILHO, E. A importância do oxigênio dissolvido em 

ecossistemas aquáticos. Química e Sociedade, n.22, p.10-16, 2005.  

BRASIL. Agência Nacional de Águas. Atlas esgotos: despoluição de bacias 

hidrográficas / Agência Nacional de Águas, Secretaria Nacional de Saneamento 
Ambiental. Brasília: ANA, 1. Esgotos. 2. Saneamento. I. Título. . p 88, 2017. 

BRASIL. Resolução CONAMA 357, de 17 de março de 2005. Ministério do Meio 

Ambiente. 

BRASIL, Resolução n° 274, de 29 de novembro de 2000. Dispõe sobre qualidade das 

águas de balneabilidade e altera o disposto na Resolução n°20, de 18 de junho de 

1986. 

BUZELLI, G. M.; CUNHA-SANTINO, M. B. Análise e diagnóstico da qualidade da 

água e estado trófico do reservatório de Barra Bonita (SP). Ambi-Agua, Taubaté, v. 

8, n. 1, p. 186-205, 2013.  

CABALLOS, B. S. O.; DINIZ, C. R. Técnicas de microbiologia sanitária e ambiental. 

EDUEB – Campina Grande, PB, 324 p., 2017. ISBN 978-85-7879-285-5 

CALLISTO, M; MORETTI, M.; GOULART, M. Marcoinvertebrados Bentônicos como 

Ferramenta para Avaliar a Saúde de Riachos. UFMG, ICB, Biologia Geral, Lab. 

Limnologia/Ecologia de Bentos. Belo Horizonte: RBRH-Revista Brasileira de 
Recursos Hídricos, v.6n, p.71-82, 2001. 

CALLISTO, M., FERREIRA, W.; MORENO, P., GOULART, M. D. C., PETRUCIO, 

M. Aplicação de um protocolo de avaliação rápida da diversidade de habitats em 

atividades de ensino e pesquisa (MG-RJ). Acta Limnologica Brasiliensia. v.13: 91-

98. 2002. 



 

72 
 

CALLISTO, M.; GONÇALVES, Jr.; J. F.; MORENO, P. Invertebrados aquáticos como 

bioindicadores. Navegando o Rio das Velhas das Minas aos Gerais. Belo 

Horizonte: UFMG, v. 1, p. 1-12, 2004. 

CANTANHÊDE, S.M.; MEDEIROS, A.M.; FERREIRA, F.S.; FERREIRA, J.R.C.; 

ALVES, L.M.C.; CUTRIM, M.V.J.; SANTOS, D.M.S. Uso de biomarcador 

histopatológico em brânquias de Centropomus undecimalis (Bloch, 1972) na 

avaliação da qualidade da água do Parque Ecológico Laguna da Jansen, São Luís – 

MA. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec., v.66, n.2, p.593-601, 2014. 

CARDOSO, C. M. Expressão histoimunológica de proteínas de reparo e 

comportamento de juvenis Trachinotuscarolinus (Linnaeus, 1766) (Perciformes, 
Carangidae) durante aumento gradual da temperatura. 2013. 95f. Dissertação 

(Mestrado)- Instituto Oceanógrafo da Universidade de são Paulo. São Paulo. 2013. 

CASTRO, S. V.; LOBO, C. H.; FIGUEIRED, J. R.; RODRIGUES, A. P. R. Proteínas de 

choque térmico Hsp 70: Estrutura e atuação em resposta ao estresse celular. Acta 

Veterinaria Brasilica, v. 7, n. 4, p. 261 – 271, 2013. 

CETESB. Significado Ambiental e Sanitário das Variáveis de Qualidade das águas 
e dos Sedimentos e Metodologias Analíticas de Amostragem. Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo. São Paulo, p. 44. 2009. 

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS. A bacia 
hidrográfica do Rio das Velhas. 2014. Disponível em: <http://cbhvelhas.org.br/a-

bacia-hidrografica-do-rio-das-velhas/>. Acesso em: 17 de Junho de 2019. 

COPASA, Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG.  Contrato de 
Programa de Convênio COPASA e Município de Datas MG, 2013.  Disponível 

em <http://www.arsae.mg.gov.br/images/documentos/datas.pdf >. Acessado em: 

20/01/2020. 

CORREIA, J. E.; CHRISTOFOLETTI, C. A.; MARCATO, A.; MARINHO, J. F. U. 

Histopathological analysis of tilapia gills (Oreochromis niloticus Linnaeus, 1758) 

exposed to sugarcane vinasse. Ecotoxicology and Environmental Safety, v. 135, p. 

319-326. 2017.  Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/178367>. 

COUCEIRO, S. R. M.; HAMADA, N.; FORSBERG, B. R.; PIMENTEL, T. P.; LUZ, S. 

L. B. A macroinvertebrate multimetric index to evaluate the biological condition of 



 

73 
 

streams in the Central Amazon region of Brazil. Ecological Indicators, v. 18, p. 

118–125, 2012. 

CUNHA, C. L. N; FERREIRA, A. P. Modelagem matemática para avaliação dos efeitos 

de despejos orgânicos nas condições sanitárias de águas ambientais. Cad. Saúde 
Pública, Rio de Janeiro, v. 22, n.8, p. 1715-1725, 2006.  

CUNHA, C. L. N.; FERREIRA, A. P.; LOPES, A. G. S.; Implicações do saneamento na 

saúde pública observadas na região da Leopoldina, Rio de Janeiro. Revista Baiana 

Saúde Pública, v. 31, n. 2, p. 225-239, 2007. 

CZERNIAWSKA-KUSZA, I. Comparing modified biological monitoring working 

party score system and several biological indices based on macroinvertebrates for 

water-quality assessment. Limnologica, v. 35, n. 3, p. 169–176, 2005. 

DANDOLINI, B. W; BATISTA, L.B.; LÚCIA HELENA FERNANDES DE SOUZA, L. 

H. F.; GALATO, D.; PIOVEZAN, A.P. Uso Racional de Antibióticos: uma 

experiência para educação em saúde com escolares. Ciência & Saúde Coletiva, v. 

17, n. 5, 1323-1331, 2012. 

DILER, D.; ÇINAR, K. A Histochemical Study of Glycoconjugates in the Gills of the 

Sea Bass (Dicentrarchus labrax L. 1758) Journal of Science, v.22, n. 4, p.257-261, 

2009. 

DILLENBURG, A. K. A importância do monitoramento ambiental na avaliação da 

qualidade de um rio-estudo de caso-Mercedes, PR. Revista Urutágua- Revista 

Acadêmica Multidisciplinar, Maringá, v. 12, p. 1 – 10, 2007. 

DOMINGUES, V. O.; TAVARES, G. D.; STUKER, F.; MICHELOT, T. M.; REETZ, 

L.G.B.; BERTERTONCHELIi, C. M.; HORNER, R. Contagem de Bactérias 

Heterotróficas na Água para Consumo Humano: Comparação entre Duas 

Metodologias. Saúde, Santa Maria, vol 33, n 1: p 15-19, 2007. 

DUARTE, P. S.C.; BARATELLA, R.; PAIVA, A. S. as Doenças De Veiculação 
Hídrica: Um risco Evidente. VIII Encontro de Pesquisa e Educação, Universidade 

Federal de Uberaba, 2007. 

ESTEVES, F. D. A. Fundamentos de Limnologia. Interciência, Rio de Janeiro, n. 2ª, 

1998. 

FEIDEN, I.F.; OLIVEIRA, J. D. S.; DIEMER, O.; FEIDEN, A. Qualidade da água, 

capacidade de suporte e melhor período para criação de peixes em tanques-rede no 

reservatório de Salto Caxias. Engenharia Sanitária e Ambiental, v. 20, n. 4, p. 589-

594, 2015. 



 

74 
 

FERREIRA, D. F.. Sisvar: a Guide for its Bootstrap procedures in multiple 

comparisons. Ciênc. agrotec. [online]., v.38, n.2 [citado  2015-10-17], p. 109-112, 

2014. Disponível em: ISSN 1413-7054. < http://dx.doi.org/10.1590/S1413-

70542014000200001. > 

FIRMINO, P. F.; MALAFAIA, G,; RODRIGUES, A. S. L. Diagnóstico da integridade 

ambiental de trechos de rios localizados no município de Ipameri, sudeste do estado 

de Goiás, através de um protocolo de avaliação rápida. Brazilian Journal of aquatic 

Science and Technology, v. 15, n. 2, p. 1 -12, 2011. 

FLECK, L.; QUEIROZ, C. B.; EYNG, E.; SCHUTZ, F. Análise Físico-Química da 

Qualidade da Água do Rio Alegria Localizado no Município de Medianeira-PR. 

Revista Eletrônica Científica Inovação e Tecnologia Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná Câmpus Medianeira. Volume 01 - Número 05 – 2012. ISSN 

2175-1846. 

FREITAS, C. E; SOUZA, F.K.S. O Uso de Peixes como Bioindicador Ambiental em 

Áreas de Várzea da Bacia Amazônica. Revista Agrogeoambiental. Manaus-

Amazonas. 009. 

FROEHLICH, C.G. (org.). 2007. Guia on-line: Identificação de larvas de Insetos 

Aquáticos do Estado de São Paulo. Disponível em: < 

http://sites.ffclrp.usp.br/aguadoce/guiaonline >. 

FUZINATTO, C. F. Avaliação da qualidade da água de rios localizados na ilha de 

Santa Catarina utilizando parâmetros toxicológicos e o índice de qualidade de 
água. Florianópolis: Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental; 

Universidade Federal de Santa Catarina. 2009. 

GORE, J. A.; SHIELDS, F. D. Can large rivers be restored. Bioscience. v. 45: 142-152, 

1995.   

GOULART, M.D; CALLISTO, M. Bioindicadores de qualidade de água como 

ferramenta em estudos de impacto ambiental. Revista FAPAM, 2003. 

GUERCIO, M. J.; ULBRICHT, V.  R. Indicadores De Balneabilidade: A Situação 

Brasileira E As Recomendações Da World Health Organization, 2013. 

HAMADA, N.; NESSIMIAN, J. L.; Querino, R. B. Insetos Aquáticos na Amazônia 

Brasileira: Taxonomia, Biologia e Ecologia. Manaus: Editora do INPA. ISBN 978-

85-211-0123-9. Cap. 26. 2014. 

HAMADA, N.; FERREIRA-KEPPLER, R. L. Guia ilustrado de insetos aquáticos e 



 

75 
 

semiaquáticos da Reserva Florestal Ducke, Editora da Universidade Federal do 

Amazonas, Manaus, Brazil, 2012. 

HOFMANN, G. E.; TODGHAM, A. E. Living in the now: Physiological mechanisms to 

tolerate a rapidly changing environment. Annu. Rev. Physiol. v.72, p. 127-145, 2010.  

HOLZ, I. H. Urbanização e impactos sobre áreas de preservação permanente: o 

caso do rio Jucu – ES. Dissertação (Mestrado), Programa de Pós-Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo do Centro de Artes da Universidade Federal do Espírito 

Santo. 210 p., 2012. 

INGERSLEV, F.; TORÄNG, L.; LOKE, M. L.; HALLING-SORENSEN, B.; 

NYHOLM, N.; Chemosphere, v. 44, p. 865, 2001. 

INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ (IAP), Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos, 2002. Instituto Nacional de Meteorologia 
(INMET) Disponível em:  

<http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=home/page&page=rede_estacoes_conv

_graf.>  . 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA-IBGE. Território e 
Ambiente. 2004. Mapa de biomas brasileiros. Rio de Janeiro: IBGE, 2004. Escala 

1:5.000.000. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA-IBGE. Território e 

Ambiente. 2010. Disponível em :< 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/datas/panorama>. Acesso em: 17de Junho de 

2019. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA-IBGE. Território e 

Ambiente. 2018. Disponível em :< 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/datas/panorama>. Acesso em: 17de Junho de 

2019. 

INMET - INSTITUTO METEOROLÓGICO BRASILEIRO. BDMEP - Banco de 

Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa. Disponível em 

<http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=bdmep/bdmep> Acesso em: 20 de 

Março de  

2019. 

JUNQUEIRA, V.M. & CAMPOS, S.C.M. Adaptation of the "BMWP" method for water 

quality evaluation to Rio das Velhas watershed (Minas Gerais, Brazil). Acta Limnol. 
Bras., v.10, p.125135, 1998.  



 

76 
 

KARR, J.R.; CHU, E.W. Restoring Life in Running Waters: Better Biological 

Monitoring. Island Press, Washington DC. 1999. 

KRUPEK, R. A. Análise comparativa entre duas bacias hidrográficas utilizando um 

protocolo de avaliação rápida de avaliação rápida da diversidade de habitats. 

Ambiência, v. 6, n. 1, p. 147-158, 2010. 

LABORCLIN Produtos para Laboratórios Ltda. Manual para Antibiograma difusão 
em disco Kirby & Bauer. Trabalho elaborado pela equipe do Setor Técnico da 

Laborclin destinado à orientação para execução do antibiograma pela técnica de 

difusão em disco de Kirby & Bauer-2011. 

LEE, J.; BAE, S.; JEONG, J.; KIM, S.; KIM, K. Hypoxia-inducible factor (HIF-1)α: its 

protein stability and biological functions. Exp. Mol. Med., v. 36 (1), p. 1-12, 2004. 

LEIRA, M. H.; CUNHA, L. T.; BRAZ, M. S.; MELO, C. C. V. M.; BOTELHO, H. A.; 

REGHIM, L. S. Qualidade da água e seu uso em pisciculturas. Pubvet, v. 11, n. 1, p. 

11 -17, 2017. 

LINS, R.D.A.U. et al.  Efeitos bioestimulantes do laser de baixa potência no processo 

de reparo. An Bras Dermatol. V. 85, n. 6, p. 849- 55, 2010. 

LOBO, E. A.; VOOS, J. G.; ABREU JÚNIOR, E. F. Utilização de um protocolo de 

avaliação rápida de impacto ambiental em sistemas lóticos do Sul d Brasil. Caderno 
de pesquisa, v, 23, n. 1, p. 18-33, 2011. 

LOKE, M. L.; INGERSLEV, F.; HALLING-SORENSEN, B.; TJORNELUND, 

J.; Chemosphere, v.  40, p. 759, 2000. 

LORIER, G.; TOURINHO, C.; KALIL, R. A. K. Coronary angiogenesis as an 

endogenous response to myocardial ischemia in adults.Clinical Update, v. 97, n. 6, 

p. 1-9, 2019. 

MACHADO, M. R., FANTA, E., Effects of the organophos phorous methyl parathion 

on the branchial epithelium of a freshwater fish Metynnisroosevelti. Brazilian 
Archives of Biology and Technology, v. 46, n. 3, p. 361-372, 2003.   

MAIA, A.; DIREITO, I. C. N.; FIGUERÓ, R. Controle Biológico de Simulídeos 

(diptera: simuliidae): Panorama e Perspectivas. CADERNOS UniFOA. Edição 25.  

Agosto de 2014. 

MANDAVILLE, S.M. Benthic macroinvertebrates in freshwaters – Taxa tolerance 

values, metrics and protocols. Soil & Conservation Society of Metro Halifax, Nova 

Scotia. 48p. 2002. 



 

77 
 

MARQUEZI, M.C.; GALLO C.R.; Dias C.T.S. Comparação entre Métodos para a 

Análise de Coliformes Totais e E. coli em Amostras de Água. Rev Inst Adolfo Lutz, 

v. 69, n.3, p. 291-296.2010. 

MASTELLA, A. D. F.; NISHIJIMA, T. Educação Ambiental E Recursos Hídricos: Um 

Olhar Sobre Santa Maria – RS. Revista Eletrônica em Gestão, Educação e 

Tecnologia Ambiental, Cascavel, v.2, n.2, p. 142 – 151, mar. 2011. 

MILHOMEM FILHO, E. O.; OLIVEIRA, C. S. B.; SILVEIRA, L. C. L.; CRUZ, T. M.; 

SOUXA, G. S.; COSTA JÚNIOR, J. M. F. C.; PINHEIRO, M. C. N. A ingestão de 

pescado e as concentrações de mercúrio em famílias de pescadores de Imperatriz 

(MA). Revista Brasileira de Epidemiologia, v. 19, n. 1, p. 14-25, 2016. 

MINATTI-FERREIRA, D. D. BEAUMORD, A. C. Avaliação rápida de integridade 

ambiental das sub-bacias do rio Itajaí-Mirim no Município de Brusque, SC. Health 
and Environmental Journal, v. 4, p. 21-27, 2004. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria nº 518, de 25 de março de 2004. Normas e 
padrão da potabilidade da água destinada ao consumo humano. Brasília (DF); 

2004. 

MORAES, D. S. L.; JORDÃO, B. Q. Degradação de Recursos Hídricos e seus Efeitos 

sobre a Saúde Humana. Revista Saúde Pública. p. 370-374. 2002. 

MORAES, M. S.; MOREIRA, D. A. S.; SANTOS, J. T. L. A.; OLIVEIRA, A. P.; 

SALGADO, R. L. Avaliação microbiológica de fontes de água de escolas públicas e 

privadas da cidade de Santa Rita (PB). Engenharia Sanitária Ambiental, v. 23, n. 3, 

p. 432-435, 2018. 

MORETTI, M. S. Atlas de Identificação Rápida dos Principais Grupos de 

Macroinvertebrados Bentônicos. Atlas Macroinvertebrados Bentônicos – Lab. 

Ecologia de Bentos ICB/UFMG. Mestrando Programa de Pós Graduação em 

Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre ICB/UFMG. Belo Horizonte, 

maio de 2004. 

MOTA, A. S. Estudo da Fauna de Collembola (Arthropoda: Hexapoda) Associada a 
ninhos de tartarugas Marinhas, na Grande João Pessoa-PB. Trabalho de 

Conclusão de Curso-Universidae Estadual da Paraíba, Departamento de Ciências 

Biológicas, 2011. 

MOULTON, T. P. Saúde e integridade do ecossistema e o papel dos insetos 

aquáticos. Ecologia de insetos aquáticos. Séries Oecologia Brasiliensis, J. L. 

Nessimian and A. L. Carvalho, Eds., v. 5, p. 281–298, PPGE-UFRJ, 1998. 



 

78 
 

MOURA, A.C.; ASSUMPÇÃO, R.A.B., BISCHOFF, J. Monitoramento Físico-Químico 

e Microbiológico da Água do Rio Cascavel Durante o Período de 2003 a 2006. Arq. 
Inst. Biol., São Paulo, v.76, n.1, p.17-22, jan./mar., 2009. 

MUGNAI, R.; NESSIMIAN, J.L.; BAPTISTA, D. F. Manual de Identificação de 

Macroinvertebrados Aquáticos. 1 ed. Rio de Janeiro: Technical Books, p. 167-174, 

2010. 

NAVAS-PEREIRA, D.; HENRIQUE, R. M. Aplicação de índices biológicos numéricos 

na avaliação da qualidade ambiental. Revista Brasileira de Biologia, v. 56, p. 441–

450, 1996. 

NCCLS. Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests; 
Approved Standard—Eighth Edition. NCCLS document M2-A8 (ISBN 1-56238-

485-6). NCCLS, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-

1898 USA, 2003. 

NICACIO, G.; JUEN, L. Chironomids as Indicators in Freshwater Ecosystems: an 

Assessment of the Literature.  The Royal Entomological Society, Insect 

Conservation and Diversity. 2015 

NICOSIA, R. What is the role of vascular endothelial growth factor-related molecules 

in tumor angiogenesis? Am J Pathol, v.153, p.11-16, 1998. 

NOGUEIRA, F. F.; COSTA, I. A.; PEREIRA, U. A. Análise de Parâmetros Físico-

Químicos da Água e do Uso e Ocupação do Solo na Sub-bacia do Córrego da 
Água Branca no Município de Nerópolis – Goiás. Trabalho de Conclusão de Curso 

em Engenharia Ambiental e Sanitária pela Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 

2015. 

ODUM, E. P. Ecology—Modern Biology Series, Holt, Rinehart and Winston, Austin, 

Tex, USA, 1963. 

OLIVEIRA-FILHO, A. T.; RATTER, J. A. Vegetation physiognomies and wood flora 
of the bioma Cerrado. In: OLIVEIRA, P. S.; MARQUIS, R. J. (Eds.). The Cerrados 

of Brazil: ecology and natural history of a neotropical Savanna. New York: Columbia 

University Press,. p. 91-120, 2002. 

OLIVEIRA, N. C.; CAMPOS, V. P.; MEDEIROS, Y. D. P. Avaliação e identificação de 

parâmetros importantes para a qualidade de corpos d'água no semiárido baiano. 

Estudo de caso: bacia hidrográfica do rio Salitre.Química Nova, v. 33, n. 5, 1061 – 

1071, 2010. 



 

79 
 

PANDEY, P. K.; KASS, P. H.; SOUPIR, M. L.; BISWAS, R.; SINGH, V. Contamination 

of water resources by pathogenic bactéria. AMB Express, v. 4, n. 51, p. 1 – 16, 

2014. 

PADOVESI-FONSECA, C. et al. Caracterização da degradação na faixa de proteção 

legal do rio do Meio, em Florianópolis, Santa Catarina. Congresso Ibero-

Americano e do Caribe sobre Restauração Ecológica, Sociedade Brasileira de 
Recuperação de Áreas Degradadas, Curitiba, PR, 2009. 

PAULA, S. M. Qualidade da água do Rio Dourados-MS – parâmetros físico-

químicos, microbiológicos e higiênico sanitários. Mestrado em Ciência e 

Tecnologia Ambiental. Universidade de Federal da Grande Dourados Faculdade de 

Ciências exatas e tecnologia, Dourados-MS, 2011. 

PEREIRA, D. P.; SANTOS, D.M.S.; CARVALHO-NETA, A.V.; CRUZ, C.F.; 

CARVALHO NETA, R.N.F. Alterações morfológicas em brânquias de Oreochromis 

niloticus (Pisces, Cichlidae) como biomarcadores de poluição aquática na Laguna da 

Jansen, São Luís, MA (Brasil). Biosci. J., v. 30, p. 1213–1221, 2014 

PILTCHER, O.B.; KOSUGI, E.M. SAKANO, E.; MION, O.; TESTA, J.R.; ROMANO, 

F.R.;. How to avoid the inappropriate use of antibiotics in upper respiratory tract 

infections? A position statement from an expert panel. Braz J Otorhinolaryngol. v. 

84, p.265-279, 2018. 

PORTO, M. F. A.; PORTO, R. L. Gestão de bacias hidrográficas. Estudos Avançados, 

v. 22, n. 63, p. 43 – 60, 2008. 

PRADO, T.; MIAGOSTOVICH, M. P. Virologia ambiental e saneamento no Brasil: 

uma revisão narrativa. Cadernos de Saúde Publica, v. 30, n. 7, p. 1367-1378, 2014. 

RABOLLE, M.; SPLIID, N. H. Sorption and mobility of 

metronidazole olaquindox, oxytetracycline and tylosin in soil. 

Chemosphere, v. 40, p. 715, 2000.   

REIS, A. B.; SANT’ANA, D. M..; AZEVEDO, J. F.; MERLINI, L. S.; ARAÚJO, E. J. 

A. Alterações do epitélio branquial e das lamelas de tilápias (Oreochromisniloticus) 

causadas por mudanças do ambiente aquático em tanques de cultivo intensivo. 

Pesquisa Veterinária Brasileira 29: 303-311, 2009. 

RINALDI, LILIANA; BASSO, PATRIZIA; TETTAMANTI, GIANLUCA; 

GRIMALDI, ANNALISA; TEROVA, GENCIANA; SAROGLIA, MARCO; 

EGUILEOR, MAGDA. Oxygen availability causes morphological changes and a 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653599004427
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653599004427


 

80 
 

different VEGF/FlK-1/HIF-2 expression patterm in sea bass gills. Italian Journal of 

Zoology, v. 72, p. 103-111, 2005. 

RIZZO-BENATO, R. T.; GALLO, C. R. Comparação da eficiência dos 

caldos Escherichia coli e caldo verde brilhante lactose bile na enumeração de 

coliformes termotolerantes em leite e sorvete de massa. Revista Institudo Adolfo 

Lutz, v. 66, n. 1, p. 18-25, 2007. 

RODRIGUES, A.S.L.; CASTRO, P.T.A.; MALAFAIA, G. Utilização dos Protocolos de 

Avaliação Rápida de Rios como Instrumentos Complementares na Gestão de Bacias   

Hidrográficas Envolvendo Aspectos da Geomorfologia Fluvial: Uma Breve 

Discussão.  

Microbiologia Geral: Práticas de Laboratório/ Arnaldo Chaer Borges...[et. al].2.ed.rev.e 

ampl.-Viçosa:UFV. 2004. 68p. 

 

RODRIGUES, A. S. L.; CASTRO, P. T. A. Protocolos de Avaliação Rápida: 

Instrumentos Complementares no Monitoramento dos Recursos Hídricos. Revista 

Brasileira de Recursos Hídricos, Porto Alegre, v. 13, n. 1, p. 161-170, 2008.  

ROMERO, M. A. B.; BAPTISTA, G. M. M.; LIMA, E. A.; WERNECK, D. R.; 

VIANNA, E. O.; SALES, G. L. Mudanças climáticas e ilhas de calor urbanas. 
Brasília: Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 2019 – 1ª 

edição / Editora ETB. 151 p. 

SANSEVERINO, A. M.; OLIVEIRA, A. L. H.; NESSIMIAN, J. L.; MESSIAS. M. C.; 

SILVA, L. R. S.; SODRÉ, V.M.; RODRIGUES, J. J. L. Chironomidae (Insecta: 

Diptera) no Estado do Rio de Janeiro, Brasil: Situação Atual, Lista de Espécies e 

Novos Registros. Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, v.67, n.3-4, p.337-

348, jul./dez.2009 ISSN 0365-4508. 

SANTOS, L. B.; CORREIA, D. L. S.; SANTOS, J. C. Macroinvertebrados Bentônicos 

como Bioindicadores do Impacto Urbano. Journal of Environmental Analysis and 

Progress, v.1, n.1, p.34-42, 2016. 

SANTOS, F. C.V.;BORBA, W.F.  Avaliação das alterações de oxigênio dissolvido e 

temperatura no Arroio Esperança, Revista do Centro do Ciências Naturais e 

Exatas - UFSM, Santa Maria, Edição Especial Fevereiro, v. 14, n. 1, p. 2982 – 

2987, 2014. 



 

81 
 

SCHULZ, U.H.; MARTINS-JUNIOR. Astyanax fasciatus as bioindicator of water 

pollution of Rio dos Sinos, RS, Brazil. Brazilian Journal of Biology, v. 61,p. 615-

622, 2001. 

SILVA, R. F.; SANTOS, V. A.; GALDINO, S. M. G. Análise dos impactos ambientais 

da Urbanização sobre os recursos hídricos na sub-bacia do Córrego Vargem Grande 

em Montes Claros-MG. Caderno e Geografia, v. 26, n. 47, p. 966-979, 2016. 

SILVA, A.; NETA, C.; TARGINO, H.; GAVA, C. A.; MENDES, A.; SILVA, P. 

Determinação de bactérias heterotróficas e coliformes totais nos municípios de Sento 

Sé e Casa Nova –BA. 52° Congresso Brasileiro de Química. 2012. 

http://www.abq.org.br/cbq/2012/trabalhos/5/1607-14478.html 

SILVA, N.; JUNQUEIRA, V. C. A.; SILVEIRA, N.; TANIWAKI, M. H. SANTOS, R. F. 

S.; GOMES, R. A. R. Manual de métodos de análise microbiológica de alimentos. 

4 ed. São Paulo: Varela, 2010. 

SILVA, A. N. P..; ANGELIS, C. F.; MACHADO, L. A. T.; WAICHAMAN, A. V. 

Influência da Precipitação na Qualidade da água do Rio Purus. Acta Amazonica. 

vol. 38(4): p. 733 – 742. 2008. 

SILVEIRA, Mariana Pinheiro. Aplicação do biomonitoramento para avaliação da 

qualidade da água em rios / Mariana Pinheiro Silveira. -- Jaguariúna: Embrapa 
Meio Ambiente, 2004. 68p.-- (Embrapa Meio Ambiente. Documentos, 36). 

SIQUEIRA, L. P.; SHINOHARA, N. K. S.; LIMA, R. M. T.; PAIVA, J. E.; 

CARVALHO, I. T. Avaliação microbiológica da água de consumo empregada em 

unidades de alimentação. Ciência & Saúde Coletiva, v. 15, n. 1, p. 63-66, 2010. 

SOUZA, C. O.; MELO, T. R. B.; MENEZES, E. M.; CARVALHO, A. C. Escherichia 

coli Enteropatogênica: uma categoria diarreiogênica versátil. Ver. Pan-Amaz Saude 

2016; 7(2): p.79-91. 

SOUZA, L. C.; IARIA, S.T; PAIM, G.V.; LOPES, C. A. M. Bactérias Coliformes Totais 

e Coliformes de Origem Fecal em Águas usadas na Dessedentação de Animais. Rev. 

Saúde pública, São Paulo, v. 17. p.112-22, 1983. 

SPIRN, A. W. O Jardim de Granito: a natureza no desenho da cidade. Tradução de 

Paulo Renato Mesquita Pellegrino. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 

1995. 360p. 

http://www.abq.org.br/cbq/2012/trabalhos/5/1607-14478.html


 

82 
 

TRINDADE, P. B. C. B.; MENDONÇA, A. S. F. Eutrofização em reservatórios – 

Estudo de caso: reservatório de Rio Bonito (ES). Engenharia Sanitária e 
Ambiental, v. 19, n. 3, p. 275-282, 2014. 

TRIVINHO-STRIXINO, S. STRIXINO, G. 1995. Larvas de Chironomidae do Estado 

de São Paulo. Guia de identificação e diagnose dos gêneros. São Carlos: 

PPGERN/UFSCAR, 229p. IL., estampas. 

TUCCI, C. E. M. Drenagem Urbana.Ciência e Cultura, v. 55, n. 4, p. 36 – 37, 2003. 

UCKER, F. E.; UCKER, A. P. F. B. G; KEMERICH, P. D. C. K; HARAGUCHI, M. T.; 

SANTOS, F. C.V.; BORBA, W.F. Avaliação das alterações de oxigênio dissolvido e 

temperatura no Arroio Esperança, Revista do Centro do Ciências Naturais e Exatas - 

UFSM, Santa Maria, Edição Especial Fevereiro, v. 14, n. 1, p. 2982 – 2987, 2014. 

VARGAS J.; JÚNIOR. Aplicação de um Protocolo de Avaliação Rápida na 

Caracterização da Qualidade Ambiental de Duas Microbacias do Rio Guandu, 

Afonso Cláudio, ES. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, v. 17, p. 161-168, 

2012 . 

VASCONCELLOS, F.C. S; IGANCI, J.R.V; RIBEIRO, G.A. Qualidade Microbiológica 

da Água do Rio São Lourenço, São Lourenço do Sul, Rio Grande do Sul. Arq. Inst. 

Biol., São Paulo, v.73, n.2, p.177-181, abr./jun., 2006. 

VIGLIANO, F. A.; ALEMAN N.; QUIROGA M. I. & NIETO J. M. Ultrastructural 

Characterization of Gills in Juveniles of the Argentinian Silverside, Odontesthes 

bonariensis (Valenciennes, 1835) (Teleostei: Atheriniformes). Anat. Histol. 

Embryol. v. 35, p.76-83, 2006. 

VOSHELL, J. R. A Guide to Common Freshwater Invertebrates of North America, 

The McDonald and Woodward Publishing, Granville, NY, USA, 2002. 

WHO WORLD HEALTH ORGANIZATION. 2015. Progresso on Sanitation and 

drinking water 2015. Genebra: WHO Press, 2015. Disponível em: 

<https://washdata.org/data/household#!/>. Acesso em: 16 de Jul. 2019 

WILDER, M. A.; C. R.; CRAIG, W.A.; DUDLEY, M. N.; ELIOPOULOS, G. M.; 

HECHT, D. W.; HINDLER, J. F.; LOW, D. E.; SHEEHAN, D. J.; TENOVER, F. C.; 

TURNIDGE, J. D.; WEINSTEIN, M. P.; ZIMMER, B. L.; FERRAO, M. J. Normas 

de Desempenho para testes de sensibilidade antimicrobiana: 15º suplemento 
informativo. Vol. 25. Nº 1. USA, 2005. 



 

83 
 

XAVIER, A. L.; TEIXEIRA, D. diagnóstico das nascentes da sub-bacia hidrográfica do 

rio São João em itaúna, MG. In: VIII Congresso de Ecologia do Brasil, p. 1-2, 

2007, 

ZUMACH, R. Enquadramento de curso de água Rio Itajaí- Açu e seus principais 
afluentes em Blumenau. Florianópolis, Dissertação (Mestrado) - Universidade 

Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós Graduação em 

Engenharia Ambiental, 2003. 

  



 

84 
 

ANEXO A 

Protocolo de Avaliação Rápida da Diversidade de Habitats 

Protocolo de Avaliação Rápida da Diversidade de Habitats em trechos de bacias 

hidrográficas, modificado do protocolo da Agência de Proteção Ambiental de Ohio 

(EUA) (EPA, 1987). (Obs.: 4 pontos (situação natural), 2 e 0 pontos (situações leve ou 

severamente alteradas). 

 

Descrição do Ambiente  

Localização:  

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 (principal 

atividade) 

Vegetação 

natural 

Campo de  

pastagem/Agricultura/ 

Monocultura/ 

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, 

retilinização do curso 
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do rio) 

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 

 

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 não Rápidos ou Geralmente com 
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rápidos relativamente 

freqüentes; 

distância entre 

rápidos dividida 

pela largura do 

rio entre 5 e 7. 

freqüentes; 

distância entre 

rápidos dividida 

pela largura do 

rio entre 7 e 15. 

corredeiras 

ocasionais; habitats 

formados pelos 

contornos do fundo; 

distância entre 

rápidos dividida 

pela largura do rio 

entre 15 e 25. 

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 

desenvolvimento 

das margens; 

mais de 50% do 

fundo 

modificado; 

remansos 

ausentes devido à 

significativa 

deposição de 

sedimentos. 

17. Alterações no 

canal do rio 

Canalização 

(retificação) ou 

dragagem 

ausente ou 

mínima; rio 

com padrão 

Alguma 

canalização 

presente, 

normalmente 

próximo à 

construção de 

Alguma 

modificação 

presente nas duas 

margens; 40 a 80% 

do rio modificado. 

Margens 

modificadas; 

acima de 80% do 

rio modificado. 
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normal. pontes; evidência 

de modificações 

há mais de 20 

anos. 

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; 

deflorestamento 

muito acentuado. 

20. Estabilidade 

das margens 

Margens 

estáveis; 

evidência de 

erosão mínima 

ou ausente; 

pequeno 

potencial para 

problemas 

futuros. Menos 

de 5% da 

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. 
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margem 

afetada. 

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 leito. 

Macrófitas 

aquáticas ou 

algas 

filamentosas ou 

musgos 

distribuídas no 

rio, substrato 

com perifiton. 

Algas filamentosas 

ou macrófitas em 

poucas pedras ou 

alguns remansos, 

perifiton abundante 

e biofilme 

Ausência de 

vegetação 

aquática no leito 

do rio ou grandes 

bancos 

macrófitas (p.ex. 

aguapé). 
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ANEXO B 

 

Protocolo de Desidratação, Diafanização e Inclusão dos Tecidos  

Desidratação:  
Álcool 50º                                                                                                                

Pernoite         Álcool 60º                                                                                                                     

1h 

Álcool 70º                                                                                                                      1h 

Álcool 80º                                                                                                                      1h     

Álcool90º                                                                                                                       1h     

Álcool100º(I)                                                                                                                 1h       

Álcool100º(II)                                                                                                                1h     

Diafanização: 
 XiloI                                                                                                                              1h      

XilolII                                                                                                                             2h     

Inclusão:   
ParafinahistológicaI                                                                                                      

Pernoite ParafinahistológicaII                                                                                                       

1h     ParafinahistológicaIII                                                                                               

emblocagem  

  

  

*A troca entre a parafina I e II ocorre dentro da estufa. 
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ANEXO C 

 
 
Protocolo de coloração – Hematoxila/ Eosina 
 

- Filtrar hematoxilina e eosina 
Xilol I                                                                                                                 10 minutos 
Xilol II                                                                                                               10 minutos 
Álcool 100%                                                                                                       3 minutos    
Álcool 95%                                                                                                          3 minutos  
Álcool 70%                                                                                                         3 minutos  
H2O torneira                                                                                                       3 minutos  
Hematoxilina                                                                                                    10 segundos 
H2O corrente                                                                                                     10 minutos 
H2O destilada                                                                                                       3 banhos  
Eosina                                                                                                                5 segundos 
Álcool 95 %                                                                                                   Super rápido 
Álcool 100 I %                                                                                                2 trocas     
Álcool 100 II%                                                                                                    2 minutos  
Xilol I                                                                                                                   2 minutos  
Xilol montagem     
colagem das lamínulas 
 
 *Colagem das lamínulas com permount  

 *Deixar secar overnight 
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ANEXO D 
 

Protocolo da Silanização das Lâminas  
   

Oganosilano - 3' Aminopropyl - Triethoxysilane  
  

Preparação das lâminas com organosilnao (estocar a 2 - 8ºC) (Usar luvas)  

- Lavar as lâminas com detergente a 10% ( Extran MA 02 Neutro - Merck ) diluído em 

água destilada - 10 a 20 min 

 - Lavar em água corrente por 30 minutos 

 - Lavar em álcool a 95% 

 - Secar as lâminas uma a uma com pano limpo 

 - Colocar na solução com silano 

- 1º cuba - organosilano a 4% (para muitas lâminas) ou 2% (para poucas lâminas) em 

acetona pura PA - 1 minuto  

-Retirar o excesso 

 -2º cuba acetona pura 4 mergulhadas - escorrer e colocar em água corrente 1 minuto 

- 3º cuba - lavar em água destilada rapidamente  

- Secar em temperatura ambiente (de preferência) ou em estufa a 37ºC por 3 horas. 
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ANEXO E 
 

Protocolo da Imunohistoquímica  
Estufa 37ºC                                                                                                            

Overnight Xilol I                                                                                                                          

15 minutos  

Xilol II                                                                                                              15 minutos 

Álcool 100% I                                                                                                  15 minutos 

Álcool 100% II                                                                                                 5 minutos 

 Álcool 95%                                                                                                      5 minutos 

Álcool 70%                                                                                                       5 minutos 

H2O destilada                                                                                                   5 minutos 

Tampão citrato – temperatura ambiente                                                           5 minutos 

Tampão citrato – temperatura 95º C                                                               30 minutos 

Tampão citrato – temperatura ambiente                                                         20 minutos 

H2O destilada – (sob agitação)                                                                        2 minutos 

H2O destilada                                                                                                   2 minutos 

Tampão PBS                                                                                                     5 minutos 

Bloqueio Peroxidase endógena 3%                                                                 30 minutos 

Tampão PBS (sob agitação) I                                                                          5 minutos 

Tampão PBS II                                                                                                5 minutos 

Tampão PBS (sob agitação) III                                                                       5 minutos 

Secagem com papel filtro, contorno com caneta histológica ao redor dos cortes               

Protein block (Super Block) Temperatura ambiente                                        5 minutos 

Anticorpo (AC) 1º -4º a 8º C                                                                            20 horas  

Secagem AC 1º  

Rinsagem em tampão PBS  

Tampão PBS I (sob agitação)                                                                           5 minutos 

Tampão PBS II                                                                                                 5 minutos 

Tampão PBS III                                                                                                5 minutos 

Secagem com papel filtro 

 Anticorpo (AC) 2º - Temperatura ambiente                                                   30 minutos 

Tampão PBS I (sob agitação)                                                                           5 minutos 

Tampão PBS II                                                                                                 5 minutos 
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Tampão PBS (sob agitação) III                                                                     5 minutos 

Rinsagem H2O destilada   

DAB (Chromogen Substrate Bulk Pack, SeyTek Laboratories)                   5 minutos 

Rinsagem em H2O destilada  

DAB (Chromogen Substrate Bulk Pack, SeyTek Laboratories)                    5 minutos 

H2O destilada (sob agitação)                                                                         5 minutos 

H2O destilada                                                                                                5 minutos 

Hematoxilina                                                                                                  8 segundos 

Água corrente                                                                                                 20 minutos 

Álcool 70%                                                                                                     2 minutos  

Álcool 95%                                                                                                     2 minutos 

Álcool 100% I                                                                                                 2 minutos 

Álcool 100% II                                                                                                2 minutos 

Xilol I                                                                                                               2 minutos 

Xilol II                                                                                                              2 minutos 

Xilol III Montagem  

*Montagem das lâminas com lamínulas fixadas com permout. 
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ANEXO F 

Pontuação atribuída às famílias de Macroinvertebrados Bentônicos 

BMWP 

Junqueira; Campos (1998). Adaptado. 
Táxon Pontuação 

Calopterygidae 10 

Psephenidae 

Tipulidae 
9 

Perilestidae 

Belostomatidae 
8 

Naucoridae 

Glossosomatidae 

Collembola 

Leptophlebiidae 

Perlidae 

Elmidae 

7 

Simuliidae 

Hidracarina 

Baetidae 

Ecnomidae 

Oligochaeta 

Gomphidae 

Chironomidae 

Libellulidae 

Pyralidae 

Odontoceridae 

Leptohyphidae 

Corydalidae 

Coenagrionidae 

Hydropsychidae 

6 

Philopotamidae 

Hydroptilidae 

Leptoceridae 

Oligoneuriidae 

Grypopterygidae 

Hydrobiosidae 

Helicopsychidae 

Polycentropodidae 

Noteridae 

5 
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Ceratopogonidae 

Bivalvia 

Crustacea 

Gastropoda 

Hirudinea 

4 

 

 

 

 

 


