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RESUMO

Efluentes sem tratamento prévio adequado, ao atingirem corpos d’água, afetam a 
biota aquática e o ser humano. Este trabalho objetivou avaliar a toxicidade dos 
efluentes (sanitários, industriais e de despesca) que atingem o Complexo 
Estuarino do Jundiaí/Potengi, Natal/RN, através de testes crônicos qualitativos e 
quantitativos utilizando o organismo-teste Mysidopsis juniae, CRUSTACEA, 
MISIDACEA (Silva, 1979). Para isso, uma nova metodologia para visualização de 
efeitos crônicos em organismos de M. juniae foi usada (renovação única), 
baseada em outra metodologia existente para outro organismo-teste bastante 
similar ao M. juniae, o M. Bahia (renovação diária). Testes de Toxicidade crônicos 
com duração de 7 dias foram aplicados para detectar efeitos dos efluentes na 
sobrevivência e na fecundidade dos organismos testados. Para a determinação 
da Concentração Letal (CL50), utilizou-se o método Trimmed Spearman-Karber; 
para a determinação da Concentração de Inibição (CI50) da fecundidade, utilizou-
se o método de Interpolação Linear. Métodos de Análise de Variância – Único 
Fator (p=0,05) foram usados para a determinação da Concentração de Efeito Não 
Observável (CENO) e da Concentração de Efeito Observável (CEO). As vazões 
de descarga dos efluentes foram medidas e estimou-se a carga tóxica dos 
efluentes. Foram realizadas análises multivariadas de ordenação - Análise de 
Componentes Principais (ACP) e Análise de Correspondência (AC) - para 
identificar quais os parâmetros físico-químicos dos efluentes que melhor explicam 
os padrões de toxicidade encontrados na sobrevivência e na fecundidade de M. 
juniae. Com esse trabalho verificou-se a viabilidade da aplicação do sistema de 
renovação única nos testes crônicos com M. juniae. A maioria dos efluentes se 
mostrou tóxicos quanto à sobrevivência e fecundidade de M. juniae, com exceção 
de alguns efluentes de despesca, sendo os mais tóxicos o efluente da ETE Lagoa 
Aerada (CL50, 6,24% e CI50, 4,82%), ETE Quintas (CL50, 5,85%), Hospital 
Giselda Trigueiro (CL50, 2,05%), CLAN (CL50, 2,14%) e COTEMINAS (CL50, 
38,51% e CI50, 6,94%). Nos efluentes de carcinicultura foi verificada maior 
toxicidade em efluentes coletados ao final do período de despesca, o que denota 
que ela foi causada pela excessiva carga orgânica. Os efluentes sanitários de 
maior carga tóxica foram os efluentes originados das ETEs ineficientes de alta 
vazão, enquanto que os industriais de maior carga tóxica foram, em geral, os 
efluentes têxteis e o da CLAN. A carga orgânica relacionou-se com os efeitos 
tóxicos dos efluentes sanitários e hospitalar na sobrevivência de M. juniae, assim 
como metais pesados, cloro residual total e fenóis. Nos efluentes industriais 
verificou-se relação entre toxicidade e carga orgânica, fenóis, óleos e graxas e 
benzeno. Os efeitos sobre a fecundidade relacionaram-se, por sua vez, com 
cloretos e metais pesados. Testes de toxicidade utilizando outros organismos,
bem como análises da toxicidade do sedimento, são recomendados para 
confirmar os padrões encontrados com o M. juniae. Os resultados dos testes 
indicam a necessidade de implementação e melhoria dos sistemas de tratamento 
de efluentes que são conduzidos ao estuário do Rio Potengi.

Palavras-chaves: Toxicidade crônica; Efluentes sanitários e industriais; Efluentes 
de carcinicultura; Mysidopsis juniae; Carga Orgânica; Metais pesados.
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ABSTRACT

Untreated effluents that reach surface water affect the aquatic life and humans. 
This study aimed to evaluate the wastewater’s toxicity (municipal, industrial and 
shrimp pond effluents) released in the Estuarine Complex of Jundiaí- Potengi, 
Natal/RN, through chronic quantitative e qualitative toxicity tests using the test 
organism Mysidopsis Juniae, CRUSTACEA, MYSIDACEA (Silva, 1979). For this, 
a new methodology for viewing chronic effects on organisms of M. juniae was 
used (only renewal), based on another existing methodology to another test-
organism very similar to M. Juniae, the M. Bahia (daily renewal).Toxicity tests 7 
days duration were used for detecting effects on the survival and fecundity in M. 
juniae. Lethal Concentration 50% (LC50%) was determined by the Trimmed 
Spearman-Karber; Inhibition Concentration 50% (IC50%) in fecundity was
determined by Linear Interpolation. ANOVA (One Way) tests (p = 0.05) were used 
to determinate the No Observed Effect Concentration (NOEC) and Low Observed 
Effect Concentration (LOEC). Effluents flows were measured and the toxic load of 
the effluents was estimated. Multivariate analysis - Principal Component Analysis 
(PCA) and Correspondence Analysis (CA) - identified the physic-chemical 
parameters better explain the patterns of toxicity found in survival and fecundity of 
M. juniae. We verified the feasibility of applying the only renewal system in chronic 
tests with M. Juniae. Most efluentes proved toxic on the survival and fecundity of 
M. Juniae, except for some shrimp pond effluents. The most toxic effluent was 
ETE Lagoa Aerada (LC50, 6.24%; IC50, 4.82%), ETE Quintas (LC50, 5.85%), 
Giselda Trigueiro Hospital (LC50, 2.05%), CLAN (LC50, 2.14%) and COTEMINAS 
(LC50, IC50 and 38.51%, 6.94%). The greatest toxic load was originated from 
ETE inefficient high flow effluents, textile effluents and CLAN. The organic load 
was related to the toxic effects of wastewater and hospital effluents in survival of 
M. Juniae, as well as heavy metals, total residual chlorine and phenols. In 
industrial effluents was found relationship between toxicity and organic load, 
phenols, oils and greases and benzene. The effects on fertility were related, in 
turn, with chlorine and heavy metals. Toxicity tests using other organisms of 
different trophic levels, as well as analysis of sediment toxicity are recommended 
to confirm the patterns found with M. Juniae. However, the results indicate the 
necessity for implementation and improvement of sewage treatment systems 
affluent to the Potengi’s estuary.

Key-words: Chronic Toxicity; Municipal and industrial effluents; Shrimp pond 
effluents; Mysidopsis juniae; Organic Load; Heavy metals.
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1 INTRODUÇÃO

Os municípios e as atividades industriais, além de fazerem uso de cerca 

de 10% da água potável mundial acessível (United Nations Educational, Scientific, 

and Cultural Organization/UNESCO, 2003), geram também efluentes com 

numerosos compostos químicos, nas mais variadas concentrações, que fluem ou 

se infiltram em rios, lagos, lençóis freáticos e regiões costeiras. Cerca de 300 

milhões de toneladas de compostos sintéticos são usados na indústria e na 

produção de bens de consumo anualmente no mundo e invariavelmente parte 

deles são lançados em águas naturais (Schwarzenbach et al., 2006).

O deficiente tratamento e incorreta disposição de efluentes em países em 

desenvolvimento constitui uns dos mais sérios fatores que contribui para a 

deterioração de ecossistemas aquáticos. Essas fontes de poluição afetam a

qualidade de corpos aquáticos para os organismos que lá habitam e a sua 

potabilidade para o ser humano.

Um dos impactos aos quais os ecossistemas aquáticos estão vulneráveis 

são os de natureza toxicológica, onde compostos químicos naturais e 

manufaturados causam efeitos adversos aos organismos. Esses compostos 

passam a interagir com os componentes abióticos e bióticos do sistema; o que 

definirá a toxicidade será o resultado dessa interação (Schwarzenbach et al., 

2006).

Problemas decorrentes dos efeitos tóxicos nos ecossistemas aquáticos 

não se restringem apenas aos desequilíbrios ecológicos provocados nos corpos 

d’água, mas podem afetar, em longo prazo, a saúde humana, se considerada a 

possibilidade da ocorrência dos fenômenos de persistência e bioacumulação de 

poluentes tóxicos ao longo da cadeia alimentar (Houk, 1992).

Os estuários são corpos d’água costeiros, semiconfinados, onde ocorre a 

mistura de água doce vinda do continente com a água salgada do oceano 

(Pritchard, 1967). Esses ecossistemas são extremamente complexos (Jone et 

aI.,2003) e prestam importantes serviços, como a proteção contra a erosão, a 

ciclagem de nutrientes (Thom, 1987; Constanza et al., 1997; Emmet et al., 2000) 

e provêem hábitats para várias espécies, tanto aquáticas, como terrestres (Beck 

et al., 2001).
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Os ecossistemas estuarinos são importantes não só para os organismos 

que neles habitam como para toda a comunidade urbana que o circunvizinha. 

Para as populações ribeirinhas, os estuários significam mais do que fonte de 

renda, fazem parte de seu modo de vida. Para toda a cidade prestam serviço 

ambiental importante, como por exemplo, a renovação de estoques pesqueiros e 

a diluição de efluentes.

Séculos de sobre-exploração, modificação de habitats e poluição vem 

causando a degradação de estuários, a diminuição de sua biodiversidade e sua 

resiliência ecológica. Lotze et al. (2006) quantificaram a magnitude e as causas 

de mudanças ambientais em doze sistemas costeiros e estuarinos temperados na 

Europa, América do Norte e Austrália. Eles verificaram que os impactos advindos 

da ação antropogênica causaram o desaparecimento de 90% de espécies 

animais e 65% de gramíneas e wetlands. Além disso, também ocasionaram a 

degradação da qualidade da água devido ao input excessivo de nutrientes e a 

entrada de espécies invasoras.

O Complexo Estuarino do Jundiaí/Potengi, constituído pelos rios Potengi, 

Jundiaí e Doce, também vem sendo impactado por atividades antropogênicas. O 

complexo banha as cidades de Natal, Macaíba e São Gonçalo do Amarante, que 

concentram juntas cerca de 1 milhão de habitantes. Só a cidade do Natal lança no 

estuário mais de 60% de efluentes sanitários (Silva et al., 2006), sem contar com 

o grande volume de efluentes industriais, como os de indústrias têxteis e 

alimentícias. 

Ante aos impactos ao quais os estuários estão expostos, é fundamental a 

existência de programas de diagnóstico, caracterização e de monitoramento de 

sua qualidade ambiental. O efeito dos contaminantes sobre os sistemas vivos 

pode ser mensurado através de ensaios ecotoxicológicos. No mundo inteiro, os 

bioensaios já são realizados há bastante tempo e ganham cada vez mais espaço 

dada a limitação das análises puramente físico-químicas. Para uma 

caracterização adequada, a estratégia mais eficiente é o uso integrado de 

análises físicas, químicas e ecotoxicológicas (Bertoletti,1990; Constan et al., 

1993).

No Brasil, apenas com a Resolução CONAMA 357/2005 – que dispõe 

sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu
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enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de 

efluentes – a integração entre análises ecotoxicológicas e físico-químicas passou 

a ser discutida de maneira mais ampla. Os testes ecotoxicológicos passaram, 

então, a serem expressivamente indicados como método de avaliação da 

qualidade de corpos hídricos e efluentes.

Antes da Resolução CONAMA 357/2005, alguns estados brasileiros já 

incluíam os testes ecotoxicológicos em suas próprias regulamentações, como em 

São Paulo e em Santa Catarina (Resolução SMA-03/200 e Portaria nº 017/02-

FATMA, respectivamente). Outros estados adotaram testes ecotoxicológicos 

como ferramenta reguladora após o surgimento da Resolução CONAMA, como o 

Paraná (Portaria IAP nº19/2006). No Estado do Rio Grande do Norte ainda não há

critérios de toxicidade para o lançamento de efluentes industriais em corpos 

d’água receptores. São poucos os trabalhos nesta área (Castro, 2008); portanto, 

torna-se urgente e de relevante importância a realização de estudos que avaliem 

a toxicidade potencial desses efluentes.

Os testes ecotoxicológicos fundamentam-se na exposição de organismos-

teste, representativos dos ambientes aquáticos, a várias concentrações de uma 

ou mais substâncias, ou fatores ambientais, durante um determinado período de 

tempo (Gherardi-Goldstein et al.,1990). 

Nos testes agudos, verifica-se uma resposta severa e rápida a um

estímulo, que se manifesta, em geral, num intervalo de 24 a 96 horas (Rand & 

Petrocelli, 1985). Em sua avaliação, usa-se a Concentração Letal (CL50), que é a 

concentração aproximada da substância tóxica capaz de causar morte em 50% 

dos organismos testados, num determinado período de exposição. Usa-se 

também a Concentração Efetiva 50% (CE50), que, de maneira análoga, é a 

concentração capaz de causar algum efeito não letal (como a mobilidade os 

organismos, por exemplo) em 50% dos organismos testados (USEPA, 1975). Nos 

testes crônicos, o organismo responde a um estímulo que continua por longos 

períodos, podendo afetar todo seu ciclo de vida. Os sinais clínicos da intoxicação 

crônica manifestam-se pela acumulação do agente tóxico no organismo ou pela 

adição dos efeitos causados por exposições repetidas. Em sua avaliação, tem-se 

como principais parâmetros toxicológicos a CENO (Maior Concentração de Efeito 
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Não Observado) e a CEO (Menor Concentração de Efeito Observado) (Chasin & 

Azevedo, 2003). 

Os organismos aquáticos utilizados em testes ecotoxicológicos devem 

pertencer a grupos taxonômicos representativos dos ecossistemas aquáticos 

(Domingues & Bertoletti, 2006). Para Bukeima et al. (1982), o organismo deve, 

além de representar um grupo ecológico, ser abundante no meio ambiente, 

facilmente cultivável em laboratório e geneticamente estável; possuir informações 

bem difundidas acerca de sua fisiologia, genética, taxonomia e comportamento; 

ser resistente a doenças e danos físicos; ter sua resposta ao agente químico 

facilmente mensurável. Rand & Petrocelli (1985) acrescentaram ainda que se 

deve levar em consideração também a pertinência do organismo indicador como 

membro de uma família que pertença à cadeia alimentar do homem. Hellawell 

(1986) afirma, por sua vez, que um organismo indicador de qualidade ambiental 

deve também possuir alguma importância econômica, de forma a surtir algum tipo 

de interesse na sociedade e ter uma baixa variabilidade genética e funcional 

(nicho). 

Os crustáceos são consumidores secundários, sensíveis a uma grande 

diversidade de agentes químicos e de fácil cultivo. Um dos crustáceos bastante 

utilizados no Brasil é Mysidopsis juniae (Silva, 1979). Eles apresentam corpo 

alongado, semelhante ao de um camarão, com olhos pedunculados, carapaça 

incompleta e abdômen distinto do cefalotórax (ABNT NBR 15308, 2005). É um 

organismo onívoro de hábitos epibênticos, conhecido por ser predador de outros 

crustáceos, como copépodos, e por ser filtrador de diatomáceas. Pode apresentar 

também comportamento de canibalismo,dependendo da situação ambiental, 

como as de estresse. Reproduzem-se sexuadamente; seus ovos são incubados 

em uma bolsa incubadora, de onde emergem organismos jovens (Domingues & 

Bertoletti, 2006). Tem ocorrência registrada nos Estados de São Paulo (São 

Sebastião) e Rio de Janeiro (Silva, 1979). São vários os trabalhos onde se verifica 

a eficácia do M. juniae como organismo-teste (Martinez et al., 1992; Badaró-

Pedroso, 1993; Prósperi, 1993; Reynier et al., 1994; Lopes et al., 1997).

No Brasil, existem apenas uma norma que padroniza a utilização do M. 

juniae como organismo-teste em ensaios ecotoxicológicos: a ABTN NBR 15308 

(2005), para ensaios de curta duração. Não existem, entretanto, normas que 
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possam ser aplicadas para ensaios crônicos com esse organismo. A USEPA (US 

Environmental Protection Agency – USEPA, 2002) desenvolveu um método para 

determinação de toxicidade crônica para o Mysidopsis bahia, do mesmo gênero 

que o M. juniae. O M. Bahia foi primeiramente encontrado em West Bay, Texas, 

mas também é achado no sul da Flórida (Odum & Heald, 1972). Será que a 

referida norma pode ser aplicada ao misidáceo brasileiro?
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1.1 Objetivos geral e específicos

Diante do exposto, este trabalho objetiva:

 Avaliar a toxicidade dos efluentes sanitários, hospitalar, industriais e 

de despesca que atingem o Complexo Estuarino do Jundiaí/Potengi, 

Natal/RN, através de testes crônicos quantitativos e qualitativos 

utilizando o organismo-teste Mysidopsis juniae (Silva, 1979), 

CRUSTACEA, MISIDACEA.

E tem como objetivos específicos:

 Verificar a viabilidade do método desenvolvido pela USEPA (2002) 

quando aplicado com adaptações para o organismo-teste M. juniae.

 Quantificar os efeitos causados pela toxicidade dos efluentes 

anteriormente citados na sobrevivência de M. juniae;

 Quantificar os efeitos causados pela toxicidade dos efluentes 

anteriormente citados na fecundidade de M. juniae;

 Classificar os corpos d’água receptores de efluentes (afluentes ao 

estuário do Potengi) de acordo com a sua toxicidade;

 Estimar a carga tóxica dos efluentes sanitários, hospitalar, industriais 

e de despesca que atingem o estuário, através da realização de 

testes ecotoxicológicos e da medição da vazão de descarga desses 

efluentes;

 Identificar os agentes químicos responsáveis pela toxicidade dos 

efluentes sanitários, hospitalar e relacioná-los com efeitos causados 

na sobrevivência de M. juniae;
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 Identificar os agentes químicos responsáveis pela toxicidade dos 

efluentes industriais e relacioná-los com efeitos causados na 

sobrevivência de M. juniae;

 Identificar os agentes químicos responsáveis pela toxicidade dos 

efluentes sanitários, hospitalar e industriais e relacioná-los com efeitos 

causados na fecundidade de M. juniae;

 Identificar os empreendimentos que contribuíram com o lançamento 

no estuário dos agentes químicos que se relacionaram com a 

toxicidade causada na sobrevivência de M. juniae;

 Identificar os empreendimentos que contribuíram com o lançamento 

no estuário dos agentes químicos que se relacionaram com a 

toxicidade causada na fecundidade de M. juniae.
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2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Área de estudo

O complexo estuarino do Jundiaí/Potengi localiza-se no litoral oriental do 

Rio Grande do Norte, entre a praia de Santa Rita (ao norte) e o Parque das Dunas 

(ao sul), latitudes 5º52’00’’ e 5º41’57’’ e longitudes 35º19’16’’ e 35º08’24’’ (Frazão, 

2003), situando-se na Bacia Potengi (Figura 01) (Secretaria de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos/RN - SEMARH, 2009). O estuário, por sua vez, possui uma 

extensão de 25 Km (Silva et al., 2006).

Figura 01: Bacia do Potengi. Fonte: SEMARH/RN, 2009.

Frazão (2003) classificou o estuário do Potengi quanto ao modo de 

formação de bacia, quanto aos processos físicos dominantes e quanto ao padrão 

de circulação e discutiu, ainda, sobre a influência do regime de maré local e de 

outros processos físicos na dinâmica do sistema:

Quanto ao modo de formação de bacia, o estuário do Potengi pode ser 
classificado como do tipo “planície costeira”. Os estuários desse tipo são 
relativamente rasos, não excedendo 30 m de profundidade; o fundo é 
preenchido com lama e sedimentos finos na sua parte superior, que se 
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Na figura 02 observa

circulação do estuário do Potengi:

Figura 02: Desenho esquemático de um estuário Tipo B ou Parcialmente Misturado. Notar a 
grande diferença na entrada da água marinha e fluvial, típico de estuários positivos. Fonte: FIZ 
QUEMIE, 2009.

A mistura das águas salgada e 

Grande volume de 
entrada, água do mar

tornam mais grossos em direção a foz. Com relação aos processos 
físicos dominantes, o estuário pode ser classificado como “de maré”, 
devido a importância das correntes de maré neste setor da costa 
potiguar. Com base no padrão de circulação, por sua vez,
pode ser considerado como “Tipo B – Estuários Moderadamente ou 
Parcialmente Misturados”, apresentando uma mistura parcial entre os
corpos de água salina e doce, com gradiente de salinidade do leito até a 
superfície da água. A turbulência de maré destrói a interface da cunha 
salina, produzindo esse gradiente, por processos de advecção e d
O regime de maré do estuário é de natureza semi
altas e duas marés baixas durante um dia lunar, com período de 
12h25min), com amplitude máxima de 2,83m, o que o caracteriza como 
mesomaré”. Apesar da forte imposição das correntes

ondas geradas através de ventos representam um importante agente na 
dinâmica do estuário Potengi, propiciando a mistura das águas e a 
ressuspensão dos sedimentos de fundo e das margens, provocando, às 
vezes, processos erosivos nas mesmas. As ondas, que podem chegar 
até 80 cm e ter períodos de 13s, são geradas pelos ventos alísios (SE), 
dominantes na região.

Na figura 02 observa-se um esquema simplificado do padrão de 

circulação do estuário do Potengi:

Desenho esquemático de um estuário Tipo B ou Parcialmente Misturado. Notar a 
grande diferença na entrada da água marinha e fluvial, típico de estuários positivos. Fonte: FIZ 

A mistura das águas salgada e 
doce produz um gradiente 

vertical de salinidade

Fluxo em direção a jusante

Corrente dominante residual

Limite da entrada de água salgada

Estuário Tipo B ou Parcialmente 
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om relação aos processos 
io pode ser classificado como “de maré”, 

devido a importância das correntes de maré neste setor da costa 
por sua vez, o sistema

Estuários Moderadamente ou 
apresentando uma mistura parcial entre os

corpos de água salina e doce, com gradiente de salinidade do leito até a 
A turbulência de maré destrói a interface da cunha 

salina, produzindo esse gradiente, por processos de advecção e difusão.
O regime de maré do estuário é de natureza semi-diurna (duas marés 
altas e duas marés baixas durante um dia lunar, com período de 
12h25min), com amplitude máxima de 2,83m, o que o caracteriza como 

. Apesar da forte imposição das correntes de marés, as 
ondas geradas através de ventos representam um importante agente na 
dinâmica do estuário Potengi, propiciando a mistura das águas e a 
ressuspensão dos sedimentos de fundo e das margens, provocando, às 

ondas, que podem chegar 
até 80 cm e ter períodos de 13s, são geradas pelos ventos alísios (SE), 

se um esquema simplificado do padrão de 

Desenho esquemático de um estuário Tipo B ou Parcialmente Misturado. Notar a 
grande diferença na entrada da água marinha e fluvial, típico de estuários positivos. Fonte: FIZ 

Fluxo em direção a jusante

Pequeno volume de 
entrada, água do rio

Limite da entrada de água salgada

Estuário Tipo B ou Parcialmente Misturado
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2.2 Cargas de poluentes despejados no Estuário do Jundiaí/Potengi

São diversos os tipos de efluentes que o estuário recebe, das mais 

diversas atividades: indústrias e distritos industriais, imunizadoras, estações de 

tratamento de efluentes, assim como lançamentos brutos (lançados em corpos 

d’água afluentes ao estuário), carcinicultura e um hospital.

Três indústrias têm o seu próprio sistema de tratamento e encaminham 

todos os seus efluentes diretamente no estuário: CLAN (Comercial de Laticínios 

de Natal Ltda), Nóbrega & Dantas S/A Indústria e Comércio (indústria têxtil) e 

ENSEG (unidade de beneficiamento de camarões). 

O restante das indústrias lança seus efluentes em dois sistemas de 

tratamento: Sistema de Tratamento de Efluentes Líquidos do Distrito Industrial de 

Natal (SITEL DIN) e o Sistema de Tratamento de Efluentes Líquidos do Centro 

Industrial Avançado (SITEL CIA). Os dois sistemas são compostos por duas 

lagoas aeradas em série, seguidas por uma de maturação. O DIN inclui 12 

indústrias (Quadro 01): metade delas lança no sistema apenas efluentes 

sanitários (como a indústria têxtil COTEMINAS); outra parte, além do efluente 

sanitário, efluentes gerados pela atividade industrial propriamente dita. O CIA, por 

sua vez, inclui 14 indústrias (Quadro 02). Destas, seis lançam apenas esgoto 

sanitário (Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 

Grande do Norte, IDEMA, 2008).

Quadro 01: Indústrias localizadas no Distrito Industrial de Natal – DIN.* Indústrias que lançam 
efluentes pré-tratados; ** Indústrias que lançam somente esgoto sanitário. Todas as Indústrias 
localizam-se em Natal, com exceção da AMBEV, CAPRICÓRNIO e COATS, que se localiza em 
São Gonçalo do Amarante. Fonte: IDEMA, 2008.

EMPREENDIMENTO ATIVIDADE

CIA BRASILEIRA DE BEBIDAS  -

AMBEV*
IND. BEBIDAS

GUARARAPES TÊXTIL S/A *
FIAÇÃO-TECELAGEM E ACABAMENTO-

CONFECÇÕES

CAPRICÓRNIO S/A * IND. TEXTIL E CONFECÇÕES

NORTEX – IND. E COMÉRCIO S/A/ 
SANTANA *

FIAÇÃO-TECELAGEM E ACABAMENTO

VICUNHA NORDESTE S/A * FIAÇÃO-TECELAGEM E ACABAMENTO
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Quadro 01: Continuação.

TEXTILE IND. S/A ** FIAÇÃO E TECELAGEM

COATS INDUSTRIAL LTDA ** FIAÇÃO

LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A ** ENVASE E COMERCIALIZAÇÃO DE GLP

NACIONAL GÁS BUTANO 

DISTRIBUIDORA LTDA  **
ENVASE E COMERCIALIZAÇÃO DE GLP

SANTA CLARA IND. DE ALIMENTOS

LTDA **
MOAGEM E TORREFAÇÃO DE CAFÉ

TECNIPLAS NORDESTE PLÁSTICOS 

REFORÇADOS LTDA **

IND. DE PRODUTOS E ARTEFATOS DE 

PLÁSTICO E FIBRA DE VIDRO

GRANTEX TÊXTIL * * FIAÇÃO-TECELAGEM E ACABAMENTO

Quadro 02: Indústrias localizadas no Centro Industrial Avançado – CIA.* Indústrias que lançam 
efluentes pré-tratados; ** Indústrias que lançam somente esgoto sanitário. Todas as indústrias 
localizam-se em Macaíba; a SIMAS não se localiza no CIA, mas lança seus efluentes no SITEL 
CIA. Fonte: IDEMA, 2008.

EMPREENDIMENTO ATIVIDADE

RAROS AGRO-INDÚSTRIA DE 

AROMÁTICOS**
IND DE AROMÁTICOS

SIMAS INDUSTRIAL DE ALIMENTOS 

S/A*
IND DE ALIMENTOS

F. IKEDA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 

LTDA*
IND DE ALIMENTOS

MULTDIA IND. E COM. S/A* IND DE ALIMENTOS

IND. BRAS. DE MASSAS 

ALIMENTÍCIAS LTDA**
INDÚSTRIA DE ALIMENTOS

NORDESTE COM. E  IND. DE 

MÓVEIS**
IND DE MÓVEIS

BANASSU IND E COM. LTDA* IND DE ALIMENTOS

IZZOTIN IND. E COM. LTDA* IND. DE TINTAS

TOLI LTDA** IND TÊXTIL E DE CONFECÇÕES

COTEMINAS-CIA DE TECIDOS DO 

NORTE DE MINAS**
IND TÊXTIL E DE CONFECÇÕES

ASPERBRÁS NORDESTE IRRIGAÇÃO 

LTDA**
IND EQUIPAMENTOS PARA IRRIGAÇÃO



Quadro 02: Continuação.

INDÚSTRIA DE BEBIDAS 

RIOGRANDE*

CALIMAN NORDESTE S/A*

AFICAL – A FERREIRA IND E COM DE 

ALIMENTOS LTDA*

Um esquema das cargas de poluentes 

despejados no Estuário Jundiaí/Potengi 

figura 03:

Figura 03: Cargas de poluentes de efluentes industriais despejados no Estuário Jundiaí/Potengi

O estuário do Potengi também conta com a contribuição de duas 

imunizadoras - Riograndense e Potiguar. O sistema de tratamento da primeira 

consiste em três lagoas em séri

capacidade de 350 m3

facultativa e decantação) e cloração, com capacidade de 300 m

Além das imunizadoras, tem

Efluentes sanitários (ETEs), administradas pela CAERN

INDÚSTRIA DE BEBIDAS 
IND DE ENVASE ÁGUA MINERAL

CALIMAN NORDESTE S/A* BENEFICIAMENTO DE FRUTAS

FERREIRA IND E COM DE 

ALIMENTOS LTDA*
BENEFICIAMENTO DE MEL

Um esquema das cargas de poluentes dos efluentes industriais 

despejados no Estuário Jundiaí/Potengi analisados neste trabalho 

Cargas de poluentes de efluentes industriais despejados no Estuário Jundiaí/Potengi

O estuário do Potengi também conta com a contribuição de duas 

Riograndense e Potiguar. O sistema de tratamento da primeira 

consiste em três lagoas em série (anaeróbias e decantação) e cloração, com 
3/dia. Já na segunda, são quatro lagoas (anaeróbias, 

facultativa e decantação) e cloração, com capacidade de 300 m3/dia. 

Além das imunizadoras, tem-se também as Estações de Tratamento de 

ntes sanitários (ETEs), administradas pela CAERN (Companhia de Águas e 
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IND DE ENVASE ÁGUA MINERAL

BENEFICIAMENTO DE FRUTAS

BENEFICIAMENTO DE MEL

efluentes industriais 

analisados neste trabalho encontra-se na 

Cargas de poluentes de efluentes industriais despejados no Estuário Jundiaí/Potengi.

O estuário do Potengi também conta com a contribuição de duas 

Riograndense e Potiguar. O sistema de tratamento da primeira 
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Esgoto do Rio Grande do Norte)

Lola I, Jardim Lola II e  Amarante. Todas são compostas por três lagoas, com 

exceção da CIAT e Quintas, co

Com relação aos lançamentos de efluentes sanitários brutos, 

contabilizam-se três pontos de descarga: Canal do Baldo, Riacho das Lavadeiras, 

Cidade de Macaíba. O Hospital Giselda Trigueiro, por sua vez, lança efluentes 

sanitários e hospitalares.

poluentes dos efluentes 

Jundiaí/Potengi analisados neste trabalho:

Figura 04: Cargas de poluentes de efluentes 
Jundiaí/Potengi.

Finalmente, tem

IDEMA (2009), são nove empreendimentos: Marcos Augusto Teixeira de 

Carvalho, Roberto Santos Vieira, Nilton Rios Bacural, Caribe Camarões

Sérgio Antônio Albuquerque de Barros, Roberto Luiz de Araújo, Jadson Viana 

Barreto e dois empreendimentos sob responsabilidade da Cooperativa dos 

Pescadores e Carcinicultores do Potengi.

Nilton Rios Bacural, Sérgio Antônio Albuquerque de Barros

Barreto serão analisados.

Esgoto do Rio Grande do Norte): Lagoa Aerada, Beira Rio, CIAT, Quintas, Jardim 

Lola I, Jardim Lola II e  Amarante. Todas são compostas por três lagoas, com 

exceção da CIAT e Quintas, compostas por apenas uma.

Com relação aos lançamentos de efluentes sanitários brutos, 

se três pontos de descarga: Canal do Baldo, Riacho das Lavadeiras, 

Cidade de Macaíba. O Hospital Giselda Trigueiro, por sua vez, lança efluentes 

ospitalares. Na figura 04, tem-se um esquema das cargas de 

poluentes dos efluentes sanitários e hospitalar despejados no Estuário 

Jundiaí/Potengi analisados neste trabalho:

Cargas de poluentes de efluentes sanitários e hospitalar despejados no Estuário 

Finalmente, tem-se as atividades de carcinicultura. De acordo com o 

IDEMA (2009), são nove empreendimentos: Marcos Augusto Teixeira de 

Carvalho, Roberto Santos Vieira, Nilton Rios Bacural, Caribe Camarões

Sérgio Antônio Albuquerque de Barros, Roberto Luiz de Araújo, Jadson Viana 

Barreto e dois empreendimentos sob responsabilidade da Cooperativa dos 

Pescadores e Carcinicultores do Potengi. Destes, apenas Roberto Santos Vieira, 

Sérgio Antônio Albuquerque de Barros

serão analisados.
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: Lagoa Aerada, Beira Rio, CIAT, Quintas, Jardim 

Lola I, Jardim Lola II e  Amarante. Todas são compostas por três lagoas, com 

Com relação aos lançamentos de efluentes sanitários brutos, 

se três pontos de descarga: Canal do Baldo, Riacho das Lavadeiras, 

Cidade de Macaíba. O Hospital Giselda Trigueiro, por sua vez, lança efluentes 

se um esquema das cargas de 

despejados no Estuário 

despejados no Estuário 

se as atividades de carcinicultura. De acordo com o 

IDEMA (2009), são nove empreendimentos: Marcos Augusto Teixeira de 

Carvalho, Roberto Santos Vieira, Nilton Rios Bacural, Caribe Camarões LTDA, 

Sérgio Antônio Albuquerque de Barros, Roberto Luiz de Araújo, Jadson Viana 

Barreto e dois empreendimentos sob responsabilidade da Cooperativa dos 

Roberto Santos Vieira, 

e Jadson Viana 
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No dia 29 de julho de 2007 ocorreu no estuário do Potengi um dos 

maiores desastres ambientais vistos na região. A poluição das águas do rio 

causou a mortandade de 40 toneladas de peixes e crustáceos, de acordo com 

estimativas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos 

Naturais (IBAMA) na época. Várias instituições (IFRN, UFRN, LABOMAR –

Instituto de Ciências do Mar, vinculado à Universidade Federal do Ceará) 

realizaram estudos para averiguação das causas do acidente. O LABOMAR foi o 

órgão responsável pelo laudo oficial, onde a culpa foi atribuída à despesca 

realizada por uma empresa de carcinicultura. De acordo com o mesmo, a grande 

quantidade de matéria orgânica liberada em tão curto espaço de tempo ocasionou 

uma grande depleção de oxigênio dissolvido na água, o que causou a 

mortandade exacerbada de peixes. A amônia, sempre em grandes concentrações 

nesse tipo de efluente, é altamente tóxica quando presente em locais com 

concentrações muito baixas de OD. 

O laudo também não descarta outras fontes de poluição, como 

lançamentos de efluentes sanitários de Natal e Macaíba, imunizadoras e outras 

fazendas de camarão. 
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2.3 Pontos de coleta e amostragem

Para a caracterização dos efluentes lançados no estuário do Potengi, 

coletou-se amostras representativas desses locais entre os meses de abril e 

junho do ano 2009. Os pontos de coleta foram agrupados de acordo com a 

tipicidade do efluente. Na tabela 01, observa-se a localização em coordenadas 

UTM (Universal Transversa de Mercator), assim como a descrição dos pontos no 

momento da coleta. “Lançamento CIA” é o ponto onde é lançado o efluente do 

SITEL CIA, localizado a 5,0 Km. No mesmo ponto também é lançado o efluente 

da ENSEG, misturado ao do SITEL CIA.

Tabela 01: Classificação dos pontos de coleta por tipo de amostra, localização e descrição.

GRUPOS
PONTOS

DE COLETA 
COORD. 

UTM
DESCRIÇÃO

ESTAÇÕES DE 
TRATAMENTO DE 
EFLUENTES 
SANITÁRIOS 
(ETEs)

QUINTAS
0252649
9358992

Sistema composto por apenas uma 
lagoa. Efluente bastante esverdeado. 
Lagoa com muito lodo. Mangue 
bastante degradado. Talude da margem 
direita danificado, entrada de maré.

JARDIM LOLA I
0250446
9360394

Sistema composto por três lagoas.
Acúmulo de lodo. Presença de viveiros 
de camarão nas proximidades. 
Presença de animais. 

JARDIM LOLA II
0249718
9360630

Sistema composto por três lagoas.
Acúmulo de lodo. Presença de viveiros 
de camarão nas proximidades. 
Presença de animais. 

AMARANTE
0249008
9360152

Sistema composto por três lagoas.
Próximo ao ponto de entrada, presença 
de corpo d’água eutrofizado. Nas 
lagoas, acúmulo de lodo e resíduos 
sólidos. Taludes c/ muita vegetação. 
Pessoas pescando (tilápias) e nadando 
no local.

BEIRA RIO
0251076
9360930

Sistema composto por três lagoas.
Acúmulo de lodo e resíduos e 
vegetação nos taludes. Um peixe morto 
foi encontrado. C/ odor. Presença de 
viveiros de camarão nas proximidades.

LAGOA AERADA
0251489
935720

Sistema composto por duas lagoas.
SISTEMA PARADO. O efluente está 
sendo descartado sem tratamento.

POTIGUAR 0247697
9356728

Sistema composto por quatro lagoas 
(anaeróbias, facultativa e decantação) e 
cloração. Coloração amarronzada, 
claro. S/odor. Acúmulo de lodo na última 
lagoa. Mangue não degradado.

IMUNIZADORA
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Na figura 05, imagens dos pontos de coleta das Estações de Tratamento 

de Efluentes Sanitários; na figura 06, Imunizadora; figura 07, Corpos Receptores 

de Efluentes Sanitários e Hospital; figura 08, Indústrias e Distritos Industriais;

figura 09, Viveiros de Carcinicultura; e finalmente, na figura 10, a localização de 

todos os pontos de coleta no estuário do Potengi.

CANAL DO 
BALDO

0254767
9359814

Ponto marcado próximo a margem do 
rio Potengi. Forte odor.

CORPOS 
MACAÍBA

0237946
9349112

S/ odor, sem resíduos.

RIACHO DAS 
LAVADEIRAS

0252187
9358022

Acúmulo de resíduos sólidos.

GISELDA 
TRIGUEIRO

0253477
9358776

Ponto marcado já na caixa de 
passagem do efluente para o sistema 
de saneamento do local. 

INDÚSTRIAS E 
DISTRITOS 
INDUSTRIAIS COTEMINAS

0249185
9360830

Sistema composto por três lagoas 
(aeradas e maturação), funcionando 
adequadamente, com todos os 
aeradores funcionando e lodo 
totalmente retirado. Efluente de 
coloração clara.

ca
LANÇAMENTO

CIA
0241410
9352520

Lançamento dos efluentes do SITEL 
CIA e ENSEG (tratados) no rio Jundiaí. 
Cor clara, pouco odor. Mangue não 
degradado.

SITEL CIA 0246855
9348702

Sistema composto por duas lagoas 
(aerada e decantação). Cor esverdeada, 
sem odor.

SITEL DIN
0246870
9364852

Sistema composto por três lagoas 
(aeradas e maturação). Alguns 
aeradores estavam parados. Taludes 
com vegetação e acúmulo de lodo na 
lagoa de maturação. Coloração escura, 
azulada, sem odor.

CLAN
0246870
9364852

SISTEMA PARADO. O efluente estava
sendo descartado sem tratamento.
Coloração e odor bastante acentuados.

NÓBREGA &
DANTAS

0251473
9357034

Efluente de cor esverdeada, sem odor.

ROBERTO 
SANTOS

0250244
9360614

Efluente de cor esverdeada.

NILTON 
BACURAL

0247880
9359403

Efluente de cor esverdeada.

SÉRGIO 
BARROS

0243800
9355302

Efluente de cor esverdeada.

JADSON 
BARRETO

0242954
9352940

Efluente de cor esverdeada.

Tabela 01: Continuação.

CORPOS 
RECEPTORES DE 
EFLUENTES 
SANITÁRIOS

HOSPITAL

CARCINICULTURA
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Figura 05: Pontos de Coleta – ETEs Sanitários. A) Lagoa Aerada; B) Quintas; C) Amarante; D)
Jardim Lola I; E) Jardim Lola II; F) Beira Rio.

A B

D

E F

C
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Figura 06: Pontos de Coleta - Imunizadora Potiguar.

Figura 07: Pontos de Coleta – Corpos Receptores de Efluentes. A) Canal do Baldo; B) Riacho das 
Lavadeiras; C) Macaíba. Ponto de Coleta – Hospital. D) Giselda Trigueiro.

A B

C D
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Figura 08: Pontos de Coleta – Industriais e Distritos Industriais. A) COTEMINAS; B) Lançamento
CIA ; C) SITEL CIA; D) SITEL DIN; E) CLAN; F) Nóbrega & Dantas.

A B

C D

E F
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Figura 09: Pontos de Coleta –
Viveiros de Carcinicultura. A)
Roberto Santos; B) Nilton Bacural; 
C) Sérgio Barros; D) Jadson Barreto.

A

B

C

D
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     Figura 10: Estuário do Potengi e pontos de coleta. Fonte (imagem de satélite): PRODETUR, 2009. 36
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Foram dois os tipos de amostragem realizadas no presente trabalho: a

amostragem simples (ou instantâneas) e a composta. Na simples, duas coletas 

foram realizadas: uma pela manhã (às 08h30min) e outra à tarde (às 15h30min). 

Esse tipo de amostragem foi realizado em todos os efluentes de ETEs (com 

exceção da ETE Beira Rio), no da Imunizadora Riograndense, Canal do Baldo e 

Hospital Giselda Trigueiro. Houve também efluentes que também foram coletados 

de maneira simples, mas apenas pela manhã. Foi o caso de Riacho das 

Lavadeiras e Macaíba.

A amostragem composta são combinações de amostras instantâneas, 

tomadas em determinado período e em volumes proporcionais à vazão. Essas 

coletas foram realizadas no efluente da ETE Beira Rio (vizinha a um viveiro de 

camarão), Imunizadora Potiguar e todos os efluentes industriais.

De acordo com a US Environmental Protection Agency – USEPA (2009), 

esse tipo de amostragem pode melhorar a cobertura temporal e espacial de uma 

área sem a necessidade de se aumentar o número de amostras. No presente 

caso, no decorrer de um dia, seis alíquotas de 5,0 L - três pela manhã (8h00min; 

9h30min e 11h00min) e três à tarde (14h00min; 15h30min; 17h00min) - foram 

coletadas de um único ponto, sendo elas, ao final do dia, reunidas em um só 

recipiente (5,0 L), onde foram compostas, de acordo com a relação abaixo (Britto, 

2009, comunicação pessoal):

A primeira alíquota é de valor conhecido (200 mL), de referência. 

Sabendo-se que o volume final da amostra é a somatória das alíquotas, tem-se:

Onde, X1 equivale à alíquota de volume conhecido da primeira amostra 

coletada; Q1-6, as vazões dos pontos de saída no momento das coletas e VF, o 

volume final da amostra composta, que foi de 5,0L.

( Q2 . X1 )
   Q1

( Q2 . X1 )
   Q1

X1 + + ( Q3 . X1 )
   Q1

( Q4  . X1 )
   Q1

+ ( Q5 . X1 )
   Q1

+ + ( Q6 . X1 )
   Q1

= VF

X2

X1

=Q2

Q1

X2 =
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Os efluentes de carcinicultura foram amostrados de maneira simples, 

porém as coletas se deram ao início e ao final da atividade de despesca. Dos 

nove empreendimentos de carcinicultura existentes no entorno do estuário 

Potengi pretendidos (vide item 2.2), foram analisados os efluentes de apenas 

quatro. Nas demais não foram realizadas coletas uma vez que, durante o período 

de amostragem, não se realizaram despescas.

Ao chegar ao laboratório, as amostras foram separadas em alíquotas e 

congeladas por até 60 dias antes da realização dos testes (ABNT NBR 15469, 

2007).

Na tabela 02 pode-se observar um resumo do tipo de coleta realizada 

para cada ponto, além da data de coleta e do início do ensaio:

Tabela 02: Tipo de coleta realizada, datas de coleta e de realização dos ensaios.
ESTAÇÕES
DE COLETA

TIPO DE COLETA DATA DE COLETA
DATA DE INÍCIO 

DO ENSAIO

ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITÁRIOS (ETEs):

ETE QUINTAS SIMPLES 
(MANHÃ E TARDE)

07/05/2009 13/05/2009*
14/05/2009**

ETE JARDIM LOLA I SIMPLES
(MANHÃ E TARDE)

12/05/2009 19/05/2009*
20/05/2009**

ETE JARDIM LOLA II SIMPLES
(MANHÃ E TARDE)

12/05/2009 21/05/2009*
26/05/2009**

ETE AMARANTE SIMPLES
(MANHÃ E TARDE)

12/05/2009 27/05/2009*
28/05/2009**

ETE BEIRA RIO COMPOSTA 28/05/2009 25/06/2009
ETE LAGOA AERADA SIMPLES

(MANHÃ E TARDE)
01/06/2009 07/07/2009*

08/07/2009**

IMUNIZADORAS:

IMUNIZADORA POTIGUAR COMPOSTA 27/05/2009 24/06/2009

CORPOS RECEPTORES DE EFLUENTES SANITÁRIOS:

CANAL DO BALDO SIMPLES 
(MANHÃ E TARDE)

13/05/2009 02/06/2009*
03/06/2009*

RIACHO DAS LAVADEIRAS SIMPLES 
(MANHÃ)

14/05/2009 10/06/2009*

MACAÍBA SIMPLES
(MANHÃ)

14/05/2009 11/06/2009*

HOSPITAL:

GISELDA TRIGUEIRO SIMPLES 
(MANHÃ E TARDE)

13/05/2009 04/06/2009*
09/06/2009**

INDÚSTRIAS E DISTRITOS INDUSTRIAIS

COTEMINAS COMPOSTA 19/05/2009 16/06/2009
LANÇAMENTO CIA COMPOSTA 20/05/2009 17/06/2009
SITEL DO CIA COMPOSTA 21/05/2009 18/06/2009
SITEL DO DIN COMPOSTA 26/05/2009 23/06/2009
CLAN COMPOSTA 02/06/2009 09/07/2009
NÓBREGA & DANTAS COMPOSTA 03/06/2009 14/07/2009
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EFLUENTES DE DESPESCA (CARCINICULTURA):

ROBERTO SANTOS SIMPLES 
(ÍNÍCIO E FIM) 

26/06/2009
(10:00 / 11:30)

21/07/2009*
31/07/2009**

NILTON BACURAL SIMPLES
(ÍNÍCIO E FIM)

08/07/2009
(13:00 / 19:00)

17/08/2009*
24/08/2009**

SÉRGIO BARROS SIMPLES 
(ÍNÍCIO E FIM)

15/06/2009
(12:30 / 18:00)

08/07/2009*
15/07/2009**

JADSON BARRETO SIMPLES 
(ÍNÍCIO E FIM)

28/05/2009
(18:30 / 22:00)

01/07/2009*
02/07/2009**

*Amostras coletadas pela manhã ou no início da despesca; 
**Amostras coletadas pela tarde ou no final da despesca.

2.4 Bioensaios crônicos com o Mysidopsis juniae

2.4.1 Cultivo dos organismos-teste

Os organismos utilizados nos ensaios crônicos foram oriundos do cultivo 

do ECOTOX/Lab/DOL/UFRN, que segue a metodologia para o cultivo baseada na 

ABNT NBR 15308/2005.

Organismos com 15 dias de vida foram pareados (até 4♀:1♂) em 

aquários (béckeres de 10L ou recipientes plásticos de mesma capacidade) com 

8L da água de diluição (água do mar natural), coletada em mar aberto, há cerca 

de 40 minutos de barco a partir da costa. Antes do uso no cultivo, a água de 

diluição teve sua salinidade corrigida com água destilada para 32-36 ppm, 

salinidade exigida para o desenvolvimento do M. juniae (ABNT NBR 15308, 

2005).

Indivíduos passam a produzir filhotes com cerca de 21 dias (NBR ABNT 

15038, 2005). Quando possível, os filhotes foram retirados diariamente dos 

aquários matrizes e postos em aquários menores, com capacidade entre 1,5 –

3,0L, para que crescessem ou fossem utilizados em testes. A densidade 

populacional dos aquários matrizes foi de 62,5 mL de água por indivíduo; para os 

aquários de filhotes, 30 mL por indivíduo. A norma anteriormente citada 

recomenda a proporção de um organismo adulto reprodutor por 100mL e a de um 

filhote (até a separação de machos e fêmeas) por 50 mL.

Diariamente, além da retirada dos filhotes dos aquários matrizes, 

procedia-se a alimentação dos organismos e a limpeza dos aquários. A 

alimentação foi realizada com náuplios de artêmia (48-72 horas de vida), de 

acordo com a idade dos organismos: 10 dias, 40 náuplios; 11 a 20 dias, 70 

Tabela 02: Continuação.
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náuplios; 21 a 30 dias, 90 náuplios e acima de 30 dias, 200 náuplios (ABNT NBR 

15308, 2005). A limpeza, por sua vez se deu pela sifonação de detritos que 

ficavam no fundo do aquário.

Os aquários matrizes tinham sua água totalmente renovada a cada 7 dias 

e os seus organismos eram repareados (ABNT NBR 15308, 2005). Sifonava-se a

água do aquário com uma mangueira com uma tela presa à ponta para que os 

organismos não fossem também sifonados. Quando restava cerca de 1,0L, 

cessava-se a sifonação e este conteúdo (com os misidáceos) era delicadamente 

despejado (para evitar estresse aos organismos) numa bandeja plástica, que 

colocava-se sobre uma luminária. Assim, o pareamento ou o repareamento era 

realizado, com a ajuda de um contador. Os organismos foram então recolocados 

no aquário já limpo (gaze, água da torneira, água destilada) com nova água de 

diluição, devidamente corrigida.

A qualidade do cultivo foi monitorada através da realização periódica de 

testes agudos (96 horas) com filhotes de 1 a 8 dias de vida, usando-se como 

substância de referência o sulfato de zinco heptahidratado (ZnSO4.7H20) (ABNT 

NBR 15308, 2005). A carta-controle foi então obtida utilizando-se os testes na 

datas indicadas no quadro 03.

Quadro 03: Data da realização dos testes de referência.

Teste de 
Referência

Data Teste de 
Referência

Data

Ensaio 01 28/08/2006 Ensaio 11 12/11/2007

Ensaio 02 07/02/2007 Ensaio 12 28/02/2008

Ensaio 03 15/02/2007 Ensaio 13 09/04/2008

Ensaio 04 12/03/2007 Ensaio 14 29/05/2008

Ensaio 05 16/04/2007 Ensaio 15 24/10/2008

Ensaio 06 14/05/2007 Ensaio 16 05/11/2008

Ensaio 07 13/06/2007 Ensaio 17 07/01/2009

Ensaio 08 21/08/2007 Ensaio 18 04/02/2009

Ensaio 09 28/09/2007 Ensaio 19 05/03/2009

Ensaio 10 23/10/2007 Ensaio 20 07/04/2009
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2.4.2 Execução dos testes

O método do teste de sobrevivência e fecundidade aplicado foi adaptado 

de outro idealizado para o Mysidopsis bahia (Short-term Methods for Estimating 

the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Marine and Estuarine 

Organisms – Mysid, Mysidopsis bahia, Survival, Growth, and Fecundity Test 

Method, Environmental Protection Agency – USEPA, 2002). As adaptações feitas 

na referida metodologia para a realização de teste crônicos no M. juniae estão 

dispostas na tabela 03:

Tabela 03: Adaptações para a realização dos testes crônicos com o M. juniae.
CONDIÇÕES DE TESTE METODOLOGIA

USEPA (2002)
METODOLOGIA

ADAPTADA
Tipo de Ensaio Crônico Crônico

Renovação Diária Única

Temperatura de Incubação 26ºC±1 25ºC±1

Fotoperíodo 16 horas claro/8 horas escuro 12 horas claro/12 horas escuro

Volume da solução-teste 150 mL 200 mL

Origem dos organismos - Cultivo ECOTOX

Idade dos organismos 6-7 dias 6-7 dias

Nº de organismos / frasco 5 10

Nº de réplica 8 5

Alimentação 150 náuplios de Artemia sp / 
misidáceo / dia

20 náuplios de Artemia sp / 
misidáceo / dia

Controle Água do mar natural filtrada Água do mar natural filtrada

Salinidade 20-30 ppm 34-35 ppm

Duração do ensaio 7 dias 7 dias

Parâmetro Avaliado Sobrevivência/Fecundidade/ 
Crescimento

Sobrevivência/Fecundidade

Para a adaptação da metodologia proposta pela USEPA (2002) (Tabela 

03), condições de teste como temperatura de incubação, fotoperíodo, volume de 

solução-teste, quantidade de indivíduos por recipiente, alimentação e salinidade 

foram extraídas da norma NBR ABNT 15308/2005, que regulamenta os ensaios 

de curta duração com o M. juniae. Essas condições também se referem às 

condições ótimas de cultivo e manutenção deste organismo e por isso, não 

poderiam ser ignoradas durante a aplicação dos testes crônicos. 
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Outra importante condição modificada para a realização dos testes 

crônicos com M. juniae a partir da norma proposta pela USEPA (2002) (Tabela 

03) foi a freqüência da renovação das soluções-teste. A USEPA (2002) propõe a 

renovação diária das soluções-teste a quais o M. Bahia é submetido. Vaz et al

(2009) propuseram uma metodologia para testes crônicos para o M. juniae, 

baseado na trabalho de Mckenney & Celestial (1996), onde os parâmetros 

avaliados foram o tempo de maturação sexual, o estágio de maturação, a 

quantidade de indivíduos nascidos, o tamanho e possíveis alterações 

morfológicas (Vaz et al, 2009). Esses parâmetros foram avaliados após ou 

durante os 70 dias de teste (duração do ensaio proposto por Vaz e colaboradores) 

e renovação se deu uma vez a cada semana.

Diante disso, testes de toxicidade foram realizados para verificar se a

renovação, para os ensaios feitos com o M. juniae no presente trabalho, 

precisaria ser mesmo diária, como propõe a USEPA para o M. bahia. Fez-se, 

concomitantemente, testes com renovação diária e outros com renovação única 

(depois de três dias do início do teste), com uma só amostra e nas condições 

estabelecidas para o M. juniae (ABNT NBR 15308, 2005), no intuito de verificar as 

diferenças que essas metodologias poderiam trazer ao resultado. Essa 

comparação foi realizada três vezes, sendo realizado ao total seis testes, três com 

renovação diária e três com renovação única. Para a análise estatística utilizou-se 

o método do teste T de Student (a homocedasticidade foi verificada através do 

teste de Levene). A amostra utilizada foi a do SITEL DIN, uma das estudadas no 

presente trabalho, por ser uma composição de efluentes sanitários e industriais e 

já ser conhecidamente tóxica para o M. juniae. A amostragem foi simples, e uma 

só amostra foi coletada para esse fim. A coleta se deu em 08/06/2007 e a 

realização da primeira série de testes paralelos foi em 15/07/2010; da segunda, 

22/07/2010 e da terceira, 28/07/2010. Até a realização dos testes, alíquotas das 

amostras do SITEL DIN foram congeladas (ABNT NBR 15469, 2007). A variação 

dos parâmetros de pH e OD para cada solução-teste, no decorrer dos testes

também foram analisadas através do método do teste T de Student.

Nos parágrafos seguintes, tem-se uma melhor elucidação das condições 

utilizadas, tanto nos testes para a verificação da freqüência da renovação, como 

nos realizados com as amostras citadas na tabela 01, com exceção do número de 
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réplicas que no primeiro caso foi em número de três e no segundo, cinco, e da 

salinidade, que no primeiro caso foi de 35 ppm e no segundo, 25 ppm.

Filhotes de M. juniae com 6-7 dias de vida foram expostos a diferentes 

concentrações dos efluentes, durante 7 dias, período do desenvolvimento sexual 

do organismo. Os parâmetros analisados foram sobrevivência e fecundidade 

(porcentagem de fêmeas com ovos no oviduto e/ou bolsa incubadora) (USEPA, 

2002).

Os organismos, assim que nasciam, passavam a ser aclimatados em 

salinidades mais baixas. Isso é feito para aproximar as condições do teste às 

condições do estuário em questão, cuja salinidade média é de 25 ppm (Silva, 

2004; Frazão, 2007). Dessa forma, permite-se uma análise mais próxima da 

realidade das condições existentes no estuário.

A ABNT NBR 15308/2005 permite essa aclimatação, baixando-se três 

unidades a cada 12 horas. Quando retirados dos aquários matrizes, os filhotes 

foram postos em aquários de filhotes com água de diluição corrigida para 32 ppm. 

No dia seguinte, a salinidade da água do aquário era corrigida para 29-30 ppm e, 

após mais 24 horas, 27-28 ppm. Deve-se atentar que até então a água dos 

aquários não foi totalmente renovada; a correção da salinidade deu-se pela 

adição de água destilada diretamente no aquário, no ponto da aeração. 

No momento da mudança da salinidade de 27-28 ppm para 25 ppm é que 

se dava a renovação total da água. Como num pareamento, o excesso da água à 

27-28 ppm foi sifonada e descartada e os organismos foram postos numa bandeja 

sobre uma luminária e redistribuídos em aquários com 8L de água de diluição à 

25 ppm. Em cada aquário foram postos, no máximo, 350 organismos. De acordo 

com a ABNT NBR 15308/2005, a densidade de teste (quantidade de organismos 

por mL de solução-teste) é de no mínimo 20 mL para cada organismo. No caso 

dos aquários à 25 ppm, a densidade populacional é de 22,85 mL por organismos.

A esta altura, os organismos estavam com cerca de 5 dias de vida; até o sétimo 

dia eles ficavam nesses aquários, até serem usados no teste.

As condições pelas quais os organismos passaram até o início do teste, 

assim como as do próprio teste, influenciam significativamente na aceitabilidade 

dos resultados de fecundidade. Temperatura, alimentação e densidade 

populacional são fatores de extrema importância no desenvolvimento do 
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misidáceo (USEPA, 2002). Portanto, a atenção aos cuidados com o cultivo, 

aclimatação dos organismos-teste e às condições de teste foram essenciais para 

a obtenção de resultados aceitáveis em testes crônicos.  

Além da água de diluição para aclimatação dos organismos-teste, as 

amostras também foram corrigidas. Devido a isso, corrigiu-se a salinidade com 

adição de salmoura preparada com sal comercial (Red Sea®) e água de diluição, 

aerados por cerca de 12 horas antes do uso; desta forma, o pH estabilizava-se. 

As séries de diluições testadas (fator de diluição 0,5) foram determinadas 

após a realização de testes preliminares com as séries 0,78% - 1,56% - 3,12% -

6,25% - 12,5% ou 5% - 10% - 20% - 40% - 80%, ambas sugeridas pela USEPA 

(2002). A escolha da série dos testes preliminares dependeu da origem do 

efluente, de suas características e das características do local de coleta. As séries 

definitivas, em alguns casos, foram as mesmas que as preliminares e em outros, 

variações delas, como 2,5% - 5% - 10% - 20% - 40%; 1,25% - 2,5% - 5% - 10% -

20% e 0,2% - 0,4% - 0,8% - 1,6% - 3,2%.

Nas amostras de corpos d’água receptores de efluentes (Canal do Baldo, 

Riacho das Lavadeiras e Macaíba), os testes foram qualitativos e objetivaram a 

classificação dessas amostras em “Tóxicas” e “Não Tóxicas”. Nos testes de 

toxicidade qualitativos, as amostras não são diluídas e, portanto, não objetivam a 

quantificação da toxicidade como nos ensaios toxicológicos, que são 

quantitativos, e sim, a sua classificação em categorias (como Tóxica e Não 

Tóxica).

Foram preparadas 05 replicações para cada solução-teste, além do 

controle. Em cada réplica foram postos 10 organismos em 200 mL de solução, de 

maneira aleatória (ABNT NBR 15308/2005). Após a introdução dos organismos, 

os recipientes-testes foram cobertos com papel-filme.

Diariamente (quando necessário), os organismos submetidos eram 

alimentados com uma gota concentrada com náuplios de artêmia. A quantidade 

de alimento foi cuidadosamente controlada, visto a interferência dos resultados 

que o excesso pode causar: diminuição da concentração de OD e seqüestro de 

metais (USEPA, 2002). Parâmetros físico-químicos como OD e pH também foram 

monitorados no início e no final dos testes em uma das cinco réplicas da primeira 

e da última concentração das séries de diluição, além do controle.
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O teste não foi aerado, já que a maioria das concentrações das soluções-

testes da escala de diluições não foram tão expressivas (USEPA, 2002). Além 

disso, a aeração pode alterar características físico-químicas da amostra, 

principalmente se esta for rica em matéria orgânica. Apenas a água de diluição 

(água do mar natural coletada em alto mar) era aerada, durante cerca de 24 

horas, antes do início do teste e da renovação.

Diariamente, os recipientes foram limpos e os indivíduos mortos 

contabilizados. No último, verificou-se o sexo dos sobreviventes e presença de 

ovos no oviduto e/ou bolsa incubadora nas fêmeas (Figura 11, 12, 13 e 14)

através de microscópio óptico (400x).

Figura 11: Fêmea de M. juniae com ovos no oviduto (seta) e fêmea não-ovada (abaixo).

Figura 12: Fêmea ovada de M. juniae. Notar ovos no oviduto e a bolsa incubadora (setas).

0,5mm

0,5mm
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Figura 13: Fêmea ovada de M. juniae com ovo na bolsa incubadora (seta).

Figura 14: Macho de M. juniae. Notar gônada sexual e pleopódes (setas).

De acordo com a USEPA (2002), o teste não é aceito quando a 

mortalidade no controle ultrapassa 20% dos indivíduos testados. Com relação a 

fecundidade, pelo menos 50% das fêmeas testadas do controle devem estar 

ovadas ao final do teste.

2.4.3 Análise dos dados

A determinação dos valores de CL50 (Concentração Letal 50) para a 

sobrevivência foi realizada através do método Trimmed Spearman-Karber 

(Hamilton et al, 1977), enquanto que os valores de CI50 (Concentração de 

0,5mm

0,5mm
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Inibição 50) para a fecundidade foi estimada através do método de Interpolação 

Linear (Norberg-King, 1993), através do software ICPIN (USEPA, 2002). A CI é a 

concentração do agente químico que causa determinada porcentagem de 

redução na reprodução ou crescimento dos organismos-teste. O método de 

Interpolação Linear é uma análise de regressão estabelecida pela relação 

concentração/resposta, enquanto que o Trimmed Spearman-Karber assume como 

base para cálculo a distribuição monotônica das porcentagens de efeito 

observado (Buratini & Bertoletti, 2006).

Para as análises do efeito tóxico sobre a sobrevivência, a resposta 

utilizada foi a proporção de indivíduos sobreviventes, que se deu pela relação de 

organismos sobreviventes por organismos testados. Na análise dos dados de 

fecundidade, a resposta foi a proporção de fêmeas ovadas, que se deu, por sua 

vez, pela relação do número de fêmeas expostas e fêmeas ovadas. Após isso, os 

dados foram transformados (raiz quadrada do arcoseno) para que se tornassem 

paramétricos. A normalidade foi testada através do teste de Shapiro-Wilk (p=0,01)

e a homocedasticidade, pelo de Bartlett (p=0,01) (USEPA, 2002). Uma vez 

confirmada pelo menos a homocedasticidade, os dados eram considerados 

paramétricos (Zar, 1998). Todas as análises de variância (p=0,05), usadas na 

determinação de CENO e CEO, assim como a transformação dos dados e os 

testes de normalidade e homocedasticidade, foram realizadas pelo software

TOXSTAT 3.3 (Gulley et al., 1991).

Na figura 15, fluxograma com maior detalhamento sobre os tratamentos 

estatísticos utilizados para a determinação da CENO e da CEO tanto para os 

dados de sobrevivência, quanto para os de fecundidade.  
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Figura 15: Tratamento estatístico realizado para os dados de sobrevivência e fecundidade. Fonte: 
USEPA (2002), Modificado.

2.5 Estimativa da carga tóxica dos efluentes

A análise comparativa das cargas tóxicas de todos os efluentes lançados 

numa mesma bacia hidrográfica permite identificar quais indústrias mais 

contribuem como fonte de poluição para determinado corpo receptor (Bertoletti, 

1990a). A estimativa da carga tóxica pode ser realizada pela multiplicação da 

vazão do efluente (em L/s) pelo valor da toxicidade, mais especificamente, da 

Unidade Tóxica (UT).

A toxicidade é geralmente expressa em concentração letal, que uma 

medida inversa. Dados expressos em UT facilitam a compreensão das 

informações, pois quanto mais tóxico é um efluente, maior é a UT, que pode ser 

obtida pela fórmula: UT=100 / CL50 ou CE50 (Bertolleti & Zagatto, 2006) 

A medida das vazões dos efluentes foi feita de acordo com as situações 

encontradas em cada ponto de coleta. Nos pontos onde os efluentes eram 

lançados por tubulações, o efluente foi encaminhado para um balde graduado de 

TESTE DE BARTLETT

DADOS 
HOMOCEDÁSTICOS

DADOS NÃO 
HOMOCEDÁSTICOS

IGUAL NÚMERO DE 
RÉPLICAS?

IGUAL NÚMERO DE 
RÉPLICAS?

NÃO NÃOSIMSIM

TESTE T C/ 
AJUSTAMENTO 

DE BONFERRONI

TESTE DE 
DUNNETT

TESTE DE STEEL 
MANY-ONE

TESTE WILCOXON C/ 
AJUSTAMENTO DE 

BONFERRONI

CENO e CEO
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11L de capacidade e o tempo até o enchimento foi cronometrado, o que 

possibilitou o cálculo da vazão através da relação entre o volume do efluente e o 

tempo. Onde os efluentes saíam por vertedores retangulares, mediu-se a largura 

do vertedouro (L) e a altura da coluna de efluente acima da barragem do 

vertedouro. Essas variáveis foram utilizadas na determinação da vazão através da 

fórmula de Francis (Delmée, 1983) (Figura 16): 

Figura 16: Método de medição da vazão em vertedouros retangulares.

Em cursos d’água utilizou-se o molinete hidrométrico. Esse instrumento 

possui uma hélice que converte o movimento de translação do fluxo de água em 

um movimento de rotação. O número de voltas da hélice é então determinado 

dentro de um intervalo de tempo e aplicado em uma equação dada pelo fabricante

do molinete, que deve ser calibrado periodicamente.

Já nos efluentes de carcinicultura, a vazão foi determinada a partir da 

multiplicação da área do viveiro e o tempo despendido na despesca (Britto, 2009, 

comunicação pessoal).

Para as coletas simples, foram usados os valores de vazão medidos em 

cada momento de coleta (manhã e tarde, início e fim de despesca) na 

determinação da carga tóxica. Para as coletas compostas, por sua vez, foram 

utilizadas as médias aritméticas das seis medições realizadas no decorrer do dia 

de coleta. 

Um resumo dos métodos de medição de vazão para cada ponto de coleta 

é descritos na tabela 04:
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Tabela 04: Métodos de medição de vazão para cada ponto de coleta.

AMOSTRAS        SITUAÇÃO
MÉTODO DE MEDIÇÃO 

DE VAZÃO

ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITÁRIOS (ETEs):

ETE QUINTAS Tubulação
Balde Graduado, 

volume/tempo

ETE JARDIM LOLA I Tubulação
Balde Graduado, 

volume/tempo

ETE JARDIM LOLA II Tubulação
Balde Graduado, 

volume/tempo

ETE AMARANTE Tubulação
Balde Graduado, 

volume/tempo

ETE BEIRA RIO Tubulação
Balde Graduado, 

volume/tempo

ETE LAGOA AERADA Tubulação
Calha 

Parshall

IMUNIZADORA:

POTIGUAR Tubulação
Balde Graduado, 

volume/tempo

CORPOS RECEPTORES DE EFLUENTES SANITÁRIOS:

CANAL DO BALDO Livre Molinete Hidrométrico

R. DAS LAVADEIRAS Livre Molinete Hidrométrico

MACAÍBA Tubulação
Balde Graduado, 

volume/tempo

GISELDA TRIGUEIRO Tubulação
Balde Graduado, 

volume/tempo

INDÚSTRIAS E DISTRITOS INDUSTRIAIS:

COTEMINAS Tubulação
Calha Apache e Medidor de 

Vazão 

LANÇAMENTO CIA Tubulação
Balde Graduado, 

volume/tempo

SITEL CIA Vertedouro retangular
Método do Vertedouro 

Retangular

SITEL DIN Vertedouro retangular
Método do Vertedouro 

Retangular

CLAN Tipo fonte
Balde Graduado, 

volume/tempo

NÓBREGA & DANTAS Tubulação
Balde Graduado, 

volume/tempo

EFLUENTES DE DESPESCA (CARCINICULTURA):

ROBERTO SANTOS Viveiro
Área do viveiro/ tempo de 

despesca

NILTON BACURAL Viveiro
Área do viveiro/ tempo de 

despesca

SÉRGIO BARROS Viveiro
Área do viveiro/ tempo de 

despesca

JADSON BARRETO Viveiro
Área do viveiro/ tempo de 

despesca
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2.6 Correlação entre parâmetros físico-químicos e toxicidade dos efluentes 

analisados

Além da toxicidade, uma série de parâmetros físico-químicos foram 

determinados pelo Núcleo de Estudos e Pesquisa em Petróleo e Gás Natural –

NEPGN/UFRN (Tossi, 2009). Com o objetivo de identificar que parâmetros 

demonstraram maior influência na toxicidade dos efluentes analisados, foram

realizadas a Análise de Componentes Principais (ACP) e a Análise de 

Correspondência (AC), que também identificaram quais empreendimentos 

contribuíram com os principais fatores identificados. 

Para análise dos dados de efluentes sanitários, corpos receptores,

hospitalar, usou-se a ACP, pois o número de réplicas desse grupo (a quantidade 

de pontos estudados) é maior que o número de variáveis analisadas (parâmetros 

físico-químicos). Já o grupo de efluentes industriais, assim como o grupo de 

efluentes que causaram efeitos sobre a fecundidade dos organismos testados, o 

número de réplicas foi menor que o número de variáveis e devido a isso, a esses 

foi aplicada a AC. Todas as análises foram realizadas através do software 

Statistica 7.0 (StatSoft).

Os valores da CL50-sobrevivência foram convertidos em Unidade Tóxica 

(UT). Essa conversão torna o parâmetro da toxicidade diretamente proporcional a 

toxicidade propriamente dita dos efluentes. Os parâmetros analisados foram (em 

mg/L): Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5), Demanda Química de Oxigênio 

(DQO), Nitrogênio Total, Nitrogênio Amoniacal, Fósforo Total, Cloreto Total, Cloro 

Residual Total, Cianeto Livre, Cádmio Total, Chumbo Total, Cobre Dissolvido, 

Cromo Total, Mercúrio Total, Níquel Total, Zinco Total, Benzeno, Fenóis Totais e

Óleos e Graxas. Os valores para esses parâmetros estão dispostos no Anexo I.

Não foi realizada a determinação de parâmetros físico-químicos nos 

efluentes de carcinicultura.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Carta-controle

A CL50 média (n=20) estimada nos testes de toxicidade com a substância 

de referência Sulfato de Zinco Heptahidratado para o M. juniae foi de 0,35 mg/L, 

com limite superior de 0,45 mg/L e inferior de 0,25 mg/L (Figura 17). O cultivo 

mostrou-se apto para a realização de testes com amostras ambientais. 

Figura 17: Carta-Controle para o M. juniae utilizando o sulfato de zinco heptahidratado
(ZnSO4.7H20) como substância de referência.

3.2 Adaptação de metodologia (testes de renovação diária e única)

Os resultados de CL50 obtidos tanto nos testes com renovação diária 

como nos testes com renovação única não demonstraram diferença significantiva,

(p=0,989; Tabela 05). Com relação aos efeitos sobre a fecundidade de M. juniae, 

estes não foram verificados em nenhum dos dois tipos de sistemas de renovação

aplicados. No Anexo II tem-se dispostos a porcentagem de sobrevivência e 

fecundidade do controle tanto nos testes de adaptação como nos realizados com 
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as amostras da Tabela 01. O teste não é aceito quando a mortalidade no controle 

ultrapassa 20% dos indivíduos testados. Com relação à fecundidade, pelo menos 

50% das fêmeas testadas do controle devem estar ovadas ao final do teste.

Tabela 05: Valores de CL50 para os testes realizados com renovação diária e única e significância 
da diferença dos resultados entre os dois métodos de renovação analisados (p≤0,05).

TESTE-DIÁRIA CL50 CI50 TESTE-ÚNICA CL50 CI50 p (CL50)

TD -1º 3,65 s/efeito TU - 1º 4,45 s/efeito

0,989*TD - 2º 2,80 s/efeito TU - 2º 3,09 s/efeito

TD - 3º 3,15 s/efeito TU - 3º 2,09 s/efeito

* Teste T de Student (Teste de Levene, p=0,238, dados homocedásticos).

Além dos valores de CL50, as variações de pH e OD (oxigênio dissolvido)

no decorrer dos testes (7 dias) para cada diluição-teste, incluindo o controle, 

também foram analisadas através do Teste T de Student (Tabela 06). Apesar da 

diferença da toxicidade encontrada para a mesma amostra nos dois sistemas de 

renovação analisados não ter sido significativa, nas variações de pH e OD, em 

alguns casos, esta diferença foi verificada (Tabela 06). Os valores de pH e OD 

para cada ensaio realizado encontram-se no anexo III.

Tabela 06: Significância das diferenças de variação de pH e OD nos testes conduzidos com 
renovação diária e única para cada diluição-teste, incluindo o controle, no decorrer dos testes.

DILUIÇÕES-TESTE
Teste 1 

(pH)
Teste 2 

(pH)
Teste 3 

(pH)
Teste 1 

(OD)
Teste 2 

(OD)
Teste 3 

(OD)

CONTROLE 0,058 0,063* 0,484 0,023 0,028* 0,148
0,62% 0,021 0,106* 0,761 0,043 0,018* 0,028*

1,25% 0,073 0,064 0,273* <0,001 <0,001* 0,018*

2,5% 0,183 0,106 0,109 <0,001* <0,001* 0,173*
5% 0,023 0,118 0,174 <0,001* <0,001* 0,091*

10% 0,035 - - 0,000 - -

*Nestes casos, de acordo com o teste de Levene (p≤0,05), os dados não foram considerados 
homocedásticos, sendo neles aplicado o teste de Wilcoxon (matched pairs). Nos demais, usou-se 
o teste T de Student.

Um maior número de variações significativas foi verificado ao se analisar 

o parâmetro “OD” (Tabela 06). Isto indica uma maior sensibilidade deste 

parâmetro às mudanças de condições em relação ao parâmetro “pH”. As 

variações significativas encontradas, entretanto, não foram suficientes para fazer 

com que os resultados de toxicidade fossem considerados diferentes, ou seja, é 

plausível a realização de testes de única renovação para a verificação de efeitos 

crônicos em M. juniae. No anexo II pode-se notar que o fato da renovação ser 
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única não fez com que surgisse com frequência valores de OD menores que 4,0 

mg/L, quantidade mínima necessária para o desenvolvimento satisfatório desses 

organismos de acordo com a ABNT NBR 15308/2005. Valores abaixo desse limite 

foram verificados em diluições-teste próximas da renovação ou da contagem final 

do ensaio. Diante do exposto, neste trabalho, os ensaios de toxicidade serão de 

única renovação.

3.3 Efluentes sanitários e hospitalar (ETEs, corpos receptores e 
imunizadora e hospital)

3.3.1 Toxicidade

As curvas de mortalidade dos organismos expostos aos diferentes 

efluentes de ETEs e do Hospital Giselda Trigueiro encontram-se disponíveis no 

anexo VI. A concentração de OD e o pH das réplicas monitoradas da primeira e 

última concentração das séries de diluições durante os testes (Tabela 07)

estiveram em geral dentro dos limites recomendados pela NBR ABNT 15308/2005

(pH, 7,8 a 8,3; OD, acima de 4,0 mg/L).

Tabela 07: Parâmetros físico-químicos (OD e pH) de uma das cinco réplicas do controle, menor 
concentração e maior concentração, ao início e ao final do teste com os efluentes sanitários e 
hospitalar.

CONTROLE
MENOR 

CONCENTRAÇÃO
MAIOR 

CONCENTRAÇÃO

pH OD pH OD pH OD

I F I F I F I F I F I F

ETE QUINTAS – M 8,3 7,9 6,8 6,2 8,1 7,7 6,6 6,0 8,3 7,8 6,5 5,4

ETE QUINTAS – T 8,0 7,8 7,0 6,3 8,0 7,7 6,9 6,2 7,9 7,5 6,8 5,6

ETE JARDIM LOLA I – M 7,6 7,6 7,5 6,0 7,7 7,9 7,5 5,9 7,6 7,9 7,3 4,3

ETE JARDIM LOLA I – T 7,7 7,8 7,4 6,4 7,6 7,8 7,0 6,1 7,7 7,7 7,0 3,9

ETE JARDIM LOLA II – M 8,1 7,3 8,4 6,1 8,0 7,6 8,4 5,8 8,1 7,5 8,3 4,8

ETE JARDIM LOLA II – T 7,5 7,5 5,5 4,5 7,5 7,5 5,5 4,3 7,5 7,8 5,1 2,9

ETE AMARANTE – M 7,8 7,7 7,5 7,1 7,5 7,0 7,5 7,0 7,8 7,7 7,3 4,0

ETE AMARANTE – T 7,8 7,6 6,9 6,1 7,8 7,8 6,6 5,9 7,8 7,9 6,6 3,8

ETE BEIRA RIO 7,9 7,7 7,2 6,8 7,9 7,9 7,0 6,5 7,9 7,7 6,5 4,0

ETE LAGOA AERADA – M 8,2 7,4 7,2 6,6 8,1 7,8 7,2 6,6 8,3 7,9 7,0 4,6

ETE LAGOA AERADA – T 7,5 7,7 6,0 5,2 7,7 7,7 5,9 4,9 7,5 7,5 6,0 5,0

IMUN. POTIGUAR 8,2 7,6 7,3 6,8 8,2 7,7 7,1 6,8 7,9 7,6 7,5 3,9

HOSP. G.TRIGUEIRO – M 8,3 7,7 6,5 6,1 8,3 7,7 6,5 6,1 8,1 7,8 6,6 2,9

HOSP. G.TRIGUEIRO – T 8,2 7,7 6,7 6,3 8,2 7,6 6,6 6,0 8,0 7,3 6,5 3,2
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Parâmetros toxicológicos crônicos acerca da sobrevivência e da 

ecundidade dos organismos testados estão expostos na tabela 08.  

Tabela 08: Parâmetros toxicológicos crônicos – sobrevivência (CL50) e fecundidade (CI50) - das 
amostras de efluentes sanitários e hospitalar (ETEs, Imunizadoras e Hospital). 

AMOSTRAS CL50±d.p
CENO-
CEO

P IC50 CENO-CEO P

ETE QUINTAS – M 5,85%±1,65 3,12-6,25% 0,0004¥ s/efeito - 0,928¥

ETE QUINTAS – T 5,98%±1,78 3,12-6,25% 2,1E-06§ s/efeito - 0,821¥

ETE JARDIM LOLA I – M 57,39%±1,55 40-80% 9,5E-23¥ s/efeito - 0,056¥

ETE JARDIM LOLA I – T 56,57%±2,06 40-80% 1,9E-16§ s/efeito - 0,548§

ETE JARDIM LOLA II – M 54,26%±2,25 40-80% 0,781§ Ɏ s/efeito - 0,246§

ETE JARDIM LOLA II – T 40,56%±2,82 20-40% 0,001¥ s/efeito - 0,918¥

ETE AMARANTE – M 44,08%±3,03 20-40% 0,014§ s/efeito - 0,561¥

ETE AMARANTE – T 48,57%±2,92 40-80% 0,673§ Ɏ s/efeito - 0,518¥

ETE BEIRA RIO 14,54%±1,62 10-20% 6,9E-05§ s/efeito - 0,215¥

ETE LAGOA AERADA – M 6,24% ± 1,28 3,12-6,25% 0,028¥ 4,82% 3,12-6,25% 0,008¥

ETE LAGOA AERADA – T 8,30% ± 1,12 3,12-6,25% 0,02§ s/efeito - 0,816§

IMUN. POTIGUAR 22,35%±2,04 10-20% 0,0001§ 14,67% 10-20% 0,0001§

HOSP. G.TRIGUEIRO – M 3,77±0,81 1,56-3,12% 0,015¥ s/efeito - 0,634¥

HOSP. G.TRIGUEIRO – T 2,05±0,55 1,56-3,12% 0,379† § s/efeito - 0,556§

Ɏ Mortalidade total em 80%.
† Mortalidade total em 3,12%, 6,25% e 12,5%.
§ Teste de Dunnett.
¥ Teste T com ajustamento de Bonferroni.

Neste trabalho, amostras com valores de toxicidade (CL50) abaixo de 

15% foram consideradas as mais tóxicas; entre e 15% e 25%, toxicidade mediana 

e acima de 25%, as menos tóxicas. De acordo com a tabela 08, os efluentes que 

se mostraram mais tóxicos à sobrevivência dos organismos testados, com CL50 

abaixo de 15%, foram: as ETEs denominadas Beira Rio (CL50, 14,54%), Quintas 

(CL50, 5,85% e 5,98%), e Lagoa Aerada (CL50, 6,24% e 8,30%) e o hospital 

Giselda Trigueiro (CL50, 3,77% e 2,05%).

Dentre as ETEs investigadas, a ETE Quintas (CL50, 5,85% e 5,98%), 

composta por apenas uma lagoa de estabilização, e as ETEs Lagoa Aerada

(CL50, 6,24% e 8,30%) e Beira Rio (CL50, 14,54%), compostas por três lagoas, 

porém excessivamente mal operadas, foram consideradas mais tóxicas à 

sobrevivência dos organismos testados que as demais ETEs analisadas (onde os 

valores de CL50 variaram entre 20,17% e 57,39%; Tabela 08). Duarte et al.
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(2000) já alertavam para os problemas existentes nas ETEs Quintas (composta 

por uma lagoa) e Lagoa Aerada. Segundo esses autores, a carga orgânica e 

concentrações de bactérias coliformes fecais afluentes aos três sistemas são

superiores às previstas no dimensionamento dos reatores, o que demonstrou a 

necessidade de tratamento complementar. A ETE Lagoa Aerada, no momento da 

coleta, encontrava-se desativada e o efluente estava sendo lançado em direção 

ao estuário sem nenhum tratamento. Por sua vez, na ETE Beira Rio (onde se 

realizou amostragem composta) notou-se durante a coleta que o tratamento 

preliminar encontrava-se inoperante.

Os efluentes hospitalares foram os que causaram maior mortalidade ao 

M. juniae dentre todos os efluentes sanitários analisados (CL50, 3,77% e 2,05%;

Tabela 08). Leprat (1999) revelou que a ecotoxicidade de efluentes hospitalares é 

de 5 à 15 vezes maior que a de efluentes urbanos clássicos e esse padrão foi 

detectado neste trabalho. Boillot et al. (2008) analisaram efluentes de um hospital 

francês em diferentes horários quanto a composição físico-química, biológica e a

toxicidade. Foram detectados poluentes como cloro residual livre, detergentes, 

alcoóis, acetona, amônia, fenóis e vários metais. No trabalho de Boillot e 

colaboradores, o alto grau de toxicidade encontrado foi devido principalmente ao 

cloro livre. As amostras do Hospital Giselda Trigueiro, além de terem sido as mais 

tóxicas, foram as que demonstraram as maiores concentrações de cloro residual 

total, de 14,2 a 44,7 mg/L. (Anexo I).

Dos efluentes analisados, os que apresentaram toxicidade mediana, foi o 

da imunizadora Potiguar (CL50, 22,35%). Além do efluente do hospital Giselda 

Trigueiro, o efluente desta imunizadora também continha resíduos de cloro total 

(1,8 mg/L, Anexo I). Na imunizadora aqui analisada, o cloro é adicionado em seus 

efluentes depois de tratados para a desinfecção, com o objetivo de diminuir a 

incidência de doenças de veiculação hídrica. A adição de cloro é mais usada por 

ser uma das mais baratas, principalmente em países em desenvolvimento. 

Entretanto, esta não é a alternativa ideal, pois o cloro é tóxico para os organismos 

aquáticos

Mais danoso ainda para os ecossistemas aquáticos é quando o cloro 

residual associa-se a componentes orgânicos, uma vez que gera ainda outros 

compostos tóxicos, como os trialometanos, o ácido halocético e o halogênio, 
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substâncias carcinogênicas para humanos e animais (Bayo et al., 2009). Mattei et 

al.(2006) constataram que concentrações de cloro residual livre ou compostos 

clorados no Rio Tiber (Roma, Itália) foram responsáveis pela toxicidade 

observada na sobrevivência e na fecundidade de Daphnia magna (Crustacea).

Finalmente, os efluentes menos tóxicos à sobrevivência de M. juniae, com 

valores de CL50 entre 44,08% e 57,39%, foram os das ETEs Jardim Lola I (CL50, 

57,39% e 56,57%), Jardim Lola II (CL50, 54,26% e 40,56%) e Amarante (CL50,

44,08% e 48,57%). 

No geral, os resultados evidenciam que sistemas de tratamento 

convencionais com maior tempo de residência (maior número de lagoas de 

estabilização) propiciam uma remoção mais eficiente da toxicidade. As ETEs 

Jardim Lola I, Jardim Lola II e Amarante, consideradas menos tóxicas, são 

sistemas compostos por três lagoas, enquanto que a ETE Quintas, mais tóxica

que as citadas, são compostas por apenas uma única lagoa. Porém, algumas 

exceções a esse padrão foram encontradas. Por exemplo, a imunizadora

Potiguar, cujo efluente foi considerado mais tóxico do que as fontes previamente 

citadas, possui quatro lagoas de estabilização. Assim, não apenas o tempo de 

retenção, mas outras características do sistema, certamente determinam a 

toxicidade do efluente. Um fator importante poderia ser a concentração de cloro 

residual total. As concentrações desse composto no efluente da imunizadora 

Potiguar foi de 1,8 mg/L (Anexo I).

Um efeito de redução da fecundidade de M. juniae foi observado nas 

amostras da ETE Lagoa Aerada - M (CI50, 4,82%) e na Imunizadora Potiguar 

(CI50, 14,67%; Tabela 08). 

Os efeitos sobre a fecundidade são ocasionados por substâncias 

químicas que afetam o equilíbrio do sistema endócrino de invertebrados 

aquáticos. A infertilidade desses organismos é pouquíssimo estudada como 

biomarcadora de estresse ambiental dentro da ecotoxicologia (Yang et al, 2008),

o que é preocupante. O fitness reprodutivo quando prejudicado, pode trazer 

prejuízos substanciais para populações naturais em longo prazo e, 

consequentemente, para um ecossistema como todo.

Com as amostras de corpos receptores de efluentes (Canal do Baldo, 

Riacho das Lavadeiras e Macaíba) foram realizados testes qualitativos que 
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objetivaram a classificação dessas amostras em “Tóxica” e “Não Tóxica”. Em 

todas elas a mortalidade foi total após 24 horas do início dos testes; portanto, 

todas foram consideradas “Tóxicas” (p=0,000 para todos os casos, de acordo com 

Teste T de Student – significância: p≤0,05).

A concentração de OD e o pH das réplicas monitoradas do controle e das 

amostras testadas estão dispostas na Tabela 09:

Tabela 09: Parâmetros físico-químicos (OD e pH) de uma das cinco réplicas do controle e amostra 
testadas, ao início e ao final do teste com as amostras dos corpos receptores de efluentes. 

CONTROLE AMOSTRA TESTADA

pH OD pH OD

I F I F I F I F

CANAL DO BALDO – M 7,8 7,7 7,0 6,6 7,7 7,5 4,5 2,8

CANAL DO BALDO – T 7,8 7,7 6,7 6,2 7,7 7,0 4,5 2,5

RIACHO LAVADEIRAS 8,0 7,6 7,5 6,2 8,0 7,8 4,1 3,5

MACAÍBA 8,1 7,8 7,0 6,0 8,0 7,2 4,2 3,9

A elevada toxicidade encontrada nas amostras de água dos corpos 

receptores indica que esses córregos recebem efluentes não tratados em 

quantidade acima de sua capacidade de suporte. 
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3.3.2 Estimativa da carga tóxica 

Para facilitar a compreensão dos resultados da Estimativa da Carga 

Tóxica, foram considerados neste trabalho apenas os dados de sobrevivência, 

uma vez que esse efeito foi verificado em todos os ensaios realizados com as 

amostra de efluentes sanitários (Tabela 10). 

Tabela 10: Vazões nos pontos de lançamento de efluentes coletados, toxicidade em UT e a carga 
tóxica dos efluentes sanitários e hospitalar.

Durante o período estudado, os efluentes da ETE Lagoa Aerada

demonstraram o maior potencial impactante ao estuário do Potengi dentre as 

amostras analisadas, como evidenciado pela sua maior carga tóxica (2.545,89

UT.L/s; Tabela 10). Além de integrarem o grupo dos efluentes mais tóxicos em 

relação à sobrevivência de M. juniae (de acordo com o discutido no item 3.3.1), as 

vazões de lançamento foram as maiores observadas.

As amostras da ETE Quintas e Hospital Giselda Trigueiro seguem a 

ordem decrescente dos efluentes mais tóxicos nos ensaios usando M. juniae, com 

valores de carga tóxica 215,98 UT.L/s e 64,39 UT.L/s, respectivamente (Tabela 

10). É importante notar que a vazão de lançamento do efluente do hospital 

Giselda Trigueiro (1,27 e 1,32 L/s; Tabela 10) foi uma das menores. Portanto, 

Efluentes 
Analisados

Vazão
média

(Qe, L/s)

UT
Sobrevivência

(100/CL50)

UT 
Fecundidade

(100/CI50)

Carga Tóxica
Sobrevivência 

(UT.L/s)

ETE QUINTAS – M 9,98 17,09 - 170,59

ETE QUINTAS – T 12,92 16,72 - 215,98

ETE JARDIM LOLA I – M 8,06 1,74 - 14,05

ETE JARDIM LOLA I – T 7,54 1,77 - 13,33

ETE JARDIM LOLA II – M 8,02 1,85 - 14,11

ETE JARDIM LOLA II – T 8,05 2,46 - 19,84

ETE AMARANTE – M 25,47 2,27 - 57,74

ETE AMARANTE – T 8,49 2,06 - 34,96

ETE BEIRA RIO 3,42 6,88 - 23,52

ETE LAGOA AERADA – M 158,86 16,03 20,75 2.545,89

ETE LAGOA AERADA – T 199,23 12,05 - 2.400,32

IMUN. POTIGUAR 0,90 4,47 6,82 4,03

IMUN. POTIGUAR 0,90 4,47 6,82 4,03

HOSP. G.TRIGUEIRO – M 1,27 26,52 - 32,42

HOSP. G.TRIGUEIRO – T 1,32 48,78 - 64,39
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mesmo em condição de baixa vazão, o hospital foi uma importante fonte de 

toxicidade para o estuário do Rio Potengi. 

A ETE Amarante apresentou-se como um considerável contribuinte de 

carga tóxica (57,74 UT.L/s; Tabela 10), mas não tanto pela sua toxicidade, uma 

vez que seus efluentes foram considerados como um dos menos tóxicos (item 

3.2.1 e Tabela 06) à sobrevivência de M. juniae. Porém neste ponto verificou-se 

uma maior vazão de lançamento (25,47 L/s; Tabela 08) em relação a outros 

pontos, como Jardim Lola I (8,06 L/s) e Jardim Lola II (8,05 L/s), que também 

foram considerados anteriormente como menos tóxicos. 

Os pontos analisados com menor carga tóxica foram ETE Beira Rio 

(23,523 UT.L/s), ETE Jardim Lola II (19,843 UT.L/s), ETE Jardim Lola I (14,049

UT.L/s) e finalmente, Imunizadora Potiguar (6,135 UT.L/s; Tabela 10).

As vazões da imunizadora Potiguar (0,90 L/s; Tabela 10), assim como as 

do hospital Giselda Trigueiro, como já mencionado, foram as menores 

observadas. Especificamente para a imunizadora, a baixa vazão justificou sua 

baixa carga tóxica. Porém, não se deve afirmar que esses pontos, mesmo 

considerados como de menor contribuição para a estimativa de carga tóxica em 

relação aos demais pontos aqui estudados, sejam, de fato, pouco impactantes ao 

estuário. Outras características, tais como a periodicidade do lançamento, que em 

todos os casos é contínuo, e a composição química de seus efluentes, devem ser 

consideradas para uma análise mais completa.

Em suma, os resultados da estimativa da carga tóxica baseadas em 

ensaios com M. juniae evidenciaram que, dentre os efluentes de caráter sanitário, 

aquele que mais contribuiu para a carga tóxica no estuário do Rio Potengi foi a 

ETE Lagoa Aerada, que encontrava-se inoperante no momento da coleta. Tal

evidência reforça a importância do tratamento convencional na remoção da 

toxicidade, mesmo sendo reconhecido que ETEs que funcionam de acordo com 

padrões de emissão estabelecidos, não garantem a remoção total da toxicidade 

(Bertoletti & Zagatto, 2006). Ra et al (2007) também confirmam a importância de 

sistemas de tratamento convencionais na diminuição da contribuição de carga 

tóxica em ambientes aquáticos.

O valor da carga tóxica é diretamente proporcional ao potencial de 

impacto que um efluente pode causar em ecossistema (Bertoletti, 1990a), como 
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um estuário. Porém, para se afirmar o real efeito deletério que esses efluentes 

impõem ao estuário do Potengi, é necessário que se tenha um conhecimento de 

outras características do efluente, como a sua dispersão no corpo hídrico

(Bertoletti, 2008).

3.4 Efluentes industriais (indústrias e distritos industriais)

3.4.1 Toxicidade

As curvas de mortalidade de M. juniae expostos aos diferentes efluentes 

industriais e de distritos industriais encontram-se disponíveis no anexo V. A 

concentração de oxigênio dissolvido e o pH das réplicas monitoradas da primeira 

e última concentração das séries de diluições durante os testes (Tabela 11) 

estiveram em geral dentro dos limites recomendados pela NBR ABNT 15308/2005 

(pH, 7,8 a 8,3; OD, acima de 4,0 mg/L).

Tabela 11: Parâmetros físico-químicos (OD e pH) de uma das cinco réplicas do controle, menor 
concentração e maior concentração, ao início e ao final dos testes com os efluentes industriais.

CONTROLE
MENOR 

CONCENTRAÇÃO
MAIOR 

CONCETRAÇÃO

pH OD pH OD pH OD

I F I F I F I F I F I F

COTEMINAS 7,8 7,3 7,4 7,1 7,9 7,8 7,4 7,0 7,9 7,8 7,4 6,4

LANÇAMENTO CIA 8,0 7,8 7,3 7,1 8,0 7,9 7,2 5,0 6,9 7,9 7,2 4,6

SITEL CIA 8,0 7,8 7,2 6,6 8,1 8,0 7,2 6,2 8,0 7,9 7,2 6,1

SITEL DIN 8,0 7,8 7,4 7,0 8,0 8,0 7,5 6,0 7,0 8,0 7,5 6,0

CLAN 8,0 7,7 7,1 6,9 7,9 7,9 7,1 4,1 7,8 6,6 6,9 2,2

N. & DANTAS 7,8 7,4 7,2 6,9 7,8 7,7 7,1 6,4 7,8 7,7 7,1 6,6

Parâmetros toxicológicos crônicos acerca da sobrevivência e da 

fecundidade dos organismos testados estão expostos na tabela 12.  
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Tabela 12: Parâmetros toxicológicos crônicos – sobrevivência (CL50) e fecundidade (CI50) - das 
amostras de efluentes industriais em ensaios com M. juniae.

AMOSTRAS CL50±d.p
CENO-
CEO

P IC50
CENO-
CEO

P

COTEMINAS 58,38%±3,06 40-80% <0,001§ 6,94% 5-10% 0,012¥

LANÇAMENTO CIA 13,57%±1,12 10-20% 0,631€ § s/ efeito - 0,412§

SITEL CIA 44,69%±2,98 20-40% 0,030Ɏ 38,51% 20-40% 0,010§

SITEL DIN 20,85%±2,11 20-40% <0,001§ s/ efeito - 0,206§

NÓBREGA & DANTAS 33,33%±3,61 20-40% 0,001§ s/ efeito - 0,379¥

CLAN 2,14%±0,48 1,6-3,2% 0,358† § s/ efeito - 0,182¥

Ɏ Mortalidade total em 80%.
€ Mortalidade total em 20 e 40%.
† Mortalidade total em 3,2%.
§ Teste de Dunnett.
¥ Teste T com ajustamento de Bonferroni.

Todos os efluentes industriais analisados demonstraram efeito deletério 

na sobrevivência dos organismos testados (Tabela 12). O efluente que se 

mostrou mais tóxico foi o da indústria de laticínios CLAN (CL50, 2,14%; Tabela 

12). O sistema de tratamento deste empreendimento encontrava-se inoperante no 

momento da coleta, o que possivelmente justifica a elevada toxicidade encontrada 

em seu efluente.

O efluente da indústria COTEMINAS mostrou-se menos tóxico que as 

demais (CL50, 58,38%; Tabela 12), apesar da conhecida toxicidade de efluentes 

têxteis (Jager et al., 1996). Isso se deve possivelmente ao fato da eficiência de 

seu sistema de tratamento, composto por três lagoas (aeradas e maturação). No 

momento da coleta, o sistema estava funcionando plenamente, sem presença de 

lodo nas lagoas, e o efluente tratado de coloração clara. O efluente da indústria 

Nóbrega & Dantas (também têxtil), por sua vez, apresentou-se mais tóxico (CL50, 

33,33%) do que o da COTEMINAS.

Diferentemente dos efluentes industriais supracitados, o SITEL DIN e 

SITEL CIA representam conjuntos de efluentes. O SITEL DIN é responsável pelo 

tratamento de efluentes têxteis e sanitários, enquanto que o SITEL CIA, de 

efluentes de indústrias alimentícias, além de sanitários. O efluente do SITEL DIN, 

apresentou toxicidade elevada (CL50, 20,85%; Tabela 12) em relação aos

efluentes têxteis anteriormente citados e ao do SITEL CIA (CL50, 44,69%). Isso 

pode indicar que parte dos sistemas de tratamento das indústrias têxteis podem

não estar adequados (os efluentes industriais obrigatoriamente devem ser
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tratados para poder ser lançados no SITEL), assim como o próprio SITEL DIN, 

que no momento da coleta apresentava lodo em suas lagoas e alguns de seus 

aeradores não estavam funcionando.

O efluente do Lançamento CIA, mistura dos efluentes do SITEL CIA com 

o da ENSEG (uma indústria de beneficiamento de camarão), apresentou 

toxicidade bastante elevada (CL50, 13,57%; Tabela 12) quando comparadas às 

demais (exceto CLAN). Este resultado não era esperado, uma vez que o efluente 

do processo de beneficiamento, a princípio, promoveria uma diluição no efluente 

do SITEL CIA. Porém, a exposição da biota a misturas pode acarretar respostas 

biológicas quanti e qualitativamente diferentes da esperada pela ação dos 

contaminantes sozinhos (Rand et al., 1995). Além do mais, há o risco da 

existência de ligações clandestinas ao longo da extensão de tubulação (5,0 km) 

até o estuário. Porém, para uma conclusão mais definitiva seria necessária a 

análise dos efluentes da ENSEG.

O efluente da indústria COTEMINAS apresentou o menor efeito sobre a

sobrevivência dos organismos testados, comparado a outros efluentes industriais

analisados; em contrapartida, o efluente da COTEMINAS apresentou alta 

toxicidade para a fecundidade das fêmeas testadas (CI50, 6,94%; Tabela 12). 

Aparentemente, o sistema de tratamento apresentou-se eficaz quanto à remoção 

de compostos deletérios à sobrevivência dos organismos, tais como corantes, já 

que estes são importantes para a toxicidade de efluentes têxteis (Chu et al., 2009, 

Bergsten-Torralba et al., 2009). Porém, o sistema de tratamento da COTEMINAS 

não foi eficaz o suficiente para reduzir a toxicidade responsável pelos efeitos na 

fecundidade. O efluente do SITEL CIA também apresentou efeitos sobre 

fecundidade (CI50, 38,51%). Este efluente e o da COTEMINAS foram os que 

causaram menos efeitos tóxicos sobre a sobrevivência de M. juniae, mas foram 

únicos que demonstraram efeito sobre a sua fecundidade, ao contrário do que 

ocorreu nos efluentes sanitários e hospitalar, onde os efeitos sobre a fecundidade 

ocorreram, no geral, em efluentes mais tóxicos (item 3.3.1, Tabela 08).
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3.4.2 Estimativa da carga tóxica

O SITEL DIN (484,80 UT.L/s), juntamente com a indústria COTEMINAS 

(153,85,80 UT.L/s) e a CLAN (136,77 UT.L/s), enquadraram-se no grupo dos 

maiores contribuintes de carga tóxica (Tabela 13). 

Tabela 13: Vazões nos pontos de lançamento de efluentes coletados, toxicidade em UT e a carga 
tóxica dos efluentes industriais.

O efluente da indústria CLAN, apesar de apresentar baixa vazão de 

lançamento (2,93 L/s), foi o que demonstrou um dos maiores potenciais tóxico à

sobrevivência dos organismos testados (Tabela 13). Isso enfatiza ainda mais o 

seu falho tratamento. As Indústrias Nóbrega & Dantas e SITEL CIA possuem as 

menores vazões de lançamento, o que justifica as suas menores cargas tóxicas. 

Vale lembrar, porém, que o efluente do SITEL CIA é misturado ao efluente 

da indústria ENSEG antes de ser lançada no estuário. Portanto, o ponto de coleta 

que melhor representa o dano causado por esses efluentes ao estuário do Rio 

Potengi é o ponto chamado Lançamento CIA.

Os efluentes de Nóbrega & Dantas e Lançamento CIA foram menos 

danosos ao estuário quando comparados aos do COTEMINAS, SITEL DIN e 

CLAN, mas nem por isso deixam de ser importantes contribuintes de carga tóxica 

para o sistema. 

Efluentes 
Analisados

Vazão 
Média

(Qe, L/s)

UT
Sobrevivência

(100/CL50)

UT 
Fecundidade

(100/CI50)

Carga Tóxica
Sobrevivência 

(UT.L/s)
COTEMINAS 89,81 1,71 14,41 153,85

SITEL DIN 101,41 4,79 - 484,80

CLAN 2,93 46,73 - 136,77

LANÇ. CIA 10,08 7,37 - 74,32

N. E DANTAS 6,12 3,00 - 18,36

SITEL CIA 6,20 2,24 2,59 13,88
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3.5 Efluentes de despesca (carcinicultura)

3.5.1 Toxicidade

As curvas de mortalidade dos testes realizados com organismos expostos 

aos diferentes efluentes de despesca de empreendimentos de carcinicultura 

encontram-se disponíveis no anexo VI. A concentração de oxigênio dissolvido e o 

pH das réplicas monitoradas da primeira e última concentração das séries de 

diluições durante os testes (Tabela 14) estiveram em geral dentro dos limites 

recomendados pela NBR ABNT 15308/2005 (pH, 7,8 a 8,3; OD, acima de 4,0 

mg/L).

Tabela 14: Parâmetros físico-químicos (OD e pH) de uma das cinco réplicas do controle, menor 
concentração e maior concentração, ao início e ao final do teste com os efluentes de despesca.

CONTROLE
MENOR 

CONCENTRAÇÃO
MAIOR CONCETRAÇÃO

pH OD pH OD pH OD

I F I F I F I F I F I F

ROBERTO SANTOS – I 7,6 7,8 6,0 5,5 7,7 7,8 6,1 5,9 7,6 7,8 6,0 5,5

ROBERTO SANTOS – F 7,7 7,8 5,9 5,5 7,5 7,7 5,9 5,3 7,7 7,8 5,8 5,5

NILTON BACURAL – I 7,9 8,0 6,6 5,4 7,6 8,9 6,5 5,4 7,9 8,0 6,6 4,9

NILTON BACURAL – F 7,4 7,7 6,5 6,0 7,5 7,8 6,4 5,9 7,4 7,7 6,2 4,2

SÉRGIO BARROS – I 7,7 7,9 6,9 6,5 7,4 7,7 7,0 6,4 7,7 7,9 6,9 6,5

SÉRGIO BARROS – F 7,3 7,5 7,0 6,0 7,2 7,4 7,4 7,0 7,3 7,5 6,8 6,0

JADSON BARRETO – I 7,3 7,7 6,5 6,0 7,1 7,6 6,2 5,9 7,3 7,7 6,5 5,9

JADSON BARRETO – F 7,3 7,4 6,3 5,9 7,0 7,0 6,0 5,7 7,3 7,4 6,4 5,7

Parâmetros toxicológicos crônicos acerca da sobrevivência e da 

fecundidade dos organismos testados estão expostos na tabela 15.  

Tabela 15: Parâmetros toxicológicos crônicos – sobrevivência (CL50) e fecundidade (CI50) - das 
amostras de efluentes de despesca.

AMOSTRAS CL50±d.p
CENO-
CEO

p IC50
CENO-
CEO

P

ROBERTO SANTOS – I s/ efeito - 0,582§ s/ efeito - 0,295¥

ROBERTO SANTOS – F s/ efeito - 0,807¥ s/ efeito - 0,485§

NILTON BACURAL – I 76,00%±5,05 40-80% 0,0002§ s/ efeito - 0,407§

NILTON BACURAL – F 36,90%±3,06 10-20% 0,0006§ s/ efeito - 0,513¥

SÉRGIO BARROS – I s/ efeito - 0,797§ s/ efeito - 0,425§

SÉRGIO BARROS – F s/ efeito - 0,096§ 48,83% 40-80% 0,270§Ɏ

JADSON BARRETO – I s/ efeito - 0,116§ s/ efeito - 0,207§

JADSON BARRETO – F s/ efeito - 0,933§ s/ efeito - 0,341§

Ɏ Mortalidade total em 80%.
§ Teste de Dunnett.
¥ Teste T com ajustamento de Bonferroni.
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Nem todos os efluentes de despesca demonstraram efeitos deletérios em 

M. juniae. Apenas os efluentes coletados no início e final de despesca da 

empresa Nilton Bacural (CL50, 76,00% e 36,90%, respectivamente; Tabela 15) e 

o do fim da despesca da empresa Sérgio Barros (CI50, 48,83%) apresentaram

toxicidade ao M. juniae.

De acordo com os resultados, os efluentes coletados ao final da despesca 

mostraram-se mais tóxicos do que os coletados ao início da coleta. No fim da 

despesca, a altura da coluna d’água do viveiro é baixa, o que aumenta a 

influência do sedimento do viveiro, que concentra em maior quantidade os 

contaminantes (carga orgânica) encontrados nesse tipo de efluente. Briggs & 

Funge-Smith (1994) estimaram que 31% do nitrogênio e 84% do fósforo 

disponíveis durante um ciclo de produção (povoamento do viveiro até a despesca) 

de culturas semi-intensivas alojam-se nos sedimentos.

O impacto dos efluentes de carcinicultura depende da magnitude da 

descarga, da sua composição química e das características do corpo d’água 

receptor (Páes-Osuna, 2001). Efluentes de despesca são tipicamente ricos em 

sólidos suspensos, nutrientes e matéria orgânica. Devido a isso, podem causar a 

deterioração de mananciais pela depleção do oxigênio dissolvido, turbidez e 

eutrofização.

Efluentes de carcinicultura também são responsáveis pela liberação de 

substâncias químicas, muitas das quais conhecidamente tóxicas aos organismos 

aquáticos, como fertilizantes, desinfetantes, algicidas, herbicidas, antibióticos e 

probióticos (Hopkins et al., 1995). Porém, os efeitos biológicos causados por 

essas substâncias normalmente encontradas em efluentes de despesca em 

organismos aquáticos precisam ser mais bem elucidados. Há muita informação 

sobre a toxicidade de substâncias comumente usadas nesse tipo de atividade, 

porém analisadas isoladamente (Gräslund et al., 2001). Faltam investigações

acerca dos efeitos que efluentes de despesca (mistura de substâncias) podem 

causar em organismos.  

A toxicidade verificada nos efluentes de carcinicultura analisados pode ser 

explicada pela carga orgânica lançada durante a despesca, assim como pela 

presença de substâncias químicas potencialmente tóxicas. Porém, os resultados 
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apresentam-se limitados para tecer conclusões definitivas sobre a origem da 

toxicidade ao M. juniae relacionada a esses efluentes.

3.5.2 Estimativa da carga tóxica

A estimativa da vazão dos efluentes de carcinicultura foi realizada a partir 

da razão entre a área do viveiro e o tempo de despesca. A área do viveiro, por 

sua vez, foi obtida pelo produto da sua área com a profundidade. O viveiro da 

empresa Nilton Bacural possui 2,71 ha de área com 1,10 m de profundidade e o 

tempo de despesca compreendeu quatro horas; a empresa Sérgio Barros, por sua 

vez, possui 4,68 ha de área com 1,10 m de profundidade e o tempo de despesca 

compreendeu 10 horas. Após as devidas transformações, os resultados estão 

dispostos na tabela 16:

Tabela 16: Vazões nos pontos de lançamento de efluentes coletados, toxicidade em UT e a carga 
tóxica dos efluentes de despesca.

Apesar da baixa toxicidade dos efluentes de carcinicultura em relação aos

demais efluentes analisados (sanitários, hospitalar e industriais), a carga tóxica 

estimada mostrou-se bastante significativa em alguns casos. A carga tóxica 

estimada para os efluentes da empresa Nilton Bacural (5.610,08 UT.L/s; Tabela 

16) e Sérgio Barros (2.724,30 UT.L/s) são comparáveis à carga tóxica dos 

efluentes da ETE Lagoa Aerada (2.545,89 UT.L/s; Tabela 10).

Em suma, foi verificada maior carga tóxica em efluentes de fim de 

despesca, o que denota que ela pode ter sido causada pela excessiva carga 

orgânica promovida por ações inadequadas de gestão do empreendedor, relativas 

à densidade dos viveiros e ao tempo de despesca. 

Efluentes 
Analisados

Vazão 
Média

(Qe, L/s)

UT
Sobrevivência

(100/CL50)

UT 
Fecundidade

(100/CI50)

Carga Tóxica
Sobrevivência 

(UT.L/s)
NILTON BACURAL – I 2.070,14 1,32 - 2724,30

NILTON BACURAL – F 2.070,14 2,71 - 5610,08

SÉRGIO BARROS – F 1.430,00 - 2,06 -
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3.6 Correlação entre parâmetros físico-químicos e toxicidade dos 

efluentes analisados

3.6.1 Efluentes sanitários e hospitalar (ETEs, imunizadora e hospital)

A Análise de Componentes Principais (ACP) apontou os autovalores da 

matriz de correlação estabelecida com os dados do grupo de efluentes sanitários 

e hospitalar. Os maiores valores encontrados foram o de 35,02% (autovalor 1) e

15,95% (autovalor 2). A partir desses valores, geraram-se dois gráficos onde se

pode verificar as relações da toxicidade (sobrevivência), com os parâmetros 

físico-químicos e os efluentes analisados (Figuras 18 e 19).

Figura 18: Relações existentes entre toxicidade (UT) e os parâmetros físico-químicos dos 
efluentes sanitários e hospitalar. NT=Nitrogênio Total; OG=Óleos e Graxas. Os demais parâmetros 
citados no item 2.6 não estão aqui contemplados porque as suas medidas não variaram entre as 
diferentes amostras.
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Os parâmetros físico-químicos relacionados com a toxicidade dos 

efluentes sanitários e hospitalar, de acordo com a figura 16, foram: DBO, DQO, 

cobre (Cu) e cloro (Cl). Valores de zinco, amônia, nitrogênio total, fenóis, cromo

(Cr) e chumbo (Pb) também apresentaram relação com a toxicidade, já que se 

posicionaram no mesmo eixo do autovalor mais representativo (autovalor 1)

(Figura 18). Burguess et al. (1995) também verificaram que a toxicidade de 

efluentes sanitários foi devido a compostos orgânicos, metais e amônia.

Na figura 19 é possível relacionar os níveis de toxicidade dos efluentes 

aos pontos de lançamento estudados. Os parâmetros físico-químicos também 

podem ser relacionados com os esses pontos, ao se relacionar os quadrantes dos

gráficos das figuras 18 e 19. 

Figuras 19: Relações existentes entre a toxicidade, os pontos de lançamento estudados e os 
parâmetros físico-químicos dos efluentes sanitários e hospitalar. POT=Potiguar; LA-M e LA-
T=Lagoa Aerada - manhã e tarde; TRIG-M e TRIG-T=Giselda Trigueiro - manhã e tarde; Q-M e Q-
T=Quintas - manhã e tarde; JI-M e JI-T=Jardim Lola I - manhã e tarde; JII-M e JII-T=Jardim Lola II 
- manhã e tarde; A-M e A-T=Amarante - manhã e tarde; BRIO=Beira Rio.  
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Os pontos estudados mais representativos (relativos ao maior autovalor 

encontrado, 35,02%) foi o Hospital Giselda Trigueiro (M e T) (Figura 19, primeiro

quadrante, círculo rosa), que se relacionou com os parâmetros de DBO, DQO,

cobre e cloro (Figura 18, primeiro quadrante, círculo rosa). Da mesma forma, a

imunizadora Potiguar e a ETE Lagoa Aerada, também representativos (Figura 19, 

quarto quadrante, retângulo azul), relacionaram-se com a valores de zinco, 

amônia, nitrogênio total, fenóis, cromo (Cr) e chumbo (Pb) (Figura 18, quarto

quadrante, retângulo azul).

Dentre os parâmetros de DBO, DQO, cobre e cloro, que se relacionaram 

com a toxicidade evidenciada nos pontos do hospital Giselda Trigueiro, os dois

primeiros são, em geral, associados à carga orgânica. A fração orgânica, 

portanto, foi um dos responsáveis pela toxicidade desses efluentes ao M. juniae.   

Teores de cobre, que foram importantes para explicar a toxicidade dos 

efluentes do hospital, e fenóis e zinco, que se relacionaram com os efluentes da 

ETE Lagoa Aerada e da Imunizadora Potiguar, têm um importante papel no 

metabolismo celular (Komjarova & Blust, 2009). Mas, em excesso, causam efeitos 

deletérios aos organismos. Muitos trabalhos discutem os vários efeitos tóxicos do 

cobre sobre o crescimento, reprodução, regulação hormonal e iônica, respiração, 

excreção, processos enzimáticos e sobrevivência de crustáceos (Garnacho et al, 

2001; Ki et al, 2009).

Os fenóis, relacionados com a toxicidade dos efluentes da ETE Lagoa 

Aerada e da imunizadora Potiguar (Figura 18), são largamente utilizados na 

produção de drogas, detergentes e corantes, assim como o benzeno. São vários 

os trabalhos que revelam a toxicidade de fenóis e benzenos para organismos 

aquáticos (Cai et al., 2010; Zhao et al., 2010).

A toxicidade do efluente da imunizadora Potiguar e da ETE Lagoa Aerada 

relacionaram-se com teores de metais pesados, que são conhecidos por poderem 

atingir os mais diversos alvos intracelulares. Gopalakrishnan et al. (2008) 

verificaram que concentrações de mercúrio, cádmio, chumbo, níquel e zinco 

causaram efeitos tóxicos significativos em diferentes estágios de desenvolvimento 

do poliqueta  Hydroides elegans, tais como espermatogênese, formação de ovos, 

desenvolvimento embrionário e larval. Além dos metais e dos fenóis, a ETE Lagoa 
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Aerada e a Imunizadora Potiguar também contribuíram para o lançamento de 

nitrogênio total e amônia.

Apesar da toxicidade ao M. juniae detectada no efluente da imunizadora 

Potiguar, esses pontos representaram comparativamente alguns dos menores 

valores de carga tóxica, devido à reduzida vazão de seus efluentes. Porém, a 

análise de componentes principais indicou que tais efluentes foram relacionados à 

presença de metais. Portanto, os efluentes da imunizadora provavelmente 

representam um importante aporte de metais pesados para o estuário do Rio 

Potengi, além da ETE Lagoa Aerada que, por sua vez, apresentam uma das 

maiores vazões de descarga (199,00 L/s, Tabela 10).  As evidências da 

importância da contribuição dos efluentes sanitários, avaliados no presente 

trabalho, para o aporte de metais no Rio Potengi podem ser sustentadas pela 

pesquisa realizada por Sindern et al (2007). Tais autores demonstraram 

concentrações aumentadas de zinco, chumbo, cobre e cádmio no sedimento do 

Rio Potengi próximo à descarga efluentes sanitários, e consideraram que tais 

metais estiveram provavelmente ligados a matéria orgânica.

O estuário do Rio Potengi é considerado uma eficiente barreira 

biogeoquímica ao transporte de metais pesados para a região costeira (Silva et 

al., 2006), especialmente pela habilidade do mangue vermelho (Rhizophora

mangle) em acumular metais  nas folhas e raízes. Porém a retenção de metais 

pela vegetação do manguezal certamente apresenta um limite, e o contínuo 

lançamento de metais pelas fontes investigadas na presente pesquisa podem 

ultrapassar a capacidade protetora do mangue. Nessa situação, áreas costeiras 

destinadas à pesca e aquicultura podem ter a qualidade da água severamente 

comprometida caso os efluentes permaneçam sem tratamento adequado.

Uma vez disponíveis, os metais pesados agregam-se ao material 

particulado orgânico, acumulando-se no sedimento e entrando na cadeia 

alimentar (Loska & Wiechula, 2003). Silva et al. (2001) encontraram quantidades 

elevadas de zinco, cobre e chumbo acima dos valores recomendados para 

consumo humano em ostras da espécie Crassostrea rhizofhorae, fonte de 

alimento para a população ribeirinha, em um biomonitoramento realizado no 

estuário do Potengi, Natal/RN.
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3.6.2 Efluentes industriais

A análise de correspondência (AC) apontou os autovalores da matriz de 

correlação estabelecida com os dados do grupo de efluentes industriais (α=0,05). 

Os maiores valores encontrados foram: 0,55785 (autovalor 1) e 0,01146

(autovalor 2), sendo o autovalor 1 o mais significativo (Figura 20).

Figura 20: Diagrama de ordenação (AC) para os efluentes industriais e os parâmetros analisados.
1=CLAN; 2=COTEMINAS; 3=Nóbrega & Dantas; 4=SITEL CIA; 5=SITEL DIN; 6=Lançamento CIA; 
NT=Nitrogênio Total; AT=Amônia Total; OG=Óleos e Graxas; FT=Fósforo Total. Os demais 
parâmetros citados no item 2.6 não estão aqui contemplados porque as suas medidas não 
variaram entre as diferentes amostras.

A AC realizada (dimensão 1: 97,06%) mostrou que os parâmetros físico-

químicos relacionados com a toxicidade dos efluentes industriais foram: DBO, 

DQO, fósforo total (FT), amônia total (AT), cobre (Cu), fenóis, óleos e graxas (OG) 

e benzeno. Da mesma forma, os empreendimentos industriais que mais 

contribuíram com lançamento o dos contaminantes anteriormente citados foram: 

CLAN, SITEL CIA e Lançamento CIA (Figura 18, retângulo verde). 
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Os metais pesados (cromo, chumbo, níquel e zinco) não influenciaram na 

toxicidade dos efluentes industriais; todavia, pontos que mais contribuíram no 

lançamento dos metais anteriormente citados foram as indústrias têxteis 

COTEMINAS e Nóbrega & Dantas e o SITEL DIN, que trata os efluentes têxteis 

do Distrito Industrial de Natal.

3.6.3 Fecundidade

A análise de correspondência (AC) apontou os autovalores da matriz de 

correlação estabelecida com os dados do grupo de efluentes que apresentaram 

toxicidade na fecundidade de M. juniae (α=0,05). Os maiores valores encontrados 

foram: 0,38839 (autovalor 1) e 0,06317 (autovalor 2), sendo o autovalor 1 o mais 

significativo (Figura 21).

Figura 21: Diagrama de ordenação (AC) para os efluentes que apresentaram toxicidade na 
fecundidade dos organismos testados e os parâmetros analisados. 1=Lagoa Aerada (M); 2=SITEL 
CIA; 3=COTEMINAS; 4=Potiguar; NT=Nitrogênio Total; FT=Fósforo Total; OG=Óleos e Graxas.
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A AC realizada (dimensão 1: 84,87%) mostrou que os parâmetros físico-

químicos relacionados com a toxicidade dos efluentes causadores de efeito na 

fecundidade de M. juniae foram: pH, cloreto, cobre, níquel, chumbo e cromo. Por 

sua vez, os pontos que mais contribuíram com o lançamento dos contaminantes 

anteriormente citados foram: indústria COTEMINAS e imunizadora Potiguar

(Figura 18, retângulo verde). 

A fecundidade em crustáceos é regulada pelo sistema endócrino, que 

também controla várias outras funções na sua fisiologia e comportamento

(Verslyske et al., 2007). Por exemplo, ecdisteróides controlam a reprodução e a 

embriogênese (Hirano et al., 2009). Teores de cobre e zinco, assim como os 

metais pesados, podem interferir em processos de regulação hormonal e em 

estágios de desenvolvimento, como discutido no item 3.6.1.

3.7 Síntese comparativa da toxicidade verificada nos efluentes sanitários 

e hospitalar, industriais e de despesca (carcinicultura)

A grande maioria dos efluentes analisados mostrou-se tóxica para o M. 

juniae em pelo menos um dos efeitos (sobrevivência e/ou fecundidade), com 

exceção dos efluentes de despesca da carcinicultura, onde 50% dos viveiros 

analisados não apresentaram nenhum tipo de efeito tóxico, tanto no efluente 

coletado no início como no final da despesca.

Portanto, todos os efluentes são passíveis de causar impactos ao estuário 

Potengi, por possuírem carga tóxica. Os efluentes de despesca não tóxicos não 

estão excluídos desta perspectiva, visto que a amostragem foi única. Os 

resultados de carcinicultura predizem que o efeito tóxico que seus efluentes 

proporcionam ao estuário pode ser episódica. Ela dependerá muito das condições 

de manejo dos viveiros de camarão, tais como a densidade do cultivo e o tempo 

de despesca.

Os efluentes sanitários e industriais apresentaram características 

semelhantes. A toxicidade desses efluentes ao M. juniae parece estar diretamente 

relacionada à qualidade de seus respectivos sistemas de tratamento. Corroboram 

com essa hipótese o fato de que os efluentes mais tóxicos e com maior carga 
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tóxica foram aqueles que não passam por tratamento e os que possuem 

tratamento deficitário.

Mesmo sistemas de lagoas de estabilização que operam dentro de 

padrões estabelecidos por legislação podem apresentar-se tóxicas. Isso deve 

reforçar o planejamento de projetos, que devem também incluir e prever não 

apenas as eficiências de remoção de carga orgânica e coliformes, mas também a 

remoção da toxicidade, uma vez que é possível apenas através de análises 

ecotoxicológicas a previsão de impactos sobre a biota aquática.

Apesar disso, visando a proteção do estuário Potengi, é recomendado 

que os sistemas de tratamento devam ser no mínimo eficientes na remoção da 

carga orgânica dos efluentes. Neste estudo verificou-se que a carga orgânica nos 

efluentes sanitários, hospitalar e industriais foi um dos causadores da toxicidade

dos organismos testados, o que reflete a deficiência dos sistemas de tratamento 

afluentes ao estuário. 

Além da carga orgânica, a toxicidade desses efluentes relacionou-se

também, em alguns casos, com a concentração de metais pesados. Assim, 

recomenda-se que os projetos desses sistemas sejam adaptados para garantir a 

remoção dos metais.

A relação entre a toxicidade e a concentração de metais pesados como o 

chumbo, o cromo e o níquel foi verificada na sobrevivência dos indivíduos de M.

juniae submetidos às amostras dos efluentes da imunizadora Potiguar e da ETE 

Lagoa Aerada, assim como na sua fecundidade, quando submetidos às amostras 

da mesma imunizadora e da indústria têxtil COTEMINAS. Existem várias 

possibilidades de tipos de impacto que os metais pesados podem causar, não só 

os de natureza ecotoxicológica, mas para a cadeia trófica propriamente dita, 

através da bioacumulação e da biomagnificação. Isso atinge não apenas o 

ecossistema estuarino, mas a população humana direta ou indiretamente 

relacionada, incluindo a população ribeirinha e outras pessoas que se alimentam 

dos pescados do estuário. Os metais pesados dos efluentes industriais não se 

relacionaram com a toxicidade causada na sobrevivência de M. juniae, mas, 

mesmo assim, através da Análise de Correspondência foi possível a identificação 

dos pontos que mais contribuíram no lançamento de metais: as indústrias têxteis 
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COTEMINAS e Nóbrega & Dantas e o SITEL DIN, que trata os efluentes têxteis 

do Distrito Industrial de Natal.

O lançamento de efluentes com alta carga orgânica em ecossistemas 

aquáticos também pode causar outros tipos de impactos em longo prazo. Singer 

& Battin (2008) verificaram que o excessivo aporte antropogênico de matéria 

orgânica e nutrientes em um sistema aquático casou desequilíbrios na 

estequiometria recurso-consumidor tanto na estrutura da comunidade analisada 

como no fluxo de nutrientes, o que por sua vez ocasionou redução da 

biodiversidade e encurtamento de redes alimentares.

O cloro residual total e os fenóis também foram elementos que se 

relacionaram com a toxicidade dos efluentes sanitários e hospitalar na 

sobrevivência de M. juniae, sendo os maiores contribuintes a imunizadora 

Potiguar (cloro), a ETE Lagoa Aerada (fenóis) e o hospital Giselda Trigueiro (cloro 

e fenóis) (Anexo I). Nos efluentes industriais, verificou-se a influência dos fenóis 

na toxicidade sobre a sobrevivência (sendo a indústria CLAN a principal 

contribuinte, Anexo I), assim como se verificou a influência dos óleos e graxas 

(CLAN, Anexo I) e do benzeno (Lançamento CIA, Anexo I).

O Estado do Rio Grande do Norte não dispõe de normas de controle 

ecotoxicológico sobre efluentes líquidos. Os resultados aqui apresentados, por 

sua vez, apontam de maneira expressiva a necessidade da existência de tal 

controle. Portanto, não basta apenas tratar o efluente. É necessário usar de 

medidas públicas para fiscalizar e proporcionar a manutenção da qualidade e o 

melhoramento contínuo de sistemas de tratamentos e de empreendimentos de 

carcinicultura. Este é um dos objetivos de um controle ecotoxicológico de 

efluentes, que também garante mais segurança à biota de corpos hídricos e ajuda 

a sua preservação. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 As modificações realizadas no sistema de renovação de diária para única 

na metodologia de teste crônico da USEPA (2002) para a sua aplicação 

com o organismo M. juniae mostraram-se viáveis.

 Todos os efluentes analisados, com exceção de alguns efluentes de 

despesca, causaram efeitos na sobrevivência de M. juniae, sendo os mais 

tóxicos os da ETE Quintas (CL50, 5,85%), ETE Lagoa Aerada (CL50, 

6,24%), Hospital Giselda Trigueiro (CL50, 2,05%) e indústria de laticínios 

CLAN (CL50, 2,14%);

 Os efluentes que causaram efeitos tóxicos na fecundidade de M. juniae

foram: ETE Lagoa Aerada (CI50, 4,82%), indústria têxtil COTEMINAS 

(CI50, 6,94%), imunizadora Potiguar (CI50, 14,67%), SITEL CIA (CI50, 

38,51%) e Sérgio Barros (CI50, 48,83%);

 Todos os corpos d’água afluentes ao estuário do Potengi (Canal do Baldo, 

Riacho das Lavadeiras, Macaíba) – receptores de efluentes brutos –

mostraram-se “TÓXICOS” com relação à sobrevivência de M. juniae.

 Os efluentes sanitários de maior carga tóxica foi o da ETE Lagoa Aerada

(2.545,89 UT.L/s), que no momento da coleta encontrava-se inoperante, e 

da ETE Quintas (215,98 UT.L/s), enquanto que os efluentes industriais de 

maior carga tóxica foram os do SITEL DIN (484,80 UT.L/s), indústria têxtil 

COTEMINAS (153,85 UT.L/s) e indústria de laticínios CLAN (136,77 

UT.L/s);

 Apesar da toxicidade e da sua ocorrência, no geral, terem sido menores 

nos efluentes de carcinicultura, a carga tóxica apresentada por eles

(5.610,08 UT.L/s, Nilton Bacural) foi maior do que as apresentadas por 

todos os efluentes sanitários e industriais;
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 A carga orgânica, evidenciada pelos valores de DBO, DQO e nitrogênio 

total e nitrogênio amoniacal, foi a causadora da toxicidade dos efluentes 

sanitários e hospitalar na sobrevivência de M. juniae, assim como os

metais cobre, zinco, chumbo e cromo, e os fenóis e o cloro residual total;

 Concentrações de benzeno, óleos e graxas, fenóis, além da carga orgânica 

evidenciada pelos valores de DBO, DQO, fósforo total, nitrogênio 

amoniacal, e do cobre, relacionaram-se com a toxicidade causada pelos 

efluentes industriais na sobrevivência de M. juniae;

 Os contaminantes que se relacionaram com o surgimento do efeito 

fecundidade em M. juniae foram: cloreto e os metais chumbo, cromo, 

níquel e cobre.



79

5 RECOMENDAÇÕES

Com relação a este trabalho, o que se pode recomendar é um futuro 

estudo da dispersão física dos efluentes analisados no estuário do Potengi. O 

objetivo de um estudo como esse é dimensionar a extensão da zona de mistura 

onde se admite a ocorrência de efeitos tóxicos (Bertolleti, 2008). Apenas dessa 

forma é possível a realização de uma Estimativa do Potencial de Efeitos Tóxicos 

que esses efluentes podem causar no estuário e consequentemente estabelecer 

um limite de ecotoxicidade permissível. Um ponto importante a ser enfatizado foi o 

uso das análises multivariadas como ferramenta de análise de resultados. Além 

de ser inovadora, mostrou-se extremamente útil para o objetivo pretendido.

Finalmente, de acordo com os resultados obtidos, a norma americana 

para a determinação de efeitos crônicos mostrou-se extremamente aplicável ao 

M. juniae, pelo menos para os efeitos de sobrevivência e fecundidade, os 

endpoints analisados. A norma ainda contempla os efeitos sobre o crescimento 

dos organismos (peso em massa). Esta análise mostrou-se inviável por ser muito 

laboriosa e pouco prática, podendo ser, por este motivo, seu resultado bastante 

vulnerável. O que se aconselha, para futuros trabalhos, é medir o comprimento 

dos organismos ao final do teste, ao invés de pesá-los. Trabalhos como esses 

pretendidos já foram realizados (Silva-Nicodemo, 2010).
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- ANEXO I -

Resultado das Análises Físico-Químicas (Tossi, 2009): parâmetros em mg/L (com exceção do pH) e toxicidade em UT 

*FT=Fósforo Total; NT=Nitrogênio Total; OG=Óleos e Graxas; TOX-SOB=UT Sobrevivência; TOX-FEC=UT Fecundidade.

EFLUENTES pH DBO DQO FT NT Amônia Cianeto Cloreto Cloro Cobre Chumbo Cromo Zinco Níquel Benzeno Fenóis OG
TOX-
SOB

TOX-
FEC

ETE QUINTAS - M 7,38 28,55 226,56 1,999 7,93 20,3388 0,0072 1966,111 0,177 0,0001 0,0001 0,0002 0,1373 0,0004 0,001 0,002 1 16,64 -

ETE QUINTAS - T 7,37 171,13 226,56 2,65 11,5 18,3889 0,051 1687,733 0,177 0,0001 0,0001 0,0002 0,0805 0,0014 0,001 0,006 0 13,77 -

ETE JARDIM LOLA I - M 8,08 180 255,63 2,0008 10,5 14,0117 0,01 114,2248 0,177 0,0003 0,0001 0,0002 0,1164 0,0004 0,001 0,003 0 1,74 -

ETE JARDIM LOLA I - T 8,9 60 293,23 2,152 8,92 11,6172 0,0072 117,6242 0,177 0,0003 0,0001 0,0002 0,1099 0,0014 0,001 0,001 30 1,75 -

ETE JARDIM LOLA II - M 7,76 180 203,00 2,548 12,84 19,1665 0,0072 105,7327 0,177 0,0003 0,0001 0,0002 0,103 0,0004 0,001 0,001 10 1,84 -

ETE JARDIM LOLA II - T 8,46 90 180,45 2,216 10,14 17,6031 0,0072 106,9487 0,177 0,0003 0,0001 0,0002 0,1264 0,0004 0,001 0,002 60 2,25 -

ETE AMARANTE - M 7,65 120 255,63 2,536 17,02 26,7139 0,0072 129,3904 0,177 0,0003 0,0001 0,0002 0,0953 0,0004 0,001 0,002 30 2,27 -

ETE AMARANTE -T 10,36 36 150,37 2,216 2,1 0,01 0,0072 286,2015 0,177 0,0001 0,0001 0,0002 0,0733 0,0014 0,001 0,001 10 2,06 -

ETE BEIRA RIO 7,84 13,8 215,38 1,864 12,25 24,3258 0,0072 137,8746 0,177 0,0001 0,0001 0,0003 0,0921 0,0002 0,02 0,001 15 6,88 20,75

ETE LAGOA AERADA - M 7,12 231 461,53 5,654 28,99 48,5362 0,0072 68,4075 1,4 0,0001 0,0001 0,0003 0,1674 0,0002 0,001 1 5,5 16,03 -

ETE LAGOA AERADA - T 7,12 110,4 384,61 5,669 27,15 50,6976 0,0072 71,8949 0,7 0,0001 0,0001 0,0003 0,159 0,0002 0,001 0,1 6,5 11,95 -

IMUN. POTIGUAR 7,85 71,42 214,28 10,11 71,25 70,5139 0,0072 324,5206 1,8 0,002 0,0004 0,0003 0,2103 0,0011 0,001 0,06 0,5 4,47 14,86

CANAL DO BALDO - M 7,2 180 203 3,63 27,42 35,7163 0,0072 145,0746 0,177 0,0109 0,0001 0,0002 0,1453 0,0014 0,001 0,001 2 12,48 26,11

CANAL DO BALDO - T 6,93 75 210,52 2,408 15,84 20,754 0,0072 60,4711 0,177 0,0001 0,0001 0,0002 0,1153 0,0004 0,001 0,008 5 16,21 13,87

RIACHO LAVADEIRAS 7,26 82,05 246,15 3,944 51,15 38,3345 0,0072 103,8214 0,177 0,0141 0,0001 0,0002 0,2028 0,0004 0,001 0,03 7,5 13,05 -

MACAÍBA 7,37 50,4 84,61 2,364 33,14 12,4374 0,0072 70,636 0,177 0,0141 0,0001 0,0002 0,2028 0,0004 0,001 0,003 3 7,07 -

HOSP. G. TRIGUEIRO - M 6,92 150 421,05 5,455 28,72 38,7506 0,0072 92,6398 44,7 0,0163 0,0001 0,0002 0,171 0,0014 0,001 0,01 4 25,84 -

HOSP. G. TRIGUEIRO - T 6,62 107 428,57 4,727 30,54 43,904 0,0072 102,0809 14,2 0,0161 0,0001 0,0002 0,1692 0,0004 0,001 0,005 5 49,26 14,41

COTEMINAS 7,29 9,9 32 0,3786 0,56 0,1286 0,0072 423,9197 0,177 0,0016 0,0017 0,0008 0,0191 0,0014 0,001 0,02 1 1,47 -

LANÇAMENTO CIA 7,15 117,33 352 0,2664 1,2 7,7104 0,0072 49,174 0,177 0,002 0,0004 0,0003 0,1664 0,0011 0,01 0,02 1 7,47 2,59

SITEL CIA 7,68 60 144 0,1845 2,75 2,4583 0,0072 55,1083 0,177 0,002 0,0004 0,0003 0,153 0,0011 0,001 0,02 1,5 2,24 -

SITEL DIN 8,82 45 168 4,803 1,5 9,6993 0,0072 474,5244 0,177 0,002 0,0004 0,0003 0,2079 0,0011 0,001 0,001 3,5 4,8 -

NÓBREGA & DANTAS 7,76 5,52 12,25 0,1933 2,61 1,4024 0,0072 214,9916 1 0,0001 0,0001 0,0003 0,0705 0,0165 0,001 0,03 0,5 2,81 -

CLAN 5,64 383,25 1.533,30 14,14 3,52 20,417 0,0072 97,8336 0,177 0,011 0,0001 0,0003 0,1701 0,0002 0,001 0,7 15 46,73 -

87
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- ANEXO II -

Porcentagem de sobrevivência e fecundidade do Controle dos testes 
realizados com o M. juniae

Efluentes 
Analisados

Porcentagem (%)
de Sobrevivência

Porcentagem (%) 
de fecundidade

RENOVAÇÃO ÚNICA – 1 97 78

RENOVAÇÃO ÚNICA – 2 97 95 

RENOVAÇÃO ÚNICA – 3 90 100

RENOVAÇÃO DIÁRIA – 1 97 93

RENOVAÇÃO DIÁRIA – 2 97 93

RENOVAÇÃO DIÁRIA – 3 97 95

ETE QUINTAS – M 90 72

ETE QUINTAS – T 94 85

ETE JARDIM LOLA I – M 98 81

ETE JARDIM LOLA I – T 98 97

ETE JARDIM LOLA II – M 88 81

ETE JARDIM LOLA II – T 86 73

ETE AMARANTE – M 88 67

ETE AMARANTE – T 88 64

ETE BEIRA RIO 86 51

ETE LAGOA AERADA – M 98 59

ETE LAGOA AERADA – T 98 76

IMUN. POTIGUAR 92 65

HOSP. G.TRIGUEIRO – M 98 76

HOSP. G.TRIGUEIRO – T 98 67

CANAL DO BALDO - M 96 -

CANAL DO BALDO - T 96 -

RIACHO LAVADEIRAS 100 -

MACAÍBA 96 -

COTEMINAS 82 85

LANÇAMENTO CIA 90 90

SITEL CIA 94 93

SITEL DIN 96 76

NÓBREGA & DANTAS 84 72

CLAN 92 77

ROBERTO SANTOS – I 94 82

ROBERTO SANTOS – F 98 68

NILTON BACURAL – I 90 87

NILTON BACURAL – F 98 76

SÉRGIO BARROS – I 94 54

SÉRGIO BARROS – F 90 88

JADSON BARRETO – I 90 68

JADSON BARRETO – F 90 90
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- ANEXO III  -

Parâmetros físico-químicos (OD e pH) de uma das três réplicas do 
controle e das soluções-testes dos ensaios de adaptação de 

metodologia, sobrevivência e fecundidade, M. juniae

 TESTE DE RENOVAÇÃO DIÁRIA – 1:

INÍCIO 1º DIA 2º DIA 3º DIA 4º DIA 5º DIA 6º DIA 7º DIA

pH OD pH OD pH OD pH OD pH OD pH OD pH OD pH OD

C
I 7,8 6,6 7,9 6,8 7,8 5,9 7,8 7,3 7,9 6,8 7,8 6,0 7,9 6,0 - -

F - - 7,7 6,6 7,7 6,6 7,7 5,6 7,4 6,8 7,6 6,6 7,8 5,4 7,8 5,7

0,62%
I 7,8 6,8 7,9 6,7 7,8 6,1 7,8 7,0 7,9 6,8 7,8 6,5 7,9 6,1 - -

F - - 7,7 6,6 7,7 5,8 7,7 5,1 7,6 6,2 7,7 6,4 7,8 5,0 7,8 5,8

1,25%
I 7,9 6,8 7,9 6,5 7,8 6,1 7,8 6,7 7,9 6,7 7,8 6,4 7,7 6,0 - -

F - - 7,8 6,1 7,7 5,3 7,7 5,0 7,8 6,1 7,8 6,0 7,8 6,0 7,7 5,5

2,5%
I 7,8 6,6 7,9 5,9 7,8 5,8 7,8 6,6 7,8 6,7 7,8 6,4 7,7 6,0 - -

F - - 7,8 6,2 7,8 5,1 7,8 4,9 7,9 5,9 7,8 6,5 7,8 5,9 7,7 5,7

5%
I 7,9 6,6 7,8 5,7 7,8 5,7 7,8 5,6 7,8 6,3 7,8 6,2 7,7 6,0 - -

F - - 7,9 6,0 7,9 5,0 7,7 4,8 7,7 5,4 7,8 6,0 7,8 5,9 7,7 5,5

10%
I 7,9 6,7 7,8 5,7 7,8 5,8 7,8 5,8 7,8 6,7 - - - - - -

F - - 8,0 6,4 7,8 5,1 7,7 4,8 7,7 5,3 7,7 6,4 - - - -

 TESTE DE RENOVAÇÃO ÚNICA – 1:

INÍCIO 1º DIA 2º DIA 3º DIA 4º DIA 5º DIA 6º DIA 7º DIA

pH OD pH OD pH OD pH OD pH OD pH OD pH OD pH OD

C
I 8,0 6,6 - - - - - - 7,9 7,5 - - - - - -

F - - 7,7 5,9 7,6 5,5 7,4 5,0 7,4 5,0 7,8 6,4 7,6 5,3 7,7 3,6

0,62%
I 8,0 6,8 - - - - - - 7,9 6,5 - - - - - -

F - - 7,7 5,7 7,6 5,4 7,5 5,2 7,6 5,2 7,8 5,9 7,6 5,4 7,8 3,5

1,25%
I 7,9 6,8 - - - - - - 7,9 6,8 - - - - - -

F - - 7,8 5,1 7,7 4,9 7,5 4,9 7,7 4,2 7,8 4,8 7,8 4,8 7,8 3,3

2,5%
I 7,9 6,6 - - - - - - 7,9 6,8 - - - - - -

F - - 7,8 5,0 7,8 4,9 7,6 4,8 7,8 4,8 7,8 4,7 7,8 4,5 7,8 4,0

5%
I 7,9 6,6 - - - - - - 7,6 6,7 - - - - - -

F - - 7,9 4,8 7,9 4,8 7,7 4,6 7,7 4,5 7,9 4,5 7,8 4,0 7,8 4,0

10%
I 8,0 6,7 - - - - - - 7,7 6,6 - - - - - -

F - - 7,9 4,4 7,9 4,4 7,8 4,2 7,8 4,0 7,9 4,3 - - - -



90

 TESTE DE RENOVAÇÃO DIÁRIA – 2:

INÍCIO 1º DIA 2º DIA 3º DIA 4º DIA 5º DIA 6º DIA 7º DIA

pH OD pH OD pH OD pH OD pH OD pH OD pH OD pH OD

C
I 7,7 6,6 7,3 5,5 7,5 6,1 7,3 4,8 7,7 5,5 7,8 4,7 7,8 5,3 - -

F - - 7,8 6,6 7,3 5,3 7,6 5,8 7,3 4,8 7,5 5,1 7,8 4,6 7,8 5,1

0,62%
I 7,8 5,4 7,4 4,9 7,8 6,2 7,5 4,7 7,8 4,4 7,8 4,6 7,7 5,3 - -

F - - 7,7 5,2 7,6 4,8 7,9 6,0 7,3 4,3 7,5 4,3 7,7 4,3 7,8 5,1

1,25%
I 7,9 4,8 7,5 4,9 7,9 6,1 7,6 4,7 7,8 4,4 7,8 4,4 7,7 5,2 - -

F - - 7,7 4,4 7,5 4,7 7,9 5,7 7,4 4,6 7,5 4,3 7,8 4,3 7,8 5,0

2,5%
I 7,9 4,8 7,6 4,6 7,8 6,0 7,7 4,6 7,8 4,4 7,8 4,4 7,7 5,2 - -

F - - 7,6 4,4 7,6 4,4 7,9 5,7 7,6 4,5 7,6 4,2 7,8 4,2 7,8 4,8

5%
I 7,9 4,8 7,6 4,6 7,8 5,9 7,6 4,6 7,8 4,3 7,8 4,4 7,7 5,1 - -

F - - 7,6 4,1 7,7 4,3 7,9 5,5 7,7 4,4 7,7 4,0 7,8 4,3 7,9 4,7

10%
I 7,8 4,7 - - - - - - - - - - - - - -

F - - 7,7 3,5 - - - - - - - - - - - -

 TESTE DE RENOVAÇÃO ÚNICA – 2:

INÍCIO 1º DIA 2º DIA 3º DIA 4º DIA 5º DIA 6º DIA 7º DIA

pH OD pH OD pH OD pH OD pH OD pH OD pH OD pH OD

C
I 7,9 7,4 - - - - - - 7,7 6,1 - - - - - -

F 7,5 7,4 7,5 6,8 7,4 5,7 7,3 4,3 7,7 5,5 7,6 4,5 7,6 4,1

0,62%
I 7,9 7,2 - - - - - - 7,8 6,1 - - - - - -

F 7,6 6,8 7,5 4,2 7,4 3,8 7,3 3,6 7,7 5,3 7,7 4,5 7,7 4,0

1,25%
I 7,9 7,0 - - - - - - 7,8 6,0 - - - - - -

F 7,6 5,1 7,5 4,6 7,4 4,0 7,3 3,6 7,7 5,0 7,7 4,7 7,7 4,0

2,5%
I 7,9 6,3 - - - - - - 7,8 5,9 - - - - - -

F 7,6 4,8 7,6 4,4 7,6 4,0 7,6 3,4 7,7 5,2 7,7 4,4 7,7 3,7

5%
I 7,9 6,1 - - - - - - 7,8 5,9 - - - - - -

F 7,5 4,8 7,6 3,9 7,6 3,2 7,6 3,1 7,7 5,1 7,7 4,3 7,7 3,6

10%
I 7,8 5,9 - - - - - - - - - - - - - -

F - - 7,5 4,1 - - - - - - - - - - - -
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 TESTE DE RENOVAÇÃO DIÁRIA – 3:

INÍCIO 1º DIA 2º DIA 3º DIA 4º DIA 5º DIA 6º DIA 7º DIA

pH OD pH OD pH OD pH OD pH OD pH OD pH OD pH OD

C
I 7,7 6,1 7,7 7,2 7,8 5,9 7,7 5,2 7,5 5,3 7,8 5,3 7,8 5,7 - -

F - - 7,5 6,0 7,7 4,2 7,7 5,0 7,7 5,0 7,7 4,9 7,7 4,9 7,8 5,6

0,62%
I 7,7 6,1 7,8 5,2 7,8 4,7 7,7 5,2 7,6 5,3 7,9 5,1 7,9 5,6 - -

F - - 7,7 6,0 7,7 4,3 7,7 4,5 7,7 4,9 7,7 4,8 7,7 4,8 7,8 5,5

1,25%
I 7,7 6,0 7,6 4,8 7,8 4,6 7,7 5,2 7,7 5,2 7,8 4,9 7,9 5,4 - -

F - - 7,6 5,8 7,7 4,0 7,8 4,4 7,7 4,8 7,7 4,7 7,7 4,6 7,8 5,4

2,5%
I 7,8 6,1 7,7 4,8 7,8 4,5 7,8 5,6 7,7 5,6 7,9 4,7 7,9 5,4 - -

F - - 7,7 5,6 7,7 3,9 7,8 4,3 7,8 5,0 7,7 4,7 7,7 4,4 7,8 5,2

5%
I 7,8 5,8 7,7 4,7 7,8 4,4 7,8 5,4 7,7 5,3 7,9 4,6 7,9 5,1 - -

F - - 7,7 5,5 7,8 3,8 7,8 4,1 7,9 5,0 7,7 4,7 7,7 4,2 7,8 5,0

10%
I 7,8 5,8 7,7 4,7 - - - - - - - - - - - -

F - - 7,7 5,4 7,8 3,9 - - - - - - - - - -

 TESTE DE RENOVAÇÃO ÚNICA – 3:

INÍCIO 1º DIA 2º DIA 3º DIA 4º DIA 5º DIA 6º DIA 7º DIA

pH OD pH OD pH OD pH OD pH OD pH OD pH OD pH OD

C
I 7,6 7,4 - - - - - - 7,9 6,4 - - - - - -

F - - 7,6 7,3 7,6 6,5 7,6 5,0 7,7 4,1 7,8 5,4 7,8 4,1 7,8 4,0

0,62%
I 7,6 7,0 - - - - - - 7,9 6,3 - - - - - -

F - - 7,6 6,5 7,6 6,3 7,6 5,0 7,7 4,1 7,7 4,9 7,7 4,5 7,7 4,1

1,25%
I 7,6 6,7 - - - - - - 7,9 5,4 - - - - - -

F - - 7,6 6,0 7,7 5,0 7,7 4,8 7,7 4,0 7,7 4,8 7,7 4,4 7,7 4,1

2,5%
I 7,6 6,2 - - - - - - 7,9 4,7 - - - - - -

F - - 7,6 5,4 7,7 4,9 7,7 4,3 7,7 4,0 7,7 4,6 7,7 4,3 7,7 3,9

5%
I 7,6 6,3 - - - - - - 7,9 4,4 - - - - - -

F - - 7,7 5,1 7,8 4,8 7,7 4,0 7,7 3,7 7,7 4,2 7,7 4,2 7,7 4,0

10%
I 7,7 6,0 - - - - - - - - - - - - - -

F - - 7,7 5,0 7,8 4,9 - - - - - - - - - -
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- ANEXO IV  -

Curvas de Mortalidade para os Efluentes Sanitários e Hospitalar

Curvas de mortalidade após 07 dias de exposição de M. juniae aos efluentes de ETEs (Jardim 
Lola I, Jardim Lola II e Amarante). Todas as amostras foram coletadas de maneira simples, no 
horário matutino e vespertino, com exceção de Riacho das Lavadeiras e Macaíba, que apenas
foram coletadas pela manhã (tabela 02).
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Curvas de mortalidade após 07 dias de exposição de M. juniae aos efluentes da ETE Beira Rio e 
da Imunizadora Potiguar, efluentes coletados de maneira composta (tabela 02). 

Curvas de mortalidade após 07 dias de exposição do M. juniae aos efluentes das ETEs Quintas e 
Lagoa Aerada e do Hospital Giselda Trigueiro. Todas as amostras foram coletadas de maneira 
simples, no horário matutino e vespertino.
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- ANEXO V -

Curvas de Mortalidade para os Efluentes Industriais

Curvas de mortalidade após 07 dias de exposição de M. juniae aos efluentes industriais 
(COTEMINAS, Nóbrega e Dantes, SITEL CIA, SITEL DIN, Lançamento CIA e CLAN). A escala de 
concentrações em CLAN difere das demais devido à grande toxicidade deste efluente. Todas as 
amostras foram coletadas de maneira composta.
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- ANEXO VI -

Curvas de Mortalidade para os Efluentes de Despesca (Carcinicultura)

Curvas de mortalidade após 07 dias de exposição de M. juniae aos efluentes de despesca 
(carcinicultura) (Roberto Santos, Nilton Bacural, Sérgio Barros e Jadson Barreto) Todas as 
amostras foram coletadas de maneira simples, com a primeira coleta ocorrendo no início da 
despesca e a segunda, no fim da despesca.
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